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KARALIUS HUSSEIN SUMANIAI GINA JORDANĄ
Europos valstybes ginsis 

atominiais ginklais
Šiaurės Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) vadovė Euro

poje daro apsigynimui nuo užpuolimo praktiškus pasiruošimus, ku
rie pramatomi trejų metų laikotarpiui. Pasiruošimai yra daromi 
atominiais ginklais.

Praėjusį penktadienį Nato va
dovybė paskelbė, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės duos Nato 
sąjungos nariams tris atomine 
energija užtaisytas vadovauja
mas netolimų distancijų šau
dykles. Šios šaudyklės bus tokio 
pobūdžio, kad staigus sovietų te
ritorijos užpuolimas su joms ne
bus dar galimas.
Kas gąsdina Sovietą Sąjungą?

Sovietų Sąjungą šios trumpų 
distancijų atominės šaudyklės 
tiesioginiai negąsdina. Nes šie 
ginklai yra tik taktinio karo gin
klai ir neišeina iš iki šiol įprasto 
karo ribų. Tačiau jie turi ko išsi
gąsti. Juos, atrodo, gąsdina tai, 
kad bus Europoje pastatytos ato 
minių ginklų ugniavietės, kurios 
nesunkiai galės būti pritaikintos 
ir tolimųjų distancijų šaudyk
lėms, vadinamoms IRBM, kurios 
gali pasiekti taikinį už 1,500 my
lių.

Šių ginklų dėka sąjungininkai 
galėtų nekliudomi pasiekti taiki
nius Sovietų Sąjungos teritorijo
je. Pati Amerika liktų šios rūšies 
ginklais nepasiekiama dėl per- 
tolimo atstumo.

Žydai pabėgėliai
vyks į Izraelį

NEW Y0RKAS, bal. 15. — Iz
raelio ministeris pirmininkas Da 
vid Ben - Gurion vakar pasakė, 
kad apie 120,000 žydų pabėgėlių 
šiais metais atvyks į Izraelį.

Premjeras Ben - Gurion įsiti
kinęs, kad Amerikos žydai pagel
bės įsikurti žydams pabėgėliams 
Izraelyje.

Austrijoje sumažėjo
komunistų skaičius

VIENA, Austrija, bal. 15. — 
Laikraštis „Die Presse“ vakar 
pranešė, kad Austrijos komunis
tų partija neteko daugiau kaip 
pusę narių dešimties metų laiko
tarpyje.

Austrijos komunistų partija 
1947 m. turėjo 155,000 narių, o 
šiandien turi daugiau kaip 60,- 
000 narių.

Maskvos pasakos 
jaunimui apie
maro bacilas

MASKVA, bal. 15. — „Komso- 
molskaja Pravda“ vėl paragino 
jaunimą, kad budėtų prieš šnipus 
ir prieš „pavojingus keliautojus“ 
į sovietinius kraštus „bacilų for
ma“.

„Kai praėjusį pavasarį nukri
to balionas iš Vakarų prie Vil
niaus, tai pasirodė, kad jis buvo 
primirkytas maru žemės ūkio 
augalam“ — rašo laikraštis.

„Komsomolskaja Pravda“ pa
vartoja taip pat pasakas, kad 
1950 m. Jungt. Amerikos Vals
tybių lėktuvai numetę bulvių 
amaro Rytų Vokietijoje, o po 
dviejų metų Šiaurės Korėjoje so
jos ir kitų grūdų maro bacilas. 
Esą lengva pastebėti balionus ir 
aliarmuoti, bet sunkiau susekti 
pavojingus keliautojus gėlėse ar 
maro bacilas siuntiniuose.

Tankai saugo Jordano

karaliaus palocių
DAMASKAS, Sirija, bal. 15. — Jordano karalius Hussein, pa

šalinęs proegiptietiškus vadus iš Jordano armijos ir politinės sce
nos, atrodo šiandien laimėjo pirmą kovą. Bet palestiniečiai dar 
graso jaunam karaliui.

Daugumas Jordano 24,000 vy
rų armijos dalinių ir jos sudėti
nės dalys — britų lavintas ara
bų legionas — atrodo palaiko ka
ralių.

T Y • •Upei įssiliejus
FERRARA, Italija, bal. 15. —

Po upė išsiliejo. 1,000 asmenų,
.. . , t , , gyvenančių upės deltos apylin-Nato vadas gen. L. Norstad kėje> pabėg0 i§ savo namių. Pot-

Kaip toli siekia sovietų 
atominiai ginklai1?

penktdienį pareiškė, kad praė 
jusiu metų lapkričio mėn. sovie
tai savo raketomis dar negalėjo 
pasiekti Anglijos.

Vakariečių žvalgybininkai šian 
dien laužo galvas, kaip iš tikrųjų 
pajėgus yra sovietų atominis 
ginklas. Jie jau žino, kad Sovie
tų Sąjunga turi gana daug tak
tiniam karui pritaikintų atomi
nių šaudyklių ugniaviečių netoli 
savo pasienių. Tikra yra, kad jie 
tokių ugniaviečių turi netoli Nor 
vegijos, iš kur jie gali grasinti 
kaikurioms Nato oro bazėms.

Bet niekas nežino, kur sovie
tai laiko savo didžiuosius gink
lus ir kiek jų turi. Spėjama, kad 
tai yra kur nors Volgos paupiuo
se. Užsienio žvalgybai ten pa
siekti praktiškai neįmanoma.
Sovietai turi kariškų atominių 

lėktuvų
Be to vakariečiai žino, kad So

vietų Sąjunga turi kariškų ato
minių lėktuvų, kurie gali numes
ti bombas bet kurioje žemės vie
toje su ta sąlyga, kad lakūnai ne
grįžtų atgal.

Atrodo, kad Vakarų valstybės 
taip pat atsisako ligšiolinio karo 
taktikos ir priemonių ir persior
ganizuoja atominiam karui. Ru
sai tačiau nėra sumažinę savo 
pasiruošimus ligšioliniam takti
niam karui.

vynis sužalojo laukus ir šiek tiek 
gyvulių paskendo.

Raudonojoje Kinijoje
HONG KONG, bal. 15. — So

vietų Sąjungos prezidentas Voro- 
šilov šiandien atvyko į raudoną
ją Kiniją.

Astuoni sugauti
TEHERANAS, Iranas, bal. 15. 

— Irano policija sugavo dar aš
tuonis banditų „gengės“ narius. 
Tos banditų „gengės“ nariai ne
seniai nužudė tris amerikiečius.

Pagrobė $30,000
IRONTON, Ohio, bal. 15. — 

Vagys vakar įsilaužė į krautuvę 
ir išsinešė seifą, kuriame buvo 
apie 30 tūkstančių dolerių.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien -— švel 
ni oro temperatūra.

28 paskendo
SEOUL, Pietų Korėja, bal. 15. 

— Dvidešimt aštuoni Korėjos 
darbininkai vakar paskendo, kai 
barža nuskendo 21 mylia vaka
ruose nuo Seoul.

Nušovė bėgant
JAKARTA, Indonezija, bal. 

15. — Indonezijos aviacijos leite
nantas, kaltinamas valstybės iš
davyste, buvo nušautas bandant 
bėgti iš Timor.

Mme. Ngo Dinh Nhu, 32 metą, 
\ ietnaino respiihliki H pirmoji mote
rį*, tris su vaite* svečiavo*! Jungti
nėse Amerikon Valstybėse. Ji yra 
uoli kovotoms prioš komnnizmą. Jai 
teko sėdėti komunistų kalėjime. Aline. 
Ngo Dinh Nhu yra Vietnamo jrrezi- 
dento brolio žmona. Kadangi Viet
namo prezidentas nevedęs, tai Ngo 
Dinh Nhu atstovauja pirmąją moterį 
krašte. (INS)

KALENDORIUS
Balandžio 16 d.: šv. Bernade

ta; lietuviški: Giedrius ir Širvy- 
'das.

Saulė teka 5:11, leidžiasi 6:32.

Skandinavų laivynas 
stebėjo sovietų

karo laivus
KOPENHAGA, Danija, bal. 

15. — Skandinavija šiandien aky 
lai sekė tris sovietų naikintuvus, 
kurie praplaukė per Kattegat ir 
Skagerrak — strateginius sąsiau 
rius, kurie jungia Baltijos ir 
Šiaurės jūras.

Trys sovietų karo laivai beveik 
36 valandas praleido Kattegat, 
tarp Danijos ir Švedijos. Danijos 
ir Švedijos karo laivai sovietų 
laivus sekė palei savo pakrantes.

Anksti pirmadienį naikintuvai 
praplaukė Skagerrak’u, skirian
čiu Norvegiją nuo Danijos, į Šiau 
rėš jūrą. Norvegijos pakrantės 
laivai sekė sovietų laivų žings
nius.

Areštavo šnipinėjusį
Sovietų Sąjungai

STOCKHOLMAS, Švedija, bal. 
15. — Švedijos policija vakar 
areštavo dr. Robert Folke Dam- 
stedt, Švedijos atominės energi
jos komisijos vicesekretorių. Dr. 
Damstedt kaltinamas šnipinėjęs 
Sovietų Sąjungai.

Izraelio Eilat uosto vaizdas (kairėje) nuo Izraelio laivo denio. 
Dešinėje (užpakalyje) yra Jordano įrengimai. Izraelis tobulina 
Eiiat uostą. (INS)

Egipto prezidentas Nasseris 

kovoja už savo politinę gyvybę
KAIRAS, Egiptas, bal. 15. — Egipto prezidentas kovoja už 

savo politinę gyvybę kaip arabų pasaulio vadas.
i Jordano karalius Hussein pcr-i .......... 1 -----

Jordane pralaužė taip [kas Saudi Arabijos karaliusversmas 
vadinamų laisvų arabų frontą. 
Tas frontas sudarytas priešintis 
Bagdadopaktui ir arabų ryšiams 
su Vakarais.

Tarp Nasserio žymesnių laimė 
jimų prieš Vakarus buvo Jorda
no prijungimas prie laisvų arabų 
fronto. Tai buvo padaryta iš pa
reigų atleidžiant generolą Glubb, 
arabų legiono įsteigėją ir vadą, 
ir panaikinant Britanijos — Jor
dano sutartį. Tuo žygiu Nasseris 
tapo arabų pasaulio vadu ir pra
dėjo savo akciją prieš Vakarus.

Nasserio įtaka
Nasserio įtaka Jordane pasie

kė augščiausią laipsnį praėjusių 
metų spalio mėn., kai buvo iš
rinktas proegiptietiškas parla
mentas Jordane ir visos arabų 
karinės pajėgos buvo pavestos 
Egipto karinei vadovybei ben
dram žygiui.

Smūgis Nasseriui
Šiais metais Nasserio vadova-

Sadd pasisakė už Ameriką ir iš
ėjo prieš komunistus. Kitas ara
biškos valstybės — Lebanas, Ira
kas, Libija ir Tunisas — greitai 
pasekė Saudi Arabijos karaliaus 
pavyzdį. Pradžioje Jordano kara
lius Hussein irgi priėmė Eisen- 
howerio doktriną, bet jo buvęs 
ministeris pirmininkas Nabulsi 
griežtai priešinosi. Hussein lai
mėjo. Jei jam pasiseks išlaikyti 
valdžią savo rankose, tai Nasse
rio įtaka beliks Sirijoje ir Yemen 
karalijoje.

Pažvelgus į Siriją
Sirijos prezidentas Kuwatly,, 

jo štabo viršininkas Nizam ei 
Din ir daugumas parlamento na
rių yra linkę palaikyti Vakarus. 
Sirijoje kaikurie kairieji kariniai 
pareigūnai, vadovaujami pulk. 
Serraj, savo įtaka palaiko sovie
tus.

Manoma, kad Nasseris greitai 
reaguos prieš įvykius Jordane, 
nes jo politinė gyvybė artimai

Kalbėjo telefonu
Jordano karaliaus Hussein pra 

nešėjas, su kuriuo kalbėjo ame
rikietis korespondentas telefonu 
iš Damasko, paneigė gandus, kad 
Ammane, Jordano sostinėj, vyks 
ta demonstracijos. Pranešėjas pa 
stebėjo, kad Jordano sostinėje 
„yra ramu“.

Bet vakar buvo skelbiama, kad 
Jordano miestuose buvo suruoš
tos demonstracijos, kai Hussein| 
pašalino iš pareigų proegiptietį į 
Jordano armijos štabo viršinin-j 
ką gen. Ali Abu Nawar. Sakoma, 
kad Nawar su šeima pabėgo į Si
riją.

Buvo susikirtimų
Pranešama, kad tankai saugo 

Jordano karaliaus palocių ir bu
vę du susikirtimai tarp armijos 
palankių dalinių Husseinui ir ka

rinių elementų, kurie simpati
zuoja Sirijai ir Egiptui.

Sirijos šaltiniai Damaske Jor
dano karaliaus veiksnią apibūdi
no kaip pro Irako sąmokslą. Ira
ką valdo Husseino giminaitis 
Faisal, kurio ypač nemėgsta 
Egipto ir Sirijos politikai, ka
dangi Irako karalius palaiko są
jungą su Vakarais per Bagdado 
paktą. Bagdado paktą sudaro 
Irakas, Iranas, Pakistanas, Tur
kija ir Britanija. Jungtinės Ame
rikos Valstybės remia Bagdado 
paktą.

Sirija neigia
Sirija oficialiai paneigė anks

tesnius pranešimus, kad Sirijos 
šarvuotas dalinys praėjusią sa
vaitę įžengė į šiaurinį Jordaną. 
Apie 3,000 Sirijos kareivių toje 
Jordano apylinkėje stovi nuo 
praėjusių metų rudenio, kai Iz
raelis užpuolė Egiptą. Saudi Arą 
bijos kareiviai stovi pietiniame 
Jordane.

Hussein nori išvaryti Sirijos 

kariuomenę iš savo krašto
LONDONAS, bal. 15. — Jordano karalius Hussein, apgautas 

daugiausia savo arabų kaimynų, pasiruošęs įsijungti į Bagdado 
paktą, jei būtų betkokia proga išgelbėti savo kraštą iš Egipto — 
Sirijos nagų.

Jordano karalius Hussein, au
klėtas Anglijoje, norėtų būti Va
karų valstybių bloke. Jis taip 
pat pritaria prezidento Eisenho- 
werio Vidurio Rytų doktrinai, 
kuri nukreipta prieš komunistinę 
agresiją.

Hussein buvo įviliotas į Egip
to ir Sirijos politinius spąstus. 
Dabar sunkoka iš jų pasprukti.

vimui smūgį sudavė prezidento su jais susikišę. Jordane daugu-
Eisenhowerio Vidurio Rytų dok
trina. Nasserio senas sąjunginin-

Tikros vienybes nepasieksi be 

krikščioniškos morales dėsnių
VATIKANAS, bal. 14. — Popiežius Pijus XII specialioje 

audiencijoje šiomis dienomis priėmė Vakarų Berlyno krikščionių 
demokratų jaunimo grupę.

Jauniems Vokietijos krikš
čionims demokratams pasak y ta-
me žodyje popiežius Pijus XII iš
kėlė krikščioniškos politikos už
davinius, siekiant sukurti suvie
nytą Europą. Krikščioniškoji po
litika -— kalbėjo Pijus XII — re
miasi krikščioniškomis tiesomis 
ir krikščioniškais principais. 
Tarp šių pagrindinių principų 
yra ir tas, kad kiekvienas autori
tetas, kiekviena valdymo galia 
yra kilusi iš Dievo ir turi visuo
met pasilikti Dievui palenkta. 
Valstybė nėrą absoliutinė verty
bė. Negalima kalbėti apie valsty
bės visagalybę, bet tik apie vals
tybės galią. Neturėdama galios, 
valstybė nesugebėtų atsiekti sa
vo tikslo, ji negalėtų garantuoti 
ir kurti visų piliečių bendrą ge
rovę, pafemtą juridine ir sociali
ne tvarka, prie kurios visi turi 
prisitaikyti.

Žmogaus asmens ir* jo teisių 
neliečiamumas

Pagrindiniai krikščioniškieji 
principai taip pat reikalauja už

tikrinti žmogaus asmens ir jo 
teisių neliečiamumą. Tarp šių tei 
šių svarbiausios yra individo ir 
šeimos teisės, kaip teisė nevaržo
mai praktikuoti religiją arba tė
vų teisė auklėti savo vaikus ir 
rūpintis jų ideologiniu suforma
vimu.

Štai pagrindas — kalbėjo to
liau Šv. Tėvas — dėl ko Bažny
čia privalo ginti ir visuomet gins 
iki paskutiniųjų katalikų tėvų 
teisę turėti tokią mokyklą, kuri 
vaikus auklėtų pagal jų įsitikini
mus.

Baigdamas kalbą, Pijus XII iš
reiškė viltį, kad Europos tautų 
suvienijimo planai darys vis di
desnę pažangą. Tačiau drauge pa 
brėžė, kad tikros vienybės bus 
galima pasiekti, tik remiantis 
krikščioniškos moralės pagrin
dais. Tie moraliniai pagrindai iš 
savo pusės esminiai priklauso 
nuo religinių vertybių, besireiš
kiančių visose socialinio organiz
mo ląstelėse.

mas karinių vadų yra prieš Nas
serio politiką. Taip pat prieš jį 
veikia Irako karinės pajėgos Jor 
dano pasienyje, Jungtinių Ame
rikos Valstybių įtaka ir Saudi 
Arabijos karaliaus Saud finansi
nis pajėgumas. Nasseris yra di
džiausias arabų pasaulio herojus 
daugiau kaip milionui palestinie
čių, kurie Jordane sudaro daugu
mą.

Reikės sutelkti visas jėgas
Nasseris savo pusėje dar turi 

galingiausią propagandos apara
tą Vidurio Rytuose. Pačiame Jor 
dane kaikurie galingi politikai ir 
karininkai jį palaiko.

Karaliui Hussein reikės su
telkti visas jėgas galutinai nuga
lėti tokį priešą — Nasserį.

Bado pavojus
LOS ANGELES, Cal., bal. 15. 

— Mrs. Franklin D. Roosevelt, 
grįžusi iš Maroko, vakar įspėjo, 
kad rimtas badas grasina Maro- 
kui. Ji mananti, kad Amerika tu
rėtų suteikti ekonominę pagalbą 
Marokui.

Prieš festivalį
CANBERRA, Australija, bal. 

15. — Australijos vidaus reikalų 
ministeris Richard Casey šian
dien Maskvos pasaulio jaunimo 
festivalį pavadino sovietinės pro 
pagandos įrankiu. Festivalis bus 
liepos mėnesį Maskvoje.

Karalius vadovauja armijai
Hussein dabar pats vadovauja 

Jordano armijai. Pašalinus Jor
dano armijos štabo viršininką 
Ali Abu Nawar, Hussein per ra
diją paskelbė, kad revoliucija už
gniaužta.

Jordano karalius Hussein taip 
pat pareikalavo Sirijos karines 
pajėgas pasitraukti iš Jordano.

Irako karalius Feisal remia 
savo giminaitį Hussein. Irakas 
sutelkė savo kariuomenę prie ry
tinio Jordano pasienio.

Hussein, draugiškai nusiteikęs 
Vakarams ir Bagdado pakto idė
jai, buvo priverstas Egipto pro
pagandos ir savų žmonių pasi
traukti nuo Vakarų.

Pateko į Egipto ir Sirijos 
spąstus

Jis pašalino Glubb, arabų le
giono organizatorių. Jis nutrau
kė draugiškumo ir pagalbos su
tartį su Britanija. Jis dalyvavo 
susirinkimuose su Sirijos, Egip
to ir Saudi Arabijos vyriausybių 
galvomis.

i‘>

Olandijos ministeris
nusivylęs JT

NEW YORKAS, bal. 15. — 
Olandijos užsienių reikalų mi
nisteris Joseph Luns vakar pa
sakė, kad jo kraštas nusivylęs 
Jungtinių Tautų politine veikla, 
ypač svarstant Vidurio Rytų 
klausimus.

Luns atvyko į New Yorką da
lyvauti Jungtinių Tautų Ekono
minės ir Socialinės tarybos po
sėdžiuose.

Nehru planas
NEW DELHI, Indija, bal. 15. 

— Indijos ministeris pirminin
kas Nehru kreipėsi į Indijos mo
teris, kad jos savo aukso ir bran
genybių dalį atiduotų vyriausy

bei.
Egiptas halsuos

KAIRAS, Egiptas, bal. 15. — 
Egipte bus pirmi parlamentari
niai rinkimai nuo 1952 metų re
voliucijos, pranešė informuoti 
šaltiniai.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Hussein Fakhri Khalidi, pro - Vakarų politikos vadas, pa

skirtas Jordano ministeriu pirmininku, vieton Nabulsi. Į septynių 
vyrų kabinetą įeina ir Suleiman Nabulsi, kairiųjų nacionalsocialis
tų vadas.

— Beveik J/00 Jordano studentų, nešini, pro - Nawar, anti - 
Hussein ir anti - Eisenhmoerio doktrinos šūkius, nuėjo ir „okupa
vo” Jordano ambasadą Kairo, Egipto sostinės, priemiestyje.

— Jordanas vakar įspėjo Izraelį, kad. „betkoks provokacinis ar 
agresinis veiksmas” — bus sutiktas visa jėga, pranešė Sirijos Da
masko radijas.

— Buvęs Britanijos premjeras Eden po operacijos jaučiasi 
gan gerai. Operacija jam padaryta Bostone, Mass.

— Jordano karalius Hussein ištrėmė Jordano armijos štabo 
viršininką Naivar į Siriją. Jo vieton paskirtas gen. Ali Hayari.

I
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Chroniškas apsinuodijimas aršeniku
Aršenikas yra keistas chemi

kalas, nes tirpsta vandenyje, pa 
lengva garuoja ir jungiasi su ki
tais chemikalais. Grynas arše
nikas žiba kaip metalas, tačiau

Skaitytojai privalo neužmiršti 
dar vieno dalyko, kad alų gerian 
tieji greičiau aršeniku apsinuo
dija, negu negeriantieji. Kodėl 
taip yra, čia nėra užtektinai vie-

nėra metalas. Jo struktūra yra i tos aiškinti, bet taip yra. Taigi 
kristalinė. Gryname vandenyje labai pavojinga yra gerti alų

DAKTARO ATSAKYMAI f I 
KLAUSIMUS

Klausia K. N. — Mano sūnus 
jau turi 20 metų, ir nežinau ką 
daryti, kad net barimu negaliu 
jo priversti maudytis. Nesimau 
do po du ar tris mėnesius, dvo
kia baisia rūgštimi. Man mano 
draugė padarė pastabą, kad nuo 
to jis gali gauti kokią bjaurią 
ligą ir net odos vėžį. Tai mane 
gąsdina. Prašau p. daktarą at
sakyti į šį man rūpintį klausimą, 
ar tai būtų tiesa?

Atsakymas E. N. — Taip, ne
švari oda ir prakaituoti paslėps
niai sudaro palankią dirvą gry
biniams mikrobams veistis. Iš 
tamstos patiektų duomenų spren 
džiant, atrodo, kad jūsų vaikas 
galbūt turi “tinea cruris” ir, jei 
nesigydys, tai ilgainiui gali ir 
vėžys odoje atsirasti.

Klausia J. J. — Ar kartą me
tuose daromas X-ray peršvieti
mas gali būti pavojingas svei
katai? * -

Atsakymas J. J. — Metiniai 
X-ray peršvietimai yra nerei
kalingi ir gali būti pavojingi. 
Tas masinis, gatvinis X-ray per 
švietimo “biznis” yra labai keis 
tas biznis... biurokratiškas biz
nis. «

Skaitykite “Draugų”!

Telefonu GRovehlll 6-1596

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINTUS
.landos * u Ir 1—1 v r. pagal 
•leltHrlmiĮ tšakyrue t rečia i lėni u»

V-42? W Maronetto Rfeč

Tel. RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street 

v* —4 p plet, 6:80—8:8* »ak.
rt paeHl antart1

ištirpęs aršenikas yra bespalvis, 
bet į skiedinį pridėjus ko nors 
kito, galima išgauti gražiausias, 
įvairiausias ir fantastiškiausias 
spalvas.

Skaitytojai turbūt dar neuž
miršo to įvykio, kai JAV atsto
vė Romoje pradėjo sirgti ir 
nykti ir ko nenumirė. Kadan
gi ji nemėgsta komunistų ir bol
ševikai jos baisiai neapkenčia, 
tai buvo įtarta, kad kas nors ją 
nuodija. Ir neapsirikta. Tik ją 
nuodijo ne bolševikiški žmogžu
džiai, bet nustabiai meniškos 
gražiausių spalvų Italijos fres
kos, kuriomis buvo išpuošta jos 
rezidencija ir miegamasis kam
barys Romoje. Tų senų freskų 
spalvingi dažai turėjo savyje ar
šeniko, ir vargšė Clara Botth 
Luce nejuto ir nežinojo, kad jai 
bemiegant freskų aršenikas ją 
nuodijo. Italijai buvo didelis 
smūgis, kai toji geroji JAV am
basadorė turėjo grįžti Ameri
kon.

tiems, kurie čiupinėja daiktus, 
pagamintus su aršeniku.

Kas atsitinka, kai chroniškas 
apsinuodijimas aršeniku įvyks
ta? O gi štai kas: nuslenka plau 
kai, nutrupa nagai, atsiranda vi
sokį spuogai, atsiranda keistos 
odos ligos, žmogų pradeda ka
muoti chroniškas bronchitas ir 
kosulio jokiais “cough medici- 
nes” negali atsikratyti. Paskui 
dantų smagenys pradeda krau
juoti, kūne atsiranda neurotiniai 
skausmai ir inkstai pradeda krik 
ti. Akys parausta, nusilpsta ir 
akių vokai pasidaro keistos iš
vaizdos. Visos odos, ypač veido, 
spalva keičiasi ir atrodo ligūsta. 
Muskulai netenka jėgų, įvairius 
kūno sąnarius ištinka paraly
žius. Ir taip žmogus vysta, nyk 
sta, silpsta ir skausmus kenčia 
kol numiršta. Tai štai, kas at
sitinka nuo chroniško apsinuodi
jimo aršeniku.

Dė I
JOHN T. ZURIS

LAWYER AND COUNSELLOR 
lt 80. IiA HALI.E STREET 

Room 1415
Phone: ItAndolph 6-4425 

Home phone: LAfayette 3-9177

emesioi
PIRKITE VILNONES IMPORTUOTAS IR VIETINES 
MEDŽIAGAS, PAMUŠALUS IR PRIEDUS SIŲSTI GI
MINĖMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS Į EUROPA. 
0 TAIP PAT IR SAVO ASMENINIAMS REIKALAMS

VIKTORO KO2ICO8 
Lietuvišks gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

O ar daug lietuvių mirė nuo 
I chroniško apsinuodijimo aršeni- 

Kadangi aršenikas turi savy- ku? Taip, gana daug. Ypač se- 
je tokių ypatybių, kokių kiti che- niau labai daug lietuvių nuo to
mikalai neturi, tai jis yra varto
jamas gana plačiai įvairiose 
dirbtuvėse. Daug žmonių net ne
žino, kad aršenikas yra vartoja
mas stiklo gamyboje, vitražų 
dirbtuvėse, sieninių tapetų (wall 
paper) ir dekoravimo darbuose, 
dirbtinių gėlių dirbtuvėse, gal- 
vanizavimui, kadmiumu gražini
mui bei blizginimui, baterijų (a- 
kumuliatorių) dirbtuvėse, bran
giųjų kailių pramonėje ir t.t. Y- 
ra šimtai tokių amatų, kur ar
šenikas yra vartojamas, ir jų 
visų čia net įvardinti neįmano
ma. Darbininkas, dirbąs kurioje 
nors dirbtuvėje, privalo sužino
ti, ar ten yra vartojamas arše
nikas, ar ne. Jei vartojamas, tu
ri būti labai atsargus, kad ne
gautų chroniško apsinuodijimo.

Visi privalo žinoti, kad arše
niko garai ir skiediniai labai leng 
vai susigeria į kūną per odą ir | 
per gleivines plėves, bet tuos j 
nuodus kūnas nepajėgia taip 
greitai per inkstus prašalinti. 
Tokiu būdu, turint kasdien rei-

' kalą su aršeniku, organizme pri
sirenka daugiau aršeniko, negu 
kūnas gali atlaikyti. Tokiu bū
du ir įvyksta chroniškas apsi
nuodijimas aršeniku.

DIRBTINI DANTYS
Kurie pasiliuosuoja 
neturėtų sunkinti

Daugelis turĮ dirbtinius dantis buvo 
tikrai sugėdinti kai dantys iškrito, 
paslydo arba suklebčjo nepatogiu 
momentu. Nebijokite, kad tas jums 
atsitiktų. Tik užbarstykite truputi

. l'ASTEETH, alkalinių (ne rūgščių) 
miltelių ant dantų. Tvirčiau palaiko 
dirbtinius dantis, tad geriau jaučiasi. 
Nesurūgsta. Sustabdo “dantų kva
pų”. Pirkite FAHTEETH savo vaisti
nėje.

sunyko ir mirė, ir gal net neži
nojo, kad nuo chroniško nuodi- 
jimosi aršeniku mirė. Čia kiek
vienam lietuviui reikia susimąs
tyti.

Neapsimoka dirbti pavojingo 
darbo, ypač ten, kur aršenikas 
gaminiams yra vartojamas, nors 
ten ir brangiau užmokama. Kas 
brangiau — ar sveikata, ar pi
nigai?

PIRKITE TEN. KUR PERKA IUSŲ DRAUGAI 

IR KAIMYNAI.

. h i *

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor
tuotų ir vietinių medžiagų!!! Moterų sukne
lėms, kostiumams ir paltams.

Aronson Brothers
IMPORTININKAI IR RANGOVAI

224 W. Van Burėm Street, Telef. WEbster 9-2588
Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vak.

šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak.
Sekmad. uždaryta.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKR AUSTAU

B A L DU S
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

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

TeL PRrescctt 9-2781

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susltarlma. 

r»Bl valandos skambinti telefonu 
Proapect 6-1796 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdtan išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Bes. tel. GRovehlll 6-5603

CHICAGO 7, ILLINOIS

NAUJĄ ARBA* VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

NAUJAS
19 5 7 

CHRYSLER 

”2811

N-A U J A S
19 5 7 

PLYMOUTH

’1732

Tel. ofiso HE 4-6609; rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p.p., 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue 
vai.; kasdien 10-12 vai. iv 7-9 vai 
vak. šeštadieniais ld-i vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso ‘elefonas: PR 6-3229 
Res telef. YVAlbrook 5-5076

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos ir Daman Ava) 
Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: YVAlbrook 5-3048

Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai Atpiginta^ kalnas

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

Tel. BIshop 7-7075

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

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

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

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORI.D IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Ravings BendrovSs praeitimi, nuo pat jce įsikflrimo 

^1924 metais, .jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra žangesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję t atipinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, angfitų dividendų, bet ir dangei) kitų patarnavimų
veltui, nž knriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Cbieagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iŠ gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

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

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

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

Atdara: pirmadienj nuo 12 IW 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 Iki 4, ketvirtadienį nuo 9 Bd 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, e fefttadlen) 9 Iki 2 valandos po pietų.

J

TeL ofiso Ir boto OLynipic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečlad. tik susitarus.
T

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurge) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 Kouth VVeetem Avenue 
(MED1CAL ŲUILDING) 

Plrmad.. antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-116S
Bes. tel. tfrAlbrook 5-3765

"Vėl. ofiso

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopnlas - Proh-Ustaa

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

(Areli Supports) ir L. U 
Vai.: 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St, Chicago 29, III. 

Tel. Pltospect 6-5064

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St
Ofiso tel. REI tauri oe 5-4410 

Rėžtai. telef. GRovehlll. 6-0611
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

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

PBospect 6-2240
PRosp«-et 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGUOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

Priėmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 
Ir nuo 6 iki 8 vai. plrmad. Ir penkt.
Trečlad. ir sek uždaryta.

ortam tel. CLiffslde 4-2696 
RezldeneUos: ijAfuyette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kampas 47tb ir Hermitage)

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

'DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drlve
(Civlc Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd. 12—4
Tol. CEntral 6-2294 

5002 \Vest lttth Str., Cicero
Vai. kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai. 

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

Rezld. tel. HEmlock 4-7060

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 

I Tel. PltosjM-<t 6-1223 arba WE 6-5577
I Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
| Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
■ 2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

Ofiso JIE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71 st Street 

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

J,Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vai1.: kasdien nuo 6 v. v. jki 9 v. v?.y 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

Išskirus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,; Ofiso — PlTllman 5-6766
Buto — BEverly 8-3946

t

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitart m a

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

DR. V. P. TUMASONIS
2454 West 71 st Street 
(7lst ir Campbell Avė.)

4 ir 7—9 V. v.VA L.: Kasdien nuo 2- 
leštadieniais nuo 2-4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Telr ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

* Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškcvlčlūtč)

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 Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

”'4. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 VVest 71st Street
VaJ. Pirm., ketvlr., penat. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, troč.ir fešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

•317 South Westem Avenue 
Chicago 29. UI 

senJ-Btns (ušud Į-BuiA^ymumd 
telefonas REpublic 7-4900 

Rezidenda: GRovehlU S-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:10 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VIrginia 7-0036. 

Rezldencl jos tel. BEverlj 8-8244

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rez. RE 7-6867

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

2454 West 71st Street 
(71-os ir Cumpbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. YArda 7—1166 
ReeMendjoe — NTewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

758 West S5th Street
(kampas Halsted Ir 85-ta gatvS) 

VAL. 1—4 Ir 6:80— 8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidarė

šeštadieniais 1—4 vai.

M. VVAlbrook 5-2670
Re«. TTTIItop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAfl)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medinai Center 
•132 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PR 6-3833, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 6Srd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7: SS 
Iki 9 vai. Trečlad. ir SeSt. uždaryta

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

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
IJLfayette 3-4949.

Namų — CEdarcrent 3-7786

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 H’pgt Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 va. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IK CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Republlc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRUROINftS IR

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligoninp
Telef. REpublic 7-2290 

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

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

keičia stiklus Ir rėmus 

4455 S. California Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto iki 8 v. p. p. 

uždarytas

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezld. 6600 S. Arteslan Ava
VAI. 11 v. v. Iki 8 p.p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 milų patyrimo
TeL YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

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

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių Įtempimų, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius. Viai 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
Į mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1873

Vat 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
Iki fi vai. Sekmad. ir treč. uždara.

DRAUGAS 
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4545 W. 63rd St., Chicago 29, Illinois, Tel. LUdlow 5-9500
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BUDĖKIME!

Turint galvoje dabartinę tarptautinės politiko padėtj ry
šium su Lietuvos okupacija ir mūsų pastangomis ją išplėšti iš 
kruvinų okupanto nagų, šiandien labiau negu bet kada pirmiau 
mums reikia pasisavinti jr vykdyti gyvenime šaunųjį] skautų 
šūkį "Budėk!”

Vakar paskelbtame komunikate spaudai iš Alto, Vliko ir 
LLK vadovybių konferencijos VVashingtone galėjome lengvai pa
stebėti, kad mums besnaudžiant, tarp savęs besiginčijant dėl 
menkniekių ir asmeniškumų, mums nebudint, Lietuva ir kitos 
Pabaltijo valstybės gali pasilikti Sovietų Rusijos kontrolėje ir 
po to, kai Vakarai su Rytais susitars gyventi "taikoje”, įgyven
dinant koegzistencijos planus.

Tik mūsų nuolatinė ir vieninga veikla, tik mūsų akylus bu
dėjimas gali tuos pavojus pašalinti.

§iuo metu, kaip visi gerai žinome, Londone yra tariamasi 
dėl nusiginklavimo. Pranešama, kad kaikuriais klausimais jau 
susitariama. Susitarimai gali apimti ir demilitarizacijos ar neu
tralizacijos zoną taią) Rytų ir Vakarų. Gali iškilti pavojų, kad 
tokion zonon įeitų ir Lietuvos teritorija, paliekant ją bolševikų 
sferoje. Iš tokios zonos, jei būtų priimtas Eisenhowerio planas 
kontroliuoti apsiginklavimą, skraidytų kontrolės lėktuvai į Ry
tus ir Vakarus. O gal ir kitos priemonės būtų panaudotos tokiai 
kontrolei vykdyti.

Nors dar neturime tuo reikalu apčiuopiamų duomenų, būki
me visiškai pilnai pasiruošę reaguoti, jei ryšium su neutralios 
zonos steigimu būtų paliesta Lietuva, jei ji būtų manoma palikti 
rusų sferoje ir tokią zoną įsteigus. Tiesa, mes gal nesipriešintu

APGAVYSTES MOKESČIŲ MOKĖJIME
EDVARDAS BULAITIS, Cicero, 111.

STATYBAI 

IR NAMŲ

Kaip ir kiekvienoje srityje, tynerių metų laikotarpyje pati PATA1S 
taip ir mokesčiu mokėjime atsi-nėra mokėjusi jokių mokesčių,) PRISTATOM 
randa neteisingų žmonių, norin-1 įskaitant ir už anksčiau iš vai- Visokių Rūšių 
čių užslėpti dalį arba visas pa- j stybės gautą 10,923 dol. sumą. MEDŽIAGA 
jamas ir taip apgauti Dėdę Sa-| Tarp išaiškintų apgavysčių
na^" ' I yra ir daugiau įdomių istorijų.

Gerai žinoma, jog uždirbtą pi Pavyzdžiui viename iš jų atleis-
nigą yra nelengva atiduoti, ta
čiau tas yra neišvengiama būti
nybė kaip ir kitos šio krašto gy 
ventojų prievolės. J A Valstybių 
mokesčių rinkimo įstaiga “Inter 
nal Revenue Service” per perei
tus penkeris metus išmokėjo ar
ti 3,000,000 dol. tiems žmonėms, 
kurie padėjo susekti apgavystes 
mokesčių srityje. Šie žmonės 
gavę 3 mil. dol., krašto valdžiai 
padėjo surinkti 65 mil. dol. no

tas iš darbo šoferis papasakojo 
apie savo buvusio šeimininko 
šunybes, pasakydamas, jog šis 
buvęs didelis keliavimo mėgėjas 
ir visas savo malonumui skirtas 
kelionės, o taip pat ir gėrimus, 
maistą, įvairius biletus ir kt. as 
meniškas išlaidas įrašydavęs sa 
vo oficialaus biznio sąskaitom 
Negana to, šis darbdavys net ir 
savo sekretorės pragyvenimo iš 
laidos įrašydavęs kaip sąryšyje

retų užslėpti įvairių neteisingų su bizniu padarytus išmokėji
mus. Iš šio privačių kelionių mė 
gėjo Dėdė Šamas paprašė 100,-

mokesčių mokėtojų
Dabartiniu metu yra apie 1,-

600 specialių agentų, dirbančių 
šios rūšies apgavikų susekimo

me, jei Lietuva būtų paskelbta neutralia, bet tik tuo atveju, jei1 augščiau minėtų
jai būtų grąžintas laisvas, nepriklausomas ir demokratinis gy- ! ® aiclŪ J ima ma y i, sis jų ar j 
venimas. Tuo atveju ir nusiginklavimo kontrolės vienetai ten Į as v *ai aPsimo^a ne tik do, 
galėtų veikti. Kitaip reaguotume, jei šis planas reikštų Lietuvos ' cnniu atžvilgiu, bet taip pat at-1 
palikimą bolševikams ir toliau būtų vykdomas žmonių persekioji- i šaldo ne vieno mokesčių mokė-į 
mas ir genocidas. Todėl, kaip mes į šį klausimą bežiūrėsime, kaip i tojo pagundą ir skatina vengti į 
jį besvarstysime, reikalas veda prie to paties — budėti ir veikti. I sukčiauti ir pakliūti už grotų. | 

Turėdamas tai galvoje, Alto Vpykdomasis Komitetas kaip I Be šių nuolatinių agentų,* į 
tik ir sukvietė Lietuvos laisvinimo veiksnių konferenciją Wash- “internal Revenue Service” tu 
ingtone, kurioje' nutarta akylai budėti sekant šį reikalą, renkant
medžiagą ir. reikalui esant, bendrai reaguojant, jei bet kokiu 
atžvilgiu būtų pažeisti Lietuvos interesai ir nepriklausomybės 
atgavimo reikalai.

gis šiuo metu aktualus reikalas buvo iškeltas ir Valstybės 
Departamente, kai Alto Vykdomojo Komiteto nariai ten lankėsi 
ir paties sekr. Dulles pavedimu buvo priimti trijų to departamen
to pareigūnų. *

Galima sakyti, kad šis reikalas Altą skatina paskubinti pe- 
teciją JAV prezidentui paruošti ir pradėti rinkti parašus po ja.
Toji peticija su daugybe parašų (milionais, jei juos bus galima 
surinkti) kiekvienu atveju turės nepaprastai daug reikšmės mū
sų pastangose dėl Lietuvos nepriklausomybės atgavimo.

ri ir kitų šaltinių, padedančiųjų’ 
susekti apgavikus. Iš jų svar-Į 
blausią vietą užima įvairūs pri
vatūs pranešėjai arba skundi
kai. Pereitais metais ši įstaiga 
gavo 55,000 tokių pranešimų,1 
kurių tik dalis pasirodė teisin-' 
ga, o likusieji, kaip tyrinėjimai 
parodė, nebuvo pagrįsti.

CARR MOODY 
LUMBER CO-
STASYS LITWINAS, Pm.

3039 So. Halsted SI.
Tel. VIetorj 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

/ DĖMESIO
Bridgeporte vienintele PLAUKŲ 

KIRPYKLA, kuri gavo kirpėją lie
tuvį su praktika — kerpa lietuviš
ką, latvišką, vokišką, rusišką ir 
prancūzišką kirpimą. Darbas są
žiningas, hygieniškas. Ilgai laukt 
nereikia.

752 W. 33rd St.(Nukelta į 5 psl.)

J. G. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas
Televizijos, radijui, patefonai, kainb. vėsintuvai

“KALBA VILNIUS”
Kasdien I vai. 30 inin. popiet. Ateikite itasiklausyti.

2512 W. 47th St.
ATIDARA IR SEKM, nuo 11 vai. ligi 3 vai.

Tel. FRontier 6-1998

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldy perkraustymas as

meny turinčių ilgy patyrimy.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Avė., Telef. Vlrginia 7-7097

(NARIAI LIETUVI f TALE. IK SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki S 10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sylygomis

CHICAGO SAVIRGS & LOAN ASSN.
6245 S. Western Avė.. Chicago 36, III.

CRARE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., Chicago 32, III.

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50. m., tel. TO 3-8131-32

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

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
•' AL. CIMANTAS

Nerūpestingieji istorikai i kalėjimo už 1944 m. įvykdytą
. - , , I kaip Martinkaus ir kitų trijų joAmerikines knygų lentynos *bendrų nužudymą.kas metai ar kas dveji vis pa

pildomos naujomis veikalo 
“New Outline—History of Eu- 
ropę since 1815” laidomis, pa
ruoštomis Bridgeporto universi

Puola Gumbaragį
Šiame ir kituose laikraščiuo

se jau buvo minėta, kad žino
mas Urugvajaus lietuvių veikė-

teto dėstytojo Henry W. Little- jas Albinas Gumbaragis vietos
fieldo. Lietuvis skaitytojas šio
je istorijoje gali pasigesti visos 
eilės dalyką, liečiančių Lietuvą. 
Čia netrūksta daug netikslumų 
ar net ir savotiškos ignoracijos 
bei faktų sumaišymo. Vienoje 
vietoje apie Lietuvą tekalbama, 
kaip apie lenkų karalystės dalį, 
kitur lietuviai suplakami su sla

" vų tautomis ir pan. Taip pat ne
tiesa, kad Klaipėdos kraštas bu 
vo atiduotas Lietuvai. Jo nie
kas neatidavė, bet patys to kraš 
to gyventojai, Mažosios Lietu
vos patriotai, savuoju sukilimu

didžiąjame laikrašty "EI Pais 
buvo parašęs platų straipsnį ry 
šium su Urugvajaus komunis
tuojančių lietuvių buv. ekskur
sija į okupuotąją Lietuvą. Raši
ny buvo iškelta tiesa apie da
bartinę Lietuvos padėtį ir paai
škinta, kbs iš tikrųjų buvę tie 
lietuviai, kuriuos sovietų amba
sada buvo nugabenusi Lietuvon. 
Už tai dabar Vilniaus radijas 
smarkiai užsipuolė A. Gumba
ragį, apšaukdamas jį melagiu, 
imperialistų agentu ir t.t. Girdi, 
visas tas rašinys tebuvęs vien

Paprastai pranešėjai, kurių 
duomenimis yra susekami apga 
vikai, yra atlyginami iki 10% 
nuo jo susektos “aukos” nemo
kėtų mokesčių sumos. Iki šiol 
mažiausias už tokius praneši
mus atlyginimas yra buvęs 
2.60 dol., o didžiausias — 79,- 
999.92 dol.

Labai įdomus yra atsitikiipas 
su viena moterimi iš New Jer- 
sey valstybės, kurios pranešimų 
buvo susekta jos darbdavio ap
gavystė ir kuri už šį žygį gavu
si 10,923 dol. Tačiau koks buvo 
visų nustebimas, kada po kele- 
rių metų tapo išaiškinta, jog ši 
teisybę mėgstanti moteris sep-

apie liet. knygos padėtį dabar
tinėje Lietuvoje. Esą vis didė
jąs pareikalavimas liet. leidinių 
užsienyje. Girdi, dabar lietuvis-Į 
kos knygos pasiekia tolimiau-l 
sias vietas bei įvairiausius kraš' 
tus. Vien tik šiais (1957) m. į 
užsienį bus išsiųsta net 2,7 mil. 
egz. lietuviškųjų leidinių. Įdo
mu, kas gaus ir kas skaitys 
tuos “kūrinius”.

SPECIALUS
BARGENAS

• Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO
£49.50

augščiau

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEIJK A. RAIDOMS, NELEI K BERTULIS, Sa».

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

Krautuv* atidaryta fteknladlenlala nuo 11 iki 4:10.

tada pademonstravo krašto gy- tik melo ir prasimanymų pynė
bei šmeižtų rinkinys apie dabar 
tinį Lietuvos gyvenimą.

ventojų valią gyventi kartu su 
likusia Lietuvos dalimi. Dar ki
toje vietoje kalbama apie buv. 
didelių unitų persekiojimus vi
soje Lietuvoje carų laikais, .
nors tas momentas 120 m. tmJį»"dl ™n>au» rad.jas paskyrė, 
Rusioje rusų okupacijoje toli, Vmc<> ’ Mickevicaus as

PAULIUS JURKUS

Bet girt. k™, ISMILGAICIŲ AKVARELE
Aną sekmadienį ištisą pusva-_ i PREMIJUOTAS ROMANAS

LINKSNIŲ VELYKŲ IR
PAVASARINIŲ ŠVENČIŲ

Budrikas, Ine., ir visas Budriko štabas siunčia Jums 
širdingus linkėjimus. Prie progos nepamirškite apsi
lankyti pas mus dėl pavasarinių prekių: namams bal
dų, televizijos, jewelry, laikrodėlių.

GERAS MANDAGUS PATARNAVIMAS.

Mes turime 100x125 pėdų, 3 augštų pastatą 
pripildytą naujais augštos kokybės baldais:

Kroehler, Diamond. SimmtMis. Pullman, Dnuglas, l.loyds, Hoover,
General Electric, Frigidaire, Philco, Admiral, Zenith, RCA, 

Bulovą, Benrus, Columbia Diamonds, Bassett, United, Joerns,
Sealy, Storkline, Bigelow, Armstrong.

Dėl televizijos sutaisymo telefonuokit CA 5-7237. 
Apsimoka mus aplankyti, jei ir gyvenate 200 mylių 

atstumu lūs sutaupysite pas

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

Atadara pirmadienio ir ketvirtadienio 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.
‘Iš stoties WAAF 930 kil. 11:45 iš ryto, 15 min. anglų kalba 

kas dieną, išskiriant sekm.

gražu nėra perdaug būdingas. 
Aplamai imant, istorikai, ruoš
dami veikalus, turėtų būti kur- 
kas daugiau rūpestingesni. Jei 
faktai apie Lietuvą yra nevisur 
tikslūs, tai skaitytojas taip pat 
neturi jokios garantijos, kad ir 
žinios, pateiktos apie kitus, 
ypač mažesnius kraštus ar tau
tas, gali būti perdaug tikslios.

Nuteisiąs kap. Martinkaus 
užmušėjas

Neperdaug senidl beveik visa 
lietuviškoji spaudą paminėjo ži
nomo Lietuvos karo lakūno 
kap. Martinkaus gyvenimą ir 
darbus britų karo aviacijoje ir 

—jo nelemtąją mirtį, bėgant iš na 
cių karo belaisvių stovyklos. 
Kaip žinoma, keturi bėgliai, bri 
tų lakūnai, jų tarpe ir mūsiškis 
kap. Martmkus, duvo vokiečių 
sugauti ir brutaliai nužudyti. 

i„Tik dabar vokiečių teismas pas
merkė buv. Gestapo šefą Danei 
ge Guenther Venediger, 2

meniui ir jo kūrybai apžvelgti. 
Buvo skaitomos ištraukos iš 
"Raganiaus”. Gi apibūdinant 
Krėvę klausytojai "sužinojo”, 
kad jis visados šalinosi fašistų 
ir šliejosi su artimesniais liau
dies žmonių kovai asmenimis. 
Jis padaręs dvi didžiausias klai
das: vokiečių metais suteikęs 
melagingus parodymus apie sa
vąją veiklą sovietų okupacijos 
metais ir be reikalo, tik kitų 
įbaugintas įr įkalbėtas, pasitrau 
kęs į Vakarus. Emigracijoje, 
girdi, jau nieko nesukūręs. Kaip 
Lietuvos žmonės .myli Krėvės, 
Maironio ir kt. patriotų lietuvių 
kūrėjų raštus, geriausiai liudija 
faktas, jog tų autorių knygos 
išperkamos beveik akimirksniu, 
kai tuo tarpu šiaip jau okupan
tų pataikūnų raštai dūlėja kny
gų lentynose dešimtmečiais. Ne 
bent prievartos keliu tokios kny 
gos įbrukamos skaityčiui. 

Gausime knygų 
Prieš kiek laiko Vilniaus radi

79 tęsinys
Išeina drąsi į sodą, apsuka statybą. Jį sutikus 

pasakys paprastai, ramiai. Bet Viktoro nėra. Tik mo
tociklo provėžos nubėga į miestą. Greit persirengia, 
susitvarko plaukus prieš veidrodį. “Ko aš perdedu”, 
— nusijuokia. “Kas čia tokio, jei prisipažino.” At
sikvėpus jaučia pakilimą.

Pasiima dviratį ir nori jau sėsti, kai tėvas sulai
ko. Jis žvilgteri j laikrodį: pašto parvežti per anksti, 
bet dukterį jau traukia

— Pasakyk Juliui, tegu užsuka, važiuosim urėdi 
jon. Žinos, koks reikalas, — jis šypteli. — Pridėk, 
padėką, kad prisuko tokį meistrą: auksinis žmogus, 
dirba kaip sau.

Tėvas lydi ramiu žvilgsniu, nykščiu nubraukia 
ūsus ir užsirūko: “Pelai tos moterys! Kokia logika: 
prieš porą mėnesių veržėsi į vienuolyną su visom 
brostvom, o dabar išsipuošus skuba į bankelį!” Links
mas nueina prie pamatų ir tvirtai įremia aulinius į 
suverstą žemę. “Taip, Kleopai, atsigavai. Gimbutai 
vėl žaliuos ir šnioks!”

' Samanė, nusileidus į miestelį, ties tiltu pasuka į

Samanė pasakoja apie Telšius, Lina dėsto siuvi
nius, naujus rudeninius apsiaustus. Jos kietame bal
se mieguistas draugiškumas.

— Tu gražiai gyveni, Lina, — taria Samanė, — 
Daug dirbi. Tu ne vieniša: čia tikriausiai dažnai lan
kosi Viktoras.

— Taip, dažnai, — šypteli Lina ir pasižiūri.
Samanei pristinga drąsos. Ji sukiša rankas į švar

ko kišenaites, suspaudžia kumščius.
— Tu jį myli, — pasako ji nei klausdama, nei 

teigdama.
Lina pagauna nežymų jos sumišimą.
— Kodėl klausi? — pakelia išdidžiai galvą. — 

Ne, nemyliu. Jis man reikalingas. — Ūmai ji žengia 
prie lango ir stebi Žarstę. Nervingai atmeta plaukus 
lyg karčius ir atsisuka. Jos veidas rimtas, akys dide
lės, šaltos. — Galiu tau pasakyti, bet, sesele, nesi
džiaugsi. Jis tiesia man kelius į Julių. Ar aš nematau, 
kas ten dedasi, Julius iš kailio neriasi dėl tavęs, bet 

, ji priklauso tik man! — sustoja išdidi ir nutyla. Stai
ga sėdasi prie stalo, pasiremia rankom ir pasilenkia į 
Samanę. — Ir kodėl Julius bėga paskui tave? Pakvi- 

I po tavo pinigai, tavo žemės, miškas, banko sąskaitos! 
— Lina karščiuojasi labiau ir4abiau.—Tu būk atsar
gi, įduos tėvam elgetos lazdas, net tarbų pagailės. 
Be, mano drauge, aš jo taip pigiai nepaleisiu! — užsi
dengia rankom veidą ir nutyla.

Samanė sustingsta. Lyg žaibas kerta Linos žo
džiai. Kokia beprotybė pas ją užeiti. Tai prakeikimas, 
ne žmogus!

Ji sujuda, kelias. Lina nudengia veidą. Jos akys

m. jas vienoje apžvalgoje kalbėjo baldus.

kairę. Mažytė gatvelė nuveda į naujus namus, kur padrėkusios. Samanei atrodo nuostabiai graži. Kvai- 
vidųje dūzgia siuvamoji Lina meta darbą ir šoka tie- las Viktoras, kad tokios nemyli.
šiai į Samanę. Išdrįso pas ją ateiti, pirmą kartą! — Neišeik, — Lina, sukužda. — Sėsk. Atleisk už

Salone supurena minkštasuolio pagalves. Tegu tokius žodžius ir niekada neprisimink Viktorui. Jis 
patogiai atsisėda viešnia, tegu žiūri į blizgančius mane auklėja, jis net nebandė bučiuoti, net rankų

neuždėjo ant peties. Jis iš karto įspėjo, kas mane

kankina. Ir aš tikiu: tik jis man sugrąžins Julių. Tu 
gi sakyk: ar tu myli Julių ?

— Ne, ne! — Samanė atsako šaltai, bet visa 
sudreba.

— Ar tu myli? — Lina spirgina aštriu žvilgsniu.
— Tie vaidinimai, paštas ... Mes susidraugavo

me ... Tu žinai... — numykia Samanė.
, — Geriau nebandyk, kitaip . .. Jau per Dominin

ką pastebėjau, kur nosį riečia Julius. Aš budėjau, 
rengiausi, bet tai nesvarbu. • Sakyk, ar tu nesuuodei, 
kad vaidinimai, paštas, kurio tu užvažiuoji, tai pink
lės tau apgauti.

— Tu vėl prieš mane, Lina? — Samanė krato 
galvą. — Tai negali būti!

— Dėl to, kad tau visi žmonės geri, tu nemoki 
pažiūrėti už pamušalo. Iš viršaus gali būti geriau
sia angliška medžiaga, o viduje — zuperio maišelis. 
Aš mačiau iš karto, kad Julius kažką rengia. Ar ne
regėjau per mūsų vakarones, per “kvarteto” koncer
tus, iš kokių gaidų jis groja ir kam spokso, bet vis- 
tiek ėjau, kišau savo lūpas, kad bučiuotų.

— Lina, ar tai galima! — Samanė susipurto.
— Kūdiki, kiek jis mane bučiavo! Kai tik užei

davau, tai lūpos dilte dilo! Po vakarėlių, ak, koks 
saldumas, milionai pabučiavimų, nesuskaityti. Dėl to 
ir aš turiu teisę. Ar tu nieko nežinai ?

Atsilošia kėdėje, perbraukia plaukus ir, neramiai 
judėdama, pradeda pasakoti. Nieko neslepia. Priešin
gai, kai kur tirština, nes mato, "kaip Samanė jaudi
nasi, kaip kilnoja kojas, lyg neturėtų kur jų dėti.

— Tai tokia aš ištvirkusi! — baigia Lina šypHo- 
damos. — Mes gi sėdėjome viename suole, bandėm 
gėles per procesiją. Dabar Viktoras kitaip patarė, ki
taip ir darau. Nebegaliu taip laisvai elgtis, jo gundy
ti, man nepatogu prieš Viktorą. Bet visko gali būti: 
gali jis tave mylėti, o mane bučiuoti. Aš, nors ir ta 
vo draugė, nesipriešinsiu.

iBsa daugiau į,
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MŪSŲ
Cicero, III.

KOLONIJOSE

Š. m. birželio 25 d. sukaks 
100 metų nu V Cicero miesto įkū
rimo. Tai šimtmetinei sukak
čiai atžymėti sudaryta tam tik
ra grupė “Centenial Associat- 
ion, Ine”. Minėta organizacija 
kviečia įvairių tautų organizaci
jas ir paskirus verslininkus bei 
fabrikų savininkus prisidėti prie 
šimtmečio sukakties minėjimo. 
Minėjimas bus pradėtas birželio 
25 d. ir truks iki rugsėjo 22 d. 
Tuo lakiu vyks įvairiausios de
monstracijos, paradai ir kon
kursai. Vyrai už gražias barz
das suslauks graži ųpre'mijų, o 
moterys pasirędys su rankdar
biais.

Kadangi Cicero mieste gyvena 
daug lietuvių, tai ir jie pakvies
ti prisidėti prie to šimtmečio mi 
nėjimo. Lietuvių Namų Savinin
kų ir Politikos Pagerinimo Klu
bas turi paskyręs savo atstovus.

kurie lanko augščiau minėtos 
organizacijos susirinkimus ir ve
da pasitarimus, kaip lietuviai ga 
lėtų pasirodyti. Tačiau vienam 
klubui neįmanoma nuveikti to
kio milžiniško darbo, todėl klu
bas kviečia visas lietuviškas or
ganizacijas (senųjų ar dabarti
nių ateivių) savo susirinkimuo
se išrinkti atstovus ir visiems 
bendrai susirinkus pagvildenti 
tą būtiną reikalą. Visų lietuvių 
pareiga yra atstovauti savo tau
tos reikalus, o ne vieno kurio 
klubo ar draugijos. Pasitikime, 
kad ir lietuviškoji spauda su 
mumis bendradarbiaus tuo rei
kalu.

Savo atstovų vardus, pavar
des ir adresus praneškite žemiau 
pažymėtiems asmenims, kurie 
nustatys laiką, vietą ir pašauks 
pasitariman, — Ch. Genis, 1611 
So. 49th Ct., tel, TO-3-6169, ar
ba James Tarulis, 1438 So. 50th 
Ct., telef. OL-2-0312. J. Tarulis

Prieš mokesčius ir bonus
Joliet miestas pabalsavo prieš 

planą padidinti mokesčius mo
kyklų naudai ir prieš užtrauki
mą paskolos bonais. Balsavimo 
rezultatai buvo santykiu 2 prieš 
1.

mos Wen Products, Ine., ir 
Wesco Electric bendrovės. Nuo-1 
stolių $400,000. Gaisro priežas- j 
tis — nežinoma.

NUO U2SISENFJUSI

Sudegė fabrikas
Sprogimas ir gaisras sunaiki

no pastatą 5810 Northwest 
Hwy, kur buvo įsikūrusios fir-

PAJIESKOJIMAI
Jieškomi:' PETRAS KAZĖNAS,

Vinco; ADELE RAGINIENfi, d.
Vinco; ANTANAS RAGINIS, iš 
šukeliškių kaimo. Jie&ko Emiliia -- -

JkAkomi: JU°- 
ZAS RA.UK1S iš Jūžintų dv. ir 
ALFONSAS INDRIŪNAS, iš Rad- 
žionių kaimo. Jieškomi asmenys ar 
apie juos žinantieji prašom aitsiliep 
ti: RALF Chicagns Apakr. B-bos 
iždininkui, lemui Daukui, 3339 W.
Evergreen Avė., Chieago 51. III.
Tel. RE 5-7339.

V
USKAUDANČIU ZA1ZDI

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurto kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai MČiifttl Ir naktimis 
miegoti nes Jų užslBenfijuslos žaiždoa 
nieUJlmy ir akaudųjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždBklte 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyee palengvina Juau akaudOjl- 
mą ir gal Saite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgl nUo akau- 
dtlų nudegimų. Ji taipgi pašalina 
nležCjiiną ilgos vadinamos P8ORIA- 
SIS. Taipgi pasalina perABjitną ilgos 

au-

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

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

Spears Chiropractic Hospital
Dept. I.-HHi Denver 20, Colorado

Rūbai Vyrams
EILUTĖ SU 2 porom 

kelnių, vėliausios ma-

$5950

LIUKSUSINES

$7450

Worsteds, Flanelio, 

Tweeds, Sharkskins 

medžiagos su šilku

Kiekviena iš šių eilučių yra taip puikiai pagaminta, kad 

ją dėvėsite su pasigerėjimu. Su 2 porom kelnių jūsų eilutė 
atrodys kaip nauja ilgą laiką.

PRITAIKYMAI NEMOKAMAI

SHERMAN
Vyraujanti vyrų ir jaunuolių rūbų krautuvė 

Town of Lake kolonijoje

4648 - 50 South Ashland Avė., Chicago 9, Illinois

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI R ADU AI 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV A RADIO, INC.
3240 So. Halsted St., CAIumet 5-72621

tAes

Augštą

MIDLAND
1

Savings arid
Association

eĮmsmol
■ vvasoK^^lk ; Ir

F 40 A4TTU
' VISU LinUVIlKU 

KOLONIJŲ 
k SAUGIAUSIA l> 

PELNINGIAUSIA 
TAUFYMO 

UNDtOVi

4038 Arditr Avmum Tai. 

AUGUST SALOUKAS hitldM.

KCAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
tarpplrščlu. T ra tinkama vartoti nuo 
džiūstančlun Huakllaina odoa dedlr- 
vlnių, odoa išbfirlmų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudua IšbBrlmaa nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolB nuo iš
viršinių odoa ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
ct., |1.26, ir $3.50.
Pirkite vaistindaeChl- 
cagoj ir apylinkėse—
Mllwaukee. Wisc., Ga- 
’T’.Ind. ir Petrolt, Mi- 
oblgan arba rašyki
te i r atsiųskite Mo- 
aay order J

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

Apsirūpinkite Velykų Šventėms gėrimais, 

kurie yra nepaprastai atpiginti!

Westwood Liouors
2441 WBT WTH STREET - Tel, PR 6-5951

NAPOLEON, Prancūziškas, Grand Fine 
Cognac 5th $g.00

JULĖS HENRY, Prancūziškas, V.S.E.P.
(Fine Champagne) 5th $5.39

TOK A JI SZAMORODNI, Vengrijos vynas, bonka 
IMPORTUOTI LIKERIAI, — Vyšnių ir 
'Abrikosų 5th $0.88

PORTUGALIŠKAS BRANDY, C. DA SILVA,
OFORTO, 10 metų senumo 5lh $3 89

IZARRA, nepaprastas likeris, Benediktino , 
skonio. Buvo $6.50, dabar parduodamas už $5.50

FIOR D’ALPE, 90", Itališkas likeris
(Isolabella) 5th $gJ0

BORDEAITX, PRANCŪZIŠKAS, BALTAS
AR RAUDONAS, Imt. QCZ,-

LIEBFRAUMILCH, Vokietijos pagarsėjus vy
nas nuo $"^25 *r ankščiau

BIJOY LAGER, Vokietijos Bremenno alus,
24 būt. dėžė, tik $6-SŪ

Prie čia pažymėtų kainų, taksai priskaitomi atskirai. Šiame 
skelbime yra išvardinta tik maža dalis gėrimų. Per 15 metų pntar- 
navom sąžiningai lietuviams netik iš vietos apylinkės, bet ir iš to
limesnių vietų. Sukakties proga papiginoni gėrimus netik čia išvar
dintus, bet taip pat ir kitus. Yra gaunama krautuvėje: Zubrowka, 
importnota iš Europos; Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos 
ir kitų kraštų vynai ir kiti gėrimai. Yra vyno virš 50 metų senumo. 
Užsakant didesnį kiekį, pristatome į namus.

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

Saugumas Federalinės Valdžios Agentūros 

UŽTIKRINTAS IKI ^10,00000

DOVANAI 
SKĖTIS
(LIETSARGIS)

SU DEPOZITU 
$1OO AR DAUGIAU

Pradėkite einamą sąskąitą pąs mus dąbęr !

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

ii 447 So. 49rh Ct., Cicero, III.

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas 
Telefonas — Hlshop 2-1397. Uždaryta trečiadieniais.

MAUJt Ototu TifOMI-NAUJACm ĮBA"K/AI
tisų MSTtf

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 693* CHICAGO 36, Ilk Tel VAIkmek 5-9203

Mūr. 4 k. Aild. did. lotus, tik $10.09(1 
Mūr. ii k. gus. Aild., gar.,— $17.000.

Naujus mūr. 6 k., modern. Įreng., 
alum. langai. Būtinai priverstas par
duoti — $19.500
Mūr. 2 b., centr. Aild., gar. — $16.900,

Yra daugiau pigių ir gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie California g-vėsJ

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 61 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

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

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

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

Mūr. 2 po 4, cent. štld. $15,900.
Mūr. bfingalow, 6 kamb.
Mūr. 3 augftt.: taverna, 2 butai po 

4 ir 9 atsk. kamb., iab. geras namo 
stoviu, geros pajamos.

Mūr. maisto kraut, ir 6 kamb. 
eent. ftild., garažas, 00 pfid. sklypas.

SIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W.43rdSt..CL 4-2380

2-jų butų mūrinis namas. Pajamų
virš $300 į mėli. Kreiptis j sav. tel. 
CRrawford 7-6576, tarp ii ir 10 v. v., 
bal. 15, 16, 17 d. d.

JIEŠKO PIRKTI

Noriu pirkti 6 kamb. arba 5 kamb.
(3 mieg. kamb.) mūrinį namą 
Marųuette Parke. Atsiliepti adresu 
5542 So. May St., tel. WEntworth 
6-8347.

BUILDENG & REMODELENG

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

1

H

• Generalis kontraktorius nau- 0 
jų namų statybai, įvairiems re- B 
montanis ir namų pertvarky- jĮ-J 
mama • Turime didelį patyri- M 
mą namų statyboje • Patys ■ 
atliekame cemento ir medžio H 
darbus. • Apkainavimai nemo- y 
karnai. S

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 at 

Tel. Bl'.VERLY 8-3*»« 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir
valdžios ištaigose.

INCOME TAX. Tnx aronuntant

BKBiHTON PAItk
43rd & Talman. 6 kamb. namas (3 

miegamieji). AugStas rūsys (Engltsh 
basment). Galima įrengti butų rūsy
je ir pastogėje (attic).

Krautuve ir 6 kamb. gyven. užpa
kalyje. Bažnyčia ir liet. mokykla ta
me pat bloke. Central, apftild. karštu 
vand. Apsaugotas nuo potvynių. Sie
teliai ir žiemin. langai ir kiti moder
nūs įrengimai. Parduodama labni ne
brangiai.

45th & Albany., 3 butų namas. 2 — 
po 4 kamb. ir 1 — 2 kamb. Arti mo
kyklų, bažnyčion ir prek. centro.

MARQUETTE PARKE
5 kamb. kampinis, 4 metų senumo, 

ąžuoliniai viduje pagražinimai, ply
telių (tile) virtuve ir vonia. Metali
nes vielos tvorele. 1 blok. nuo parko, 
prie 72 ir 8awyer gatvių.

Taip pat turime daugiau nuosa
vybių duodančiu geras pajamas ir 
prekybinių namų.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

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 namų, todei šitą turi 
parduoti. Kaina numažinta iki 
$17,700. Tai Jums namas, kurio se
niai laukiate.

Income taksų pildymas
P LEONAS

KKAL B8TATS 
2785 71«t Street

VM telefonai: WAlbrook 6-4016

SALESVVOMEN
WANTED

18 to 45 For 
Ready to Wear 

Accessories 
Home Furnishings 
SHOES and 

HOUSEWARES
5-Day, 40-Hour Week 

Attractive Salary 
Liberal Employee Discountrf 
Sidknesa and Death Benefits 

Paid Vacations 
Rettirement Plan 

Apply Wcd., Thurs. & Fri 
9 A.M. to 8 P.M.

J. C. Penney Co. 

INC.
CERMAK PLAZA 

Mariem & Cermak
, BERWYN, ILL.

CLERK—TYPIST
Yo«ng wontan for sales dept. of 

auto firm. Pleasant working condi- 
tions and employee benefits.

See Mr. MeNamara.
Cadillac Motor Car Division 

2250 S. Michigan

PROGOS — OPPORTUNITIE8

Manjtvette Parke
2 po e kamb. mūrinis, prie liet. 

baž., sav. priverstas greit parduoti. 
Centralinis šildymas, 2 mašinų gara
žas. {kainuotas pardavimui. A. Vaina.

2 po 5 kamb. Mūrinis au 3 k. butu 
rūsy. 2 mašinų garažas. Alyvos centr. 
šildymas. Prieinama kaina. A. Vaina.

5 kamb. bungalovt. Autom, gazo 
šildymas. 2 mašinų garažas. $17,000 
Brighton Parke

3 po 4 kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik $20.500.

VARPAS Real Estate
Insurance,

5818 So.
PItosp. S-2234 arba HEm. 4-7OS6

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS

A. Stanėiauskas instoliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cieer.
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vuL 

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

OLympic 2-0752

Notary Public 
Ufiti m Avė.

LIET. APDRAPDO8 AGENTTIIA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finatisavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtino9 kainos.

Prieš daryd*mi apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-6871

INTERSTATE INS1RAN(TE AGEMCV 
«10t» S. Ashland Avė., Chicago 34, III.

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (remodcl- 
ing) darliai.

VACYS PETRAUSKAS
Itl’ILDING CONTILACTOK 

: 4327 S. ('aiiiplMdl Av., Chicago 32, III. 
YArds 7-8675

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

Namy tel. ltlshop 7-3340
2737 West 43r<l Street

J? BREIVE and SON

CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S. 48th Ct., Cicero 50. UI 

Statome naujus namus ii garažu 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbu, skubiai.
gerai ir pigiai.
Aaukite DAnube S-27S8 ano • vai 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-6121 ano S vai 

• ak*r« iki 11 vaL vakaro.

PIRKITE ir parduokite savo ae- 
kilnojamą turtų per mano įstaigų. 
Naudokitės mano teisingu patana
vi mu

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUo 7-9400

Ūloje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir tetstngaa patar 
navtmUa.

NORVILĄ
KEAI, LSTATK SALES 

2AOO W. 6tth St. Te*. Prosperą 8-6464

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ 

APŠILDYMĄ — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kainos žemiausios; mūsų 
instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
į mus pilnam centrinio apšildymo 
instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokį “sheet metai” — skardos 
darbų.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50, III. TOtvnhall 3-6670
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE

MORAS
Buildcrs Gen. (Vtntraolorn

Atiteka 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 8-2018 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. III,

MARQVETTE PARKE. 10 butų 
apartamentlnis. Stiprus namas ir ge
ros pajamos. $67,000.

BRIGHTON PARKE. 5 butų mūr. 
ant plataus sklypo, 5 kmb., centr. 
Sild., ikti butai šildomi pečiais. Kai
na $38,000.

KITUR: 2-jų augštų 4 bt. mūr. 
2 po 4 kmb. ir 2 po 6%. Šildymas. 
$38,000. •

VENTA
4409 SO. FAHtFIELD AVĖ. 

LAf. 8-8881; LAf. 8-9027

I6NUOMUOJAMA — FOR RENT

SOPHIE BARČUS

RADIO PROGRAMA
Iš WQEP stoties — Banga 1880 

PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 V. 
NU© PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 iki 9:80 ryte 

SEKMAI). 8:30—4):30 v. r. iš stoties 
WOPA — 1400 kll.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, Iii. HEmlOck 4-241Ž

y?

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TKrmlnal tt-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 616
Nolton, Wlllow Springs. III.

Statome

NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atltekams visus statybos Ir psr 
tvarkymo (remodeling) darbus.

MASTER BUILDERS
General Contraetlng Co.

(Sav. V. Sodrtks ir J. SkorubekM) 
Ifion S 48TH CT.. CICERO 60, ILL
Tel. Ol.ympto 1-7881 j TO 8-4MS

NAMŲ SAVININKAI t
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašų.

VARPAS Real Estate
5*16 So. Westrrn. PRospect 4-2234

Išnuomojamas Marąuette Parke 
mieg. kambarys. 0632 So. Moeart 
Street. PR 8-0087.

SAVININKAS parduoda km. 
namų. Galima įrengti daugiau kamb. 
Didelis kiemas. Tile virtuvė ir vo
nia. Tvora aptvertas kiemas. 2 blk. 
iki mokyklos. Geras susisiekimas. 
Tuojau bus galima užimti.

LUdlotv 6-5728

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS DUS. m 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-24C'

CIIICAGG.1E. 5 kamb. namas ar
ti 50th ir Central. Karštu vand. ap
šildomas. 2 autom, garažas, 50 pė
dų sklypas. Moderniška vonia. Mo
kesčiai tik $88. Kaina $11,900. 8VO- 
RGDA, 3739 W. 26tb 8t. LAnmdale 
1 7038. ________________
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Skelbti* “DRAUGE” aprimoka 

ne* ji* yra plačiauriai *k*ltom«* 
lietuvių dienraMi*. o akelbtmų 

kaina yra prieinama vlaiema 
oooB*Q8«ū a* caa**** oac a oa* oo
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Philadelphia. Pa.
'Tautininkai pasitraukė

Philadelphijos Lietuvių Poli
tinės Vienybės Sąjūdis praėjusių 
metų rudenį išėjo j gyvenimą 
su gražiomis viltimis, sutelkęs 
j vieną organizuotą sambūrį vi
sas Philadelphijoje žinomas ir 
besireiškiančias sroves. Į šį są
jūdį įsijungė ir vietos tautinin
kai. Atrodė, kad atsirado rim
to pagrindo manyti, jog pasta
raisiais mėtis kilę dėl politinių1 
kivirčų nesklandumai pranyks 
ir bus galima tikėtis gražesnių 
perspektyvų bendruomeniniame 
gyvenime.

Tačiau tautininkai iš Lietuvių 
Politinės Vienybės Sąjūdžio pa
sitraukė. Savo pasitraukimo pa 
reiškimo tekstą jų atstovas pa
skelbė net jų oficioze “Dirvoj” 
(Nr. 13, 1957 m.). Tame pareiš
kime, tarp visos eilės priežas
čių. nurodoma, kad “Keleivis” 
Philadelphijos tautininkus pa
vadinęs vadizmo piktšašiais, kad 
“Naujienų” korespondentas a- 
pie tautininkus netiesą rašęs, o 
nuo jų neatsilikęs ir “Draugo” 
korespondentas. Jis apie tai taip 
rašo: “Nuo kairiosios spaudos 
neatsiliko ir ‘Draugo’ korespon
dentas. Vietoj parašęs, kad tau 
tininkai renka aukas Nepriklau
somybės Fondui, irgi lietuviš
kam reikalui, atrado kokius tai 
talkininkus, kurie tik pasipini
gauti nori”. Čia jau reikalin
gas prierašas. Pirmiausia, 
“Draugui”, o tuo pačiu ir “Drau

Apgavystės mokesčių
mokėjime

(Atkelta iš 3 psl.)
Klasiškiausią pranešimą mo

kesčių įstaiga yra gavusi iš vie
nos supykusios žmonos, kuri ja
me prašė patikrinti savo vyro 
mokesčių .mokėjimo lapą. Ji pa
sisakiusi, jog niekada jai nepa
vyko susekti vyrą užsiimant ap
gavystėmis mokesčių srityje, ta 
čiau galinti dėl tokio jo elgesio 
galvą dėti. Tada ištaiga buvo 
kiek netikra ir pasiteiravo mo
ters, kaip ji galinti garantuoti, 
tikrai dalyko nežinodama. Čia 
žmona atsakiusi: “Žinote, jis 
meluoja biznio reikaluose, jis, 
apgauna žaidžiant kortose, o 
taip pat jis yra neištikimas ir 
man pačiai. Todėl jis tikriausiai į 
sukčiauja ir mokesčių reikaluo
se/’ Po patikrinimo paaiškėjo 
gera žmonos nuovoka — vyras 
tikrai ir čia sukčiavo.

Kaip iš čia paduotų pavyz
džių matome, apgavystės mo
kesčių srityje anksčiau *Lr vė-: 
liau vistiek paaiškėja ir tada rei 
kia atsilyginti valdžiai dar su 
kaupu. Todėl reikia nuvyti augi 
ščiau minėtojo laidotuvių direk j 
toriaus mintis, jog kiekvienas 
uždirbtas doleris turi priklau
syti pačiam, ir atiduoti Dėdei 
Šamui tai, kas jam priklauso. 
000 dol., o šoferis už informaci
jas gavo 7,500 dol.

Kitame atsitikime yra kalba
ma apie vieną laidotuvių direk
torių, kurį į teisingumo rankas 
perdavė jo brolis, kadangi anas 
sakėsi yra toks vargšas, jog ne- i 
sutiko išlaikyti judviejų tėvo. 
Pagaliau teisme paaiškėjo, jog 
laidotuvių direktorius nebuvo 
visiškas neturtėlis, bet tik tu
rėjęs įsitikinimą, kad iš valdžios 
pusės yra didelė neteisybė ats
kaityti pajamų dalį, nes jis bu
vo užaugintas su ta mintimi, jog 
kiekvienas uždirbtas doleris tu
ri pačiam priklausyti. Bet, de
ja, jo teorijos valdžia nepalaikė 
ir pareikalavo už praėjusio lai
kotarpio mokesčius, o priedui 
pridėjo 5,000 dol. pabaudą ir 
dvejis metus “šaltosios”.

go” korespondentui rūpi tiesa, 
teisingas nuotaikų ir faktų per
davimas. Kai vietos tautininkai 
tiek per jų atstovą vienybės są
jūdyje, tiek jų atstovai Vasario 
16 minėjimo komitete pritarė ir 
sutiko, kad Vasario 16 išvaka
rėse ir paties minėjimo metu 
aukos būtų terenkamos tik Al-I 
tui, kuris yra vienintelis politinis 
Amerikos lietuvių organas, va
dovaująs Amerikos lietuviams, 
Lietuvos laisvinimo byloje, tai I 
jie, net iš rengimo komiteto au-' 
kų lapus paėmę, jau išleidus au
kų rinkimo reikalu atsišaukimą 
į visuomenę, kad visi, kiek galė
dami, gausiau aukotų Altui, su
stiprintai pradėjo aukas rinkti 
savo partijos sukurtajai vadi
namajai Nepriklausomybės Tal
kai. Šitokį faktą žinodamas, 
“Draugo” korespondentas tai ir 
paminėjo. Teatleidžia gerbiamie
ji tautininkai, kad jų “talkos” Į 
kolkas negalime laikyti tolygia 1 
Altui ar kitiems veiksniams, nes 
visai lietuvių visuomenei Nepri- 
klausmybės Talka tebėra tik 
tautininkų partinis reikalas, 
nors ir gražiausius tikslus ji te
turėtų. Pagaliau galėjo pasipi
nigavimą savo talkai kitu lai
ku įvykdyti, o tame laikotarpy
je, kuriame jau eilę metų vietos 
lietuviai telkia aukas Altui.

Savo pareiškime jų atstovas 
mini ir LB apylinkės valdybą, 
kurią sudarą dauguma tautinin
kų dabar ir praėjusiais metais. 
Tebus leista čia priminti, kad 
aukų rinkimo reikalu dabartinis 
LB Philadelphijos apyl. pirmi
ninkas, kiek žinoma, priklausąs 
tautininkų srovei, labai aštriu 
žpdžiu LB apylinkės susirinki
me (š. m. vasario 16 d.) pasi
sakė prieš vieningų pastangų 
ardytojus — aukų rinkėjus ne 
Altui. Savo pareiškime (tartum 
norėdamas pasigirti!) rašo, kad 
“Praėjusių metų Bendruomenės 
valdyboj buvo pusė tautinės są
jungos narių”... Tiesiog liūdna, 
kad mini juodžiausią LB Phila
delphijos apylinkės gyvenime 
faktą, t. y. metus, kuriais vietos 
bendruomeninis gyvenimas buvo 
nualintas iki to, kad į metinį 
susirinkimą teatėjo su 19 dolerių 
bendruomeninio mokesčio parei
gą atlikusių...

Savo pareiškime tautininkų at 
stovas suminėjo ir daugiau phi- 
ladelphiečiams žinomų faktų, ku 
rių autoriais buvo vietos aršes
nieji tautininkai, bet deja tai ne
buvo pozityvūs vietos gyveni

me įnašai, o tik palikę liūdnus 
įspūdžius, čia nėra ir prasmės 
jų analizuoti.

Tautininkams iš Philadelphi
jos Lietuvių Politinės Vienybės 
Sąjūdžio pasitraukus, pakitėjo 
ir paties sąjūdžio planai, bet rei 
kia tikėtis, kad apie juos netoli
moje ateityje bus galima kai ką 
patirti.

Trumpai

— Kiiii. V. Pikturna vedė tri
jų dienų (balandžio 5 — 7) re
kolekcijas jaunimui šv. Andrie
jaus parapijos bažnyčioje.

— A. Žukauskas, atliekąs ka
rinę prievolę, buvo atvykęs trum 
pų atostogų pas savo tėvus.

— Balto vakaras numatytas 
gegužės 11d. šv. Andriejaus pa
rapijos salėje. Visi Philadelphi
jos jaunieji menininkai progra
mos atlikimo reikalu kviečiami 
registruotis pas Balfo skyriaus 
pirm. S. Romanauskienę. Jau 
žinoma, kad programoje daly
vauti užsirašė visas Juzės Au- 
gaitytės studijos kolektyvas.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA
Geriaufiloe gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Tel. PRospect 8-083S Ir PR 8-0834.

f
A. A

-JONAS KARALIUS
Mirs 1957 m., bal. 13 dienų, 

sulaukęs 38 metų amžiaus.
Gimęs Chieago, Illinois.
Paliko nuliūdę: tėvas Jonas, 

2 broliai — Juozapas, brolie
ne Rose, ir Antanas ir brolie
ne Dolores, 4 seserys — Mary 
Jerrlck, švogeris Pranciškus, 
Cassie Karalius, Klizabeth Will- 
man, švogeris Kazimieras, ir 
Alice Obszarny, švogeris Ed- 
tnund, 2 tetos — Frances Aki- 
laitis (Kewanee, III.), ir Mag
dalena Bredulskis (Clinton, lo- 
wa) ir jų šeimos, ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstamL 

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Litu- 
anica Aventie.

Trečiad.. bal. 17 d., 8:30 vai. 
ryte bus lydimas iš koplyčios j 
Šv. Jurgio parap. bažnyčių, ku
rioje Įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Pn pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Jono Karaliaus gi
mines, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kui inį patarnavimų ir atsisvei
kinimų.

Sulindę lieka: tėvas, senerys, 
broliai, U-tos, brolienės, švo- 
geriai ir kiti giminės.

Ijaid. direkt. Ant. M. Phil
lips, tel. YArdjf 7-3401.

VELYKŲ ŠVENTĖMS GĖRIMAI

Stephens Uquors
4134-36 Archer Avcnue

(Kampas Frandsco gatvės)

Duoną ir įvairias akcningaa 
bulkutea kepa

J O C-

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

Tel. CUrtskle 7-«»7« 
Pristotame J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame | visus artimuo
sius miestus.

Choro vedėjas 
K. Steponavičius,

savininkas

BISUUIT, FRENCH GOGNAC 5th

MARTEL, FRENCH COONAC 5th $5.09
GRAIN ALCOHOL 190 Prool 5th $4.85
NAPOLEON, FRENCH BRANDY 5th $3.89
DASILVA, PORTUGUESE BRANDY 5th $3-89
MARIE ANTOINETTE, French Cognac. 5th $3-89
ST. JACQUES ARMAGNAC BRANDY

20 METU SENUMO 5th $5.29
.COINTREAIJ LIKERIAI

Creme De Cacan — Creme Demendie, 5th $3.59
Blaekberry — Cherry — Aprlcot Peaeh

IMPORTE!) ITALIAN VERMOUTH Quart $1.29
IMPORTED FRENCH BORDEAU 5th 98c
SKAIDRIOJI 5th. $3-29
MIDUOLIS $3.59
KRUPNIKAS 5th . $3-49
ŽEBROM K A 5t,h . $3-79

PAS MUS PASIRINKIMAS DIDŽIAUSIAS, 
KAINOS PIGIAUSIOS

DIDELIS PARKING IX)T DEL KLIENTŲ

— Danutė Muraškauskaitė ir 
Algis Suopis, abu šeštadierfmės 
mokyklos mokiniai, nelaimingai 
krisdami susilaužė rankas.

— Barb. Stankutė - Bigenienė,
mirė kovo 26 d., sulaukusi 63 
metų amžiaus. Liko sūnus My
kolas, kuris aktyviai reiškiasi 
Philadelphijos lietuvių gyveni
me.

Rockford, III.

Aukos Altui Vasario 16 d. mi 
! nėjime Lietuvos laisvinimo reika- 
i lama aukojo:

dr. V. Ploplys $50.
Po $25 — SLA 77 kp., J. Šir- 

vinskai. Po $20 — L. Bendr. R. 
Apiel., J. Bacevičius, P. Pocius 
(Chieago).

Po $15 — Meno Mėg. ratelis, J. 
Kovera.

Po 10 dol. aukojo: Kult D-jos 
Mot. skyr.. K. Rutkauskas, D. Za
karas, S. Surantai, M. Dameikiemė,

P. I. Šernai, A. E. šernai, Rudokai,
J. Staškauskai, A. Šmatavičius,
K. Vilimas, A. Piėčikas, P. Jaspel, 
B. Šimaitienė ir A. Gimžūnas $7.

Po $5 — K. Jameikienė, J. šer
nas, J. M. Salučkai, A. Dameikai, 
Mok. Skuodas (De Kalb, III.), J. 
Ūsas, J. Belskis, A. Jeėčinskas, A. I 
Stankus, M. Augutis, M. Daugir-1 
dai, V. Rymas, S. Nutemtas, J. i 
Mažulis, P. Peškaitis, J. Kiznis, P. ( 
Viederis, J. Gruodis, K. Polikai- , 
čiai, inž. Z. Jakimčius, J. Jusevi- 
čiai, J. Petkelis. Wm. Grubel, B. 
Stankus, B. Daukša, Mra. Stiankai- 
tienė, S. J. Petrauskas. K. Yva- 
nauskas, J. Kapei kas, J. Kurlinkus, 
B. Patašiene, J. Milaševičius, J. 
Struias, M. Čepulienė, A. Dičiū- 
nas, P. Savickienė, V. Keršys, J. 
Palionis, A. Laucevičius, inž. R. 
Dymša, D. Grebliūnas, S. Keiiotis,

J. Undraitis, ir P. A. Deltuva.
Po 3 dol. — V. Salučkai, M. Sin

kevičiai, U. Čepuliai, U. Visneski 
ir Zaukai.

Kiti po mažiau. 
Viso — $624.50.

P. Deltuva 
Alio skyr. sekretorius

KUN. V. KATARSKIUI,
jo mylimai motutei mirus Sibire, giliausia 

užuojautą reiškia

Antanina ir Adomas Jarai
Melrose Park, Illinois

t
A. A.

JUOZAS ŽIEDAS
Gyveho 3347 S. Emerald Avė 

TeL TA 7-0736
Mirė bal. 15 d., 1957, 7:26

vai. ryto. Kilo iš Šiaulių apsk., 
Krukų parapijos, Veiškių km.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Juozapas, 2 - dukterys: 
Vietoria Kormanek, žentas Ed- 
ward, ir Evelyn Vlstarta, žen
tas Juozapus, anūkės Gail Ir 
Karen, švogi-rka Ona Žiedas, 
brolio dukterys: Sesele M. Teo- 
dereta, kazlmierletė ir Laura 
Bliumu ir Adelė Beleckis, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 So. 
Lituanica Ava.

Laidotuvės )vyk4 trečiadieni, 
bal. 17 d., iš koplyčios 9:30 v. 
ryto bus atlydėtos į šv. Jurgio 
parap. bažnyčių, kurioje |vyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, dukterys, 
žentai ir anūkės. ,

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3401.

A. A-
ANTANAS BAMBALAS

Gyveno 4421 S. Talman Avė. 
Tel. FR 6-4459

Mirė balandžio 14 d., 1957, 
6:12 vai. vak., sulaukęs pusės 
and. Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr.. Girdiškės par.. 
Tueinų km.

Amerikoje išgyveno 20 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (Branauskaitė), sū
nus Antanas, marti Marijona 
ir jų šeima, sūnus Jonas, mar
ti Juozapina ir jų šeima, duktė 
Ona Bieilik, žentas Edvardas, 
dėde Kazimieras Bagdonas su 
Šeima, 4 seserys, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Liet. Piliečių Klu
bui, CTA pensininkas. Buvo 
amžinas narys: TT. Marijonų, 
Šv. Kazimiero A kad. Rėmėjų. 
T. T. Saleziečių, T. T. Pranciš
konų, T. T. Jėzuitų ir Seserų 
Gildos.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 South 
California Avė,

laidotuvės įvyks trečiadieni, 
bal. 17 d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas j švenč. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo par. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duk
tė, marčios, žentas ir anūkai.

laidotuvių direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LAfayette 3- 
3572.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NF.LSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West 111 th Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

UODfiSlO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6345 8®. Westera Avė. Air Condltloned koplyčia 
BEpobHa 7*6609 — 7-6601 AutomobSlaiu* vieta 

Tto«a, kuri* ryvana kitoM miesto daly m: gausime 
koplyčių arčiau ]ūaų namų.

moammvi

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Savanorių Sąjungos 
Chicagos skyriaus nariui .

A. | A.

KOSTUI BIELIUI mirus,
jo giminėms liūdesio valandoje reiškia nuoširdžią 
užuojautą

L. K. K. S. S-gos Chicagos skyriaus Valdyba

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 Se. Halsted $t„ Chieago 8, III.

Tel. CAlumet 5-1064
Yra gautus didžiausias sienpopieriij išsirinkimas: naujausi raštai, 

augščiansia kokylje, šviesai atsparių spalvų, lengvai valomų. Dažų 
šimtai rūšių: vidaus ir iŠorio dažymui, žvilgančių, šilkinio žvilgėjimo 
ir matinių.

įvestas naujas skyrius: VIRTUVAMS: “sinkų”, spintelių (kabi
netų) metalinių ir medinių baltų ir spalvotų, VONIOMS ĮRENGI
MAI komplektais ir atskiromis dalimis baltų ir spalvotų, VANDE
NIUI ŠILDYTI automatinių garu šildomų boilerių nuo 20 iki 60 ga
lionų. Kainos žemiau konkurencijos!

Taip pat čia rasite prekių naujausios mados dovanoms ir sau namų 
ruošai ir papuošimui kambarių. Prekės perkamos iš pirmųjų rankų, 
be tarpininkų. Užtat kainos žemos. Be to yra gauti stiklui pjauti 
rėžtukai su deimantu..

Krautuvė atidara kasdieną įprastomis valandomis ir šventadieniais 
nuo 11 vai. iki 3 vai. po pietų.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVY. LAIsyette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS ~
3307 S. I.ITUANICA AVĖ. Tel. YAnls 7-3431

PETRAS P. GURSKIS ~
859 W(»t I8th STREET Tel. SEeley 3-5711

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLympic 2-1903

ZIGMUND (ŽUDYK) 2UDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 60th STREET REpiihlie 7-1213
2314 W. 2Srd PI.ACE Vlrginia 7-6672

VANCE FŪNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwn!iall 3-9687

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7'1741~2 ir Lfl 3-9852

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

AMBULANCE DIENĄ IK NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

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

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patam*- Jaįį pfrk Mes turime koplyčias'
vimas dieną ir nak- .JSa visose Chicagos ir

ItJ, Reikale šaukite Rorelando dalyse ir'
| mus. tuojau patarnaujame I
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X Kardinolas Samu ei Stritch,

Chicagos arkivyskupas, įteikė 
dovanas pasižymėjusiems moks
le jaunuoliams The Back of 
the Yards Neighborhood Coun- 
cil kongrese, kuris buvo praėju
sį sekmadienį Šv. Kryžiaus lie
tuvių parapijos salėje. Prieš 
prasidedant kongresui, kardi
nolas Stritch ir daug kunigų 
atsilankė į Šv. Kryžiaus klebo
niją.

X “Kristaus Karaliaus Lai
vo” Velykų numeris sudaro itin 
gražų įspūdį, šis religinio turi
nio savaitinis žurnalas duoda 
kas savaitę gražių pasiskaity
mų ir šiaip įdomios lietuvius ir 
religiją liečiančios medžiagos. 
Šiame naujame numeryje yra 
atkreiptinas dėmesys į to žur
nalo redaktoriaus kun. A. Ig
noto, MIC, laišką skaitytojams. 
Jame autorius prašo “Laivo” 
skaitytojus visus “Laivo” nu
merius, kuriuose yra skelbia
mos žinios apie arkivysk. Matu
levičiaus beatifikaciją, duoti 
paskaityti tiems, kurie “Laivo” 
nemato. Ypač tam tinka šis 
gražus “Laivo” Velykų nume
ris, kuriame taip pat yra arki
vyskupo Matulevičiaus beati
fikacijos bylos žinios.

X K. Vaiva iš Chicagos pa
rašė ilgesnį laišką “Draugo” 
redakcijai, kuriame pageidauja, 
kad lietuvių katalikų bažnyčio
se būtų daugiau lietuviškų gies
mių kaip “Pulkim ant kelių”, 
“Jėzau pas mane ateiki”, “štai 
užbaigiam auką gausią” ir kitų, 
ir iš viso, kad pamaldos turėtų 
daugiau lietuviškos dvasios. 
Baigdamas laišką autorius ra
šo: “Užgiedokime vėl visa baž
nyčia, kad ir atsilankęs svetim
tautis įgalėtų pajusti mūsų 
bendrą lietuvišką dvasią.”

(Gaila, kad tokiose grynai 
lietuviškose pamaldose mažai 
lankosi lietuvių. Pavz. Cicero 
Šv. Antano ■ bažnyčioje Suma, 
per kurią giedamos lietuviškos 
giesmės, yra mažiausiai lietuvių 
katalikų lankoma. — Red.).

X “Lituanus” žurnalui remti
ir talkinti posėdis įvyko perei
tą šeštadienį L. Vyčių salėje. 
Čia pranešimą padarė specia
liai iš New Yorko atskridęs žur
nalo redakcinio kolektyvo na
rys dr. Vyt. Vygantas, kuris 
pažymėjo, jog yra norima “Li- 
tuanus” tiražą' pakelti bent iki 
5,000 egz. Tuo reikalu gegužės 
mėn. vyks žurnalo platinimo 
vajus ir jo metu laiškais bei per 
spaudą bus kreipiamasi į lietu
viškąją visuomenę patalkinti 
šiame reikale, šiame posėdyje 
dalyvavo J. Karklys, V. Vidu
giris, I. Budrys, Ed. šulaitis, 
St. Daunys, inž. šliupas ir dr. 
V. Vygantas.

X Tautinių šokių šventės 
rengimo komiteto posėdyje, ku
ris įvyko šeštadienį, Hollyvvood 
svetainėje, buvo susipažinta su 
jau atliktais šio komiteto bei 
visų komisijų darbais ir ap
tarti planai ateičiai. Pranešimus 
padarė Bruno Shotas, J. Krei
vėnas, St. Daunys, A. Gintne- 
ris ir kt. Be jų posėdyje dar 
matėsi: J. Jasaitis, Z. Dailidka, 
inž. Bartkus, A. Wclls, J. Mile- 
riūtė, A. Jasaitytė, Poškienė, 
A. Antanaitis ir Ed. šulaitis. 
Iš visų pareikštų minčių gavosi 
įspūdis, jog tautinių šokių 
šventės pasiruošiamieji darbai 
vyksta gana sklandžiai ir bir
želio mėn. 30 d. Chicagojc, at
rodo, bus tikra lietuviškojo šo
kio manifestacija.

REIKALINGA VIREJA-PADEJfi- 
JA. Geras atlyginimas, butas ir už
laikymas. Rąžykite Šiuo adresu: 
DRAUGAS Adv. 9441, 4645 W. 63rd 
St., Chicago 29, III.

X .Vlado Jakubėuo'paskaita, 
įvykusi praeitą šeštadienį Lie
tuvių auditorijoje, buvo įdomi 
ir turtinga. Prelegento paskai
tos tema: “Žvilgsniai į lietuvių 
kompozitorius” palietė žymes
niuosius lietuvių muzikus nuo 
ankstyvųjų laikų iki šių dienų. 
Susirinkusieji, kurių tarpe bu
vo nemaža Chicagos lietuvių 
muzikos srities darbuotojų ir 
dainininkų, turėjo progos iš
girsti nemaža sodrių detalių iš 
mūsų kompozitorių gyvenimo. 
Salėje taip pat buvo išstatyti 
jaunos menininkės Ritos Žu
kaitės paveikslai — 7 aliejumi 
atliktų darbų ciklas “Iš dieno
raščio”. Čia atskiri paveikslai 
nebeturėjo vardų, bet tebuvo 
tik sunumeriuoti ir susirinku
sieji turėjo daug vargo, norėda
mi ką nors išskaityti iš audek
luose suraižytų brūkšnių. Me
ninėje programos dalyje buvo 
išpildyti jauno muziko Jono 
Švedo kūriniai, kuriuos atliko 
Praurimė Krasauskaitė, Valen
tinas Liorentas, Gail Hansen, 
Bronius Jančys ir Irena Kalė- 
dinskaitė.

X K a n. V. Zakarauskas,
skaitydamas paskaitą krikščio
niškosios demokratijos studijų 
klube praeitą sekmadienį, sten
gėsi atsakyti į klausimą, kokius 
reikalavimus politikui stato 
krikščioniškoji dorovė. Valsty
bininkas, pasak prelegento, tu
ri būti ne tik visais atžvilgiais 
doras, bet ir doriškai stiprus, 
kad nepasiduotų grąsinimams, 
priekaištams ir viliojimams. Po
litikas turi žiūrėti valstybės, o 
ne partijos gerovės. Po paskai
tos buvo daug paklausimų, į 
kuriuos prelegentas atsakinėjo. 
Ta proga buvo iškelta įvairių 
minčių, liečiančių visuomeninę 
veiklą.

X Konsulas P. Daužvardis 
dalyvavo balandžio 3 d. — First 
National Bank konsulams su
ruoštuose priešpiečiuose Morri- 
son viešbutyje, balandžio 6 — 
Tarptautinės Teisės draugijos 
ir Chicagos universiteto teisių 
fakulteto suorganizuotoje Con- 
ference on International Law 

1 and Middle Kast Crisis, Chica
gos universitete, balandžio 12 
d. — Kinijos 'Generalinio kon
sulo suruoštam solistui Yi- 
Kwei Sze priėmime Hoe Sai Gai 
Restorane, ir mero Richard J. 
Daley priėmime Dublino merui 
Robert Briscoe, Sherman vieš
butyje.

X Kvietimą- j pirmąją Ame
rikos ir Kanados lietuvių tauti
nių šokių šventę jau atspaus
dinti ir galima įsigyti pas pla
tintojus. Kaikurie asmenys jau 
užsisakė didesnį skaičių kvieti
mų iš anksto. Kanados lietuviai 
prašo didesnio skaičiaus kvie
timų į Kanadą. Iš Kanados pra
nešama, jog į tautinių šokių 
šventę iš Kanados ruošiasi at
vykti 400—500 lietuvių-ekskur
sija.

X A. Kučiūnas yra pakvies
tas nuo sekančio rudens dėsty
ti operos ir dainų meną vieno
je žymesnių muzikos mokyklų 
Chicagoj (Cosm-opolitan School 
of Music). Be pagrindinio dar
bo su dainininkais A. Kučiūnas 
duos minėtoje mokykloje ir 
fortepiono pamokas.

X Chicagos lietuviai futboli
ninkai pereitą sekmadienį turė
jo trejas “National Soccer 
League” pirmenybių rungtynes. 
I-ji vienuolikė susitiko su Ma
mona komanda, sužaisdama ly
giomis — 2:2. Rezervinė ko
manda sumušė vokiečių Wan- 
derers 13 vienetą 2:0; o jau
niai turėjo supasuoti Schwaben 
vienuolikei 0:3.

X LB Bridgeporto apylinkės 
valdyba savo posėdyje balan
džio mėn. 6 d. nutarė surengti 
jaunimo koncertą balandžio m. 
28 d. Lietuvių auditorijos salė
je, kuriame programą išpildys 
tiktai jaunimas: dainininkai, 
pianistai, baleto šokėjai, kvar
tetas ir kt. Po koncerto muzi
ka ir šokiai.

X J. Mėlyniui yra laiškas iš 
Vokietijos geelžinkeliečių rei
kalu. Atsiimti “Drauge”.

KIUSTĮJS PAS PILOTĄ

Šis paveikslas yra žinomo vokiečių dailininko Albrechto Duererio 
raižinys, Toledo meno muzėjaus nuosavybė.
Pilotas Jį klausė: “Ar Tu esi žydų karalius?” Jis atsakydamas 
jam tarė: “Tu tai sakai”. Tuomet vyriausieji kunigai kaltino Jį 
daugeliu dalykų. (šv. Morkus 15, 2-3

CHICAGOS ŽINIOS
Skautorama ir paroda

Kiekvienas iš tų 1,200 daly
vių, kurie pripildė sekmadienį 
Marijos Augšt. mokyklos salę, 
per porą valandų stebėjęs mū
sų skautų pildomą programą, 
išėjo su didelio džiaugsmo pa
kutenta širdimi: mūsų jauni
mas mielas, lietuviškas, ugdo
mas didžių idealų — Dievo, Tė
vynės artimo meilėje.

Visą programą išpildė patys 
skautai ir skautės’. Padeklama
vus skautų himną “visiems pu
čiant įsidegė” elektrinis laužas, 
scenoje pro žiūrovų akis

slinko vaizdai klastingos tetos 
lapės ir kiškelių, Gedimino sap
nas, skautės sapnas, jūros 
skautų signalizacija, skambus 
mergaičių kvartetas su rimto
mis ir komiškomis dainomis, 
Jūratės ir Kastyčio baletas su 
puikiai paruošta vandens imi
tacijos scena gilumoje. Didžiai 
įspūdingas buvo skaučių gyva
sis paveikslas, vaizduojąs jų 
tarnybą artimui, tėvynei ir Die
vui, užbaigtas visų skambiai su
giedota Marija, Marija.

Skautams Remti draugijos
Pra" pirmininkas dr. St. Biežis su- 

minėjo, kad šiuo metu Chicago
je yra apie 700 lietuvių skautų, 
o visame tremties pasaulyje — 
apie 5,000 mūsiškių. Pasidžiau
gė, kad jie auklėjami artimo 
meilėje, krikščionybės dvasioje,

atsidavę Lietuvai. Baigtas pa
rengimas ibendra daina — Leis
kit į Tėvynę.

Buvo parinktas labai tinka
mas programos pravedėjas V. 

'Bražėnas, atvykęs iš Stamford,
, Conn. Turėdamas sugebėjimus 
I vadovauti dainai, jis įtraukė vi
są publiką ir savo humoristiniu 
talentu įstengė įnešti daug 
linksmumo.

Gražiai skautų veiklą repre
zentavo ir jų paroda salės fo
ne. Čia buvo paveikslų iškarpos, 
klasifikuotos į: Leiskit į tėvy
nę, Lietuvos kariuomenę, Pa
vergta Lietuva, Kaunas, Pajū
ris ir kt. Jūrų skautai padarę 
gausiai laivų modelių, jūrinin
kų mazgų. Ištisi iškarpų albu
mai, vaizduoją gimtąją Lietu
vos žemę; gražių drožinių — 
sodyba, kryžiai, namų apyvo
kos dalykai; pašto ženklų rin
kiniai, juostos, audiniai, siuvi
nėjimai, Vilniaus verbos, pieši
niai. Vertingas skautų ambasa- 
dorių skyrius, kur jie kitatau
čiams vaizduoja Lietuvą, Lie
tuvos kančias, nuotraukas bol
ševikų nukankintų skautų ir 
žuvusių kovose dėl laisvės.

Apskritai — visas parengi
mas labai mielas, lietuviškas, 
rimtas. — J. Pr.

Per klaidą nušovė 
policininką

Policininkas Jame Mitchell 
buvo nelaimingame atsitikime 
nušautas jo paties draugo Hen
ry Jelders. Jiedu savo mašina 
atsiskubino tvarkyti vyro, apie 
kurį buvo pranešta, kad jisai 
šaudo ties namais 1309 W. 109 
str., Chicagoje. Nusikaltėlis šo
ko į automobilį ir pradėjo bėg
ti nuo policijos. Policininkai jį 
vijosi, bevažiuojantį visokiais 
zigzagais. Ties 109 gatve ir 
Loomis tas nusikaltėlis paliko 
mašiną ir pradėjo bėgti tuščiu 
sklypu. Policininkas Jelders iš
šoko jo vytis, o Mitchell su ma
šina stengėsi jam užvažiuoti iš

priešakio. Apvažiavęs namus 
Mitchell pamatė kitą draugą, 
besigrumiantį • su nusikaltėliu. 
Policininko revolveris iššovė ir 
pataikė Mitcheliui į širdį. At
siskubinę kiti policininkai nusi
kaltėlį suėmė. Rado, kad tai 
Foster, tarnavęs Wisconsin 
Steel bendrovėje. Žuvęs polici
ninkas teturėjo 25 m. amžiaus.

Mokesčių terminas
Vidurnaktis į antradienį bu

vo paskutinė data įmokėti savo 
mokesčius. Apskaičiuojama, kad 
paskutinę dieną apie ketvirtis 
miliono, gal net kiek daugiau, 
mokėtojų pasiuntė savo čekius 
arba asmeniškai atnešė mokes
čius.

$100 už pelę
Viešųjų mokyklų gamta

mokslio klasių parodoje pirmą 
premiją — $100 — laimėjo Da- 
vid Schurman, 17 m. amžiaus, 
Lake View Augšt. mokyklos 

i studentas, kuris po pamokų dir- 
|ba ligoninės laboratorijoje. Jis 
pademonstravo, kas darosi su 
pele, kai ji turi skrandžio žaiz
das.

KAS KĄ IR KUR
— L. Vyčių 112 kuopos mėnesini* 

susi rinkinius įvyks antradienį, ba
landžio 1G d., S v. v. Mai’ųuctte Purk 
bažnyčios parapijos salėje. Visi na
riai prašomi atsilankyti į šį susirin
kimų. Po susirinkimo bus rodoma 
įdomi filmą. — Anelė Pocius

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

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Caliiornia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

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

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

2641 West 71 st Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842/Namų tel. WJUbrook 5-5934

1/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

X Aldona Jokubauskienė,
7351 So. Whipple St., neseniai 
baigė grožio priežiūros mokyk
lą. Šiuo metu ji jau turi ir gau
sią moterų klientūrą savo na
muose. Buvusiems operos spek
takliams ji atliko plaukų su
šukavimus bei visą kitą toje 
srityje reikalingą darbą, 
gčjimą. Gyvena altarijoj.

X Paul I). Kai, adv. Charles 
P. Kai sūnus, baigia teisių 
mokslą ir rengiasi būti advoka
tu, kaip ir jo tėvas. Be to lan
ko retorikos kursus. Jis yra 
jau vedęs ir augina 2 m. sūnų 
ir 7 mėn. dukrelę.

X Vyto Uznys, dirbąs drau
dimo įstaigoje Mutual of New 
York, pradeda dirbti tos įstai
gos skyriuje Chicagoje, 208 S. 
LaSallc st., Chicago 4, III. Uz
nys turi gerą visuomenės ir 
ekonominių mokslų išsilavini
mą ir pasižymėjęs savo darbe.

X Aloyzas Baronas skaitys 
iš savo kūrybos Cicero Litua
nistinių mokyklų jungtinio Tė
vų komiteto ruošiamame vaka
re gegužės mėn. 11 d. 7 v. v. 
Cicero Šv. Antarto parapijos 
salėje.

X Kiin. .1. Vaišnys, SJ, vedė j 
rekolekcijas Los Angeles lietu-1 
vių parapijoj ir ten pasiliks ir 
per Velykas.

X Palangos restoranas, 6816
So. Western Avė., buvusių opc- = 
ros spektaklių metu suteikė ne-Į J 
mokamai keliolika galionų ka
vos visam operos personalui. 
Restorano savininkai yra Ma
rija ir Juozas Ročkai.

X Barliara ir Stanley Pociai, 
11043 S. Pulaski Rd., sugrįžo 
iš Floridos. Džiaugiasi gerai 
pailsėję ir gražiai saulėje įde
gę-

X Kun. Jonas Uličkas, buvęs 
Pušaloto klebonas sulaukė 90 
m. Dėl senatvės yra silpnos 
sveikatos.

Maldaknygė DIDŽIOJI SAVAI
TE, išleista Lietuvių Knygų Sąjun 
gos Romoje, šiuo metu yra labiau
siai perkama knyga. Ši knyga yra 
pilnas lietuviškas lotyniškas teks
tas visų bažnyčiose laikomų pa
maldų, pradedant Verbų sekmadie
niu ir baigiant Velykomis. Viso žy 
mesnės pamaldos turi įvedamuo
sius paaiškinimus. Knygos kaina 
$1.00. Gaunama DRAUGE, 4545 
W. 63 St., Chicago 29, Iii.

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1088

B. R. Pletklevdcz, prez.; E. R. Pletkiewtcz, nekr. Ir advokato*
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Pardundame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytnjams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šlamllen. Apdrausta Iki B 10,000.

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

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

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

tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 80. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882

'S

SS

R O FH I
Geriausias prancūziškas konjakas

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
Parduodame su didelėmis nuolaidomis pavasarinius 

drabužius vyrams, moterims ir vaikams

Vyrams išeig. balti marškiniai 
Vyrama gražūs kaklaraiščiui ...

Vyrams spalvotos kojinės...........

Moterims grynų vilnų megztiniai

Moterims orlou megztiniui ........

Moterims pavasarinės suknelės 

Moterims šilkinės skejietaitės 49 
Moterims Nylon kojinės .... 59 
Mergaitėms gražios suknelės ....

$2-95 ir augs.

89
.. 25c p°,a

........$5.50

....... $3-65
85 ir brang, 

ir brangiau 

ir brangiui! 
$1.98

1957 BUICKAS
Tik

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

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

IR DAUG KITOKIŲ PREKIŲ PARDUODAME TAIP PAT 
SU DIDĖLĖMIS NUOLAIDOMIS

Kviečiame atsilankyti! Būsite patenkinti mūsų kainomis ir patarnavimu.

JOSEPH’S DRY GOODS STORE
3218 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

KAS TURI GERA SKONI, VISKĄ PERKA PAS LIEPONj
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo

kėsimai 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.

3222-24-26 So. Ilalsted Str. VIctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 10—5, Kitom dienom 9—6

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

Univeraal Savings and Loan Assoriation užtikrina baugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agento ra Iki 
$10,000.00 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 |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
ji

t


