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W. Knowland prieš ginklų teikimą diktatoriui Titui
Pasižvalgius Vakarų Vokietijos 

politiniame lauke
BONNA, Vokietija. — Sovietai vokiečiams ir graso ir kartu 

juos vilioja. Duoda suprasti, kad vokiečiams nesiginkluojant ato
miniais ginklais, būsią lengviau kalbėtis ir dėl Vokietijos apjun
gimo.

Kiekvienam sveikai galvojan
čiam aišku, kad kol Sovietų Są
junga neatsisako nuo atominių 
ginklų vartojimo, kaip gali Vo
kietija nuo jų atsisakyti.

Bus saugiau

Fed. Vokietijos vyriausybė at
metė ir grasinimus ir viliojimus. 
Bent jau kol bus dabartinė Bon
nos vyriausybė, ji sovietams ne
nusileis, mano neutralūs stebėto
jai. Šiaip ar taip, vokiečiams yra 
ir bus saugiau likti amerikiečių 
ir apskritai Vakarų sąjunginin
kais, o ne patekti Maskvos ma- 
lonėn. Bonna pasisakė ir prieš 
Gaitskelio planą (apie neutralią 
zoną), tuo pritardama ir pabal- 
tiečių veiksnių nusistatymui tuo 
klausimu.

Atominio karo grėsmės ženkle

Ir priešrinkiminė kampanija 
Vakarų Vokietijoje eina atomi
nio karo grėsmės ženkle. Social
demokratai, stipriausioji opozi
cijos partija, nepritaria dabarti
nės Bonnos vyriausybės ginkla
vimosi ir karinių sąjungų politi
kai. Rinkimai į Bundestagą 
įvyks rugsėjo mėnesį. Iš rinkimų 
duomenų pasidarys aiškus ir bū
simos Vokietijos karinės ir už
sienio politikos kelias, nors ir so
cialdemokratai savo vadų lūpo
mis yra pareiškę, kad jie prie 
valdžios priėję nemano nuo Va
karų atsimesti.

Sienų klausimas

Dar labiau pozicija ir opozici
ja eina išvien svarbių būsimos 
Vokietijos sienų klausimu. Ir 
Fed. Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris von Brentano ir opo
zicinių socialdemokratų vadai 
pastaruoju metu vis iš naujo pa
kartojo nusistatymą siekti 1937 
metų, o ne hitlerinių 1939 metų 
sienų. Tik palyginamai silpnutė 
BHE partija skelbia 1939 metų 
sienų programą, siekiant ir Klai
pėdos bei Sudetų kraštų. Bet ir 
jos obalsis „Von der Saar bis an 
die Memel“ (Nuo Soaro ligi Ne
muno) palieka Klaipėdos kraštą 
anapus Vokietijos sienų. Gi vy
riausybinės partijos ir socialde
mokratai aiškiai pasmerkia vi
sus sapnus apie „Grossdeutsch- 
land“. Turint galvoje, kad opo
zicinės partijos ir opoziciniai so
cialdemokratai atstovauja stip
riausią Vokietijos gyventojų dau 
gumą, galima teigti, kad vokie
čių tauta Hitlerio žygį Klaipėdos 
krašto reikalu pasmerkia ir to 
klausimo iš viso nebekelia. Tebe- 
mėgina tą klausimą judinti ir 
Hitlerio nelaimingai politikai pa
taikauti tik siauros grupės, ku
rioms mažai vilties būsimam Vo
kietijos parlamente įgauti bent 
kiek įtakos.

Prievartavimas — neteisybė

Vak. Vokietijos spauda BHE 
nacionalistiniams obalsiams dau 
gumoje nepritaria. Laikraštis 
„Stuttgarter Nachrichten“ bal. 
30 d. rašydamas apie BHE parti
jos suvažiavimą ir BHE vado 
Sėibotho reikalavimus Sudetų ir 
Klaipėdos kraštų atžvilgiu tarp 
kitko pastebi:

„Abu kraštai prijungti Vokie
tijai sutartimis. Tačiau teisė nė
ra vien tik raidė. Abi sutartys 
Hitlerio išgautos prievarta, pa
vartojant karinį smurtą. Jei jau 
norima būti fanatiniu kovotoju 
už teisę, kaip Frank Seiboth, tuo
met kaip tik reikia atsisakyti

prievarta išgautų sutarčių. Prie
vartavimas — neteisybė“.

Tai ne vienintelis toks aiškus 
pasisakymas prieš hitlerinės kon 
cepcijos sienas. .

Pilotas įkrito per stogą, 
kai lėktuvas iširo ore

PORTLAND, Ore., geg. 13. — 
Lengvojo lėktuvo dalys vakar iš
sisklaidė virš Portlando ir piloto 
lavonas įkrito per stogą į kam
barį ir vos neužmušė dviejų as
menų.

Suirusio lėktuvo gabalai skrai
dė apylinkėje, bet lėktuvo di
džiausia dalis nepalietė namų ir 
nesužeidė gyventojų.

Lėktuvo pilotas buvo Allen 
Wood, 21 metų, Oregan State ko
legijos studentas. Jis pradėjo 
skraidyti praėjusią vasarą.

Wood pakilo iš Salem prieš va
landą nelaimei įvykus. Salem yra 
50 mylių pietuose nuo Portland.

Lėktuvas iširo gana žemai, ir 
piloto kūnas pramušė G. Thom
son namo stogą pietryčių Port- 
lande.

Thomson ir jo duktė Connie, 
10 metų, tuo metu buvo kamba
ryje. Už 5 pėdų nuo jų nukrito 
lavonas ant grindų.

Sovietų laivai plaukia
iš Baltijos jūros

OSLO, Norvegija, geg. 13. — 
Iš Norvegijos pranešama, kad 
sovietų karo laivynas traukiasi 
iš Baltijos jūros. Bijo kad ten 
laivai nebūtų užkimšti kaip bu
telyje, jei kiltų karas.

Sovietų vadai mano, kad Bal
tijos jūroje jų laivai būtų geras 
taikinys priešo bombom. Sovie
tai tikį, jog pagrindinės laivyno 
kovos tarp Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Sovietų Sąjungos 
įvyks Pacifike, o priešui užblo
kavus prie Danijos ir Švedijos 
sąsmaukas, laivynas Baltijos jū
roj bus neveiksmingas.

Baltijos jūroje sovietai dabar 
turį 7 kreiserius, 80 naikintuvų, 
250 motorinių torpedinių valčių 
ir 400 kitų pagelbinių laivų. Vie
nas kreiseris ir eilė kitų laivų iš 
Baltijos jūros jau pasitraukė.

Trys moterys
“pakrikštijo” lėktuvus
LONDONAS, geg. 13. — Trys 

žymios moterys vakar stovėjo 
per lietų Londorfo aerodrome ir 
„pakrikštijo“ tris Jungtinių Ame 
rikos Valstybių Sabre sprausmi- 
nius kovos lėktuvus, kurie be su
stojimo šiandien išskrido virš 
Atlanto į Longley oro pajėgų ba
zę, netoli Jamestovvn, Va.

Lėktuvus „krikštijo“ šios mo
terys: Churchillio žmona, Mrs. 
W. D. Morrison, britų parlamen
to pirmininko žmona, ir Mrs. 
John Hay Whitney, JAV amba
sadoriaus žmona.

• Vilniuje, okup. Lietuvoje, 
lankėsi Vengrijos stalo tenisi
ninkų komanda.

• Saudi Arabija įteikė skundą 
Jungtinėms Tautoms, kad Izrae
lio karo laivai atlieka pratybas 
Akabos įlankoje.

• Japonija susitarė su Jungti
nėmis Amerikos Valstybėmis, 
kad gaus 4 kilogramus urani
jaus.

JAV valstybės sekretorius Dul
les, grįžęs iš Šiaurinės Atlanto
Gynybos organizacijos konferen
cijos, įvykusios Bonnoje, Vokieti
joje. (INS)

Surado 50 milionų
dolerių aukso

MANILA, Pilipinai, geg. 13.— 
Pilipinų žinių agentūra vakar pa
skelbė, kad amerikietis moksli
ninkas Horace Palmer surado 
50 milionų dolerių aukso, kuris 
buvo paskendęs Pilipinų pieti
niuose vandenyse.

Sakoma, kad auksas rastas 
trijose dėžėse, kurios buvo Japo
nijos ligoninės laive, kurį ameri
kiečiai paskandino Il'Pasaulinio 
karo metu.

Siūlo dirbti arkliais
ir sėti rankomis

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Vilniaus „Tiesa“ balandžio 28 d. 
vedamajame apie sėją tarp kit
ko pastebi, kad sėjamosios maši
nos kaikur vis dar neatremon
tuotos, o naujos nebaigtos su
komplektuoti, tad kompartijos 
laikraštis siūlo sėti rankomis. O 
kaikur kolchozininkai laukia 
traktorių ir nesulaukia, tai laik
raštis siūlo dirbti arkliais.

Kiaurai per petį
bėga vanduo

ŠIAULIAI, okup. Lietuva. — 
Šiaulių „Elnio“ kombinatas nese
niai pastatė naują gyvenamąjį 
namą darbininkams. Bet „Tie
sos“ 86 n-je tų namų gyventoja 
A. Ramoškienė skundų skyriuje 
tarp kitko rašo: „Neseniai (nau
jojo namo) stogą suremontavo, 
bet ir dabar, kai tik pradeda lyti, 
kiaurai per petį bėga vanduo. Ne 
reikia mums nei vandentiekio, 

nei šulinio. Lyjant prisileidžia- 
me pilnus puodus vandens. Dar 
vienas mūsų namų privalumas. 
Jo laiptai atstoja liftą. Jau ne 
vienam gyventojui teko nusileis
ti žemyn, kai išlūžta supuvusios 
laiptų pakopos. Kada pagaliau 
pasibaigs mūsų vargai ?“

Vakarų Vokietijos kancleris Adenaueris (dešinėje) sega rožę prie 
Britanijos premjero Macmillano atlapo Bonnoje. Adenaueris prašė 
Macmillaną nesiskubinti ištraukti britų armijos iš Vakarų Vokietijos.

Pabaltijo kraštų žmones

Švedijoje yra gerai įsikūrę
HELSINKIS, Suomija. — Suomių laikraštis „Iltasanomat“ 

įsidėjo estų žurnalisto Lars Storlaerio straipsnį „Apie teigiamą pa- 
baltiečių įnašą į Švedijos socialinį gyvenimą“.

Pirmieji pabaltiečių pabėgėliai dėka ten veikiančių tautinių or-
atvykę į Švediją jau 1940 metais, 
kai jų kraštus pirmą kartą oku
pavo sovietinė armija. Ir vokie
čių okupacijos metais nenutrūko 
pabaltiečių pabėgėlių srovė. Ta
čiau daugiausia jų atvyko po ka
ro. Dalis pabaltiečių stengėsi 
emigruoti toliau į užjūrius, ypač 
kai anuometinis švedų užsienio 
reikalų ministerisUnden 167 Šve 
dijon patekusius pabaltiečius per 
davė sovietams.

Anot straipsnio autoriaus, 
šiuo metu Švedijoje esą apie 200 
lietuvių, 5,000 latvių, 21,000 estų 
ir apie 7,200 Švedijos kilmės es
tų.

Sulygino teisių ir prievolių 
atžvilgiu

Švedijos politika pabėgėlių at
žvilgiu buvusi sėkminga dėl to, 
kad švedai juos ir teisių ir prie
volių atžvilgiu sulygino su sa
vais piliečiais. Didesnioji jų dalis 
turi Švedijoje tokį pat socialinį 
lygį, kaip ir savoje tėvynėje, o 
kaikurie pasiekę ir augštesnį ly
gį. Pagal darbo sritis 4% pabal
tiečių dirba žemės ir miško ūky
je arba žvejyboje, 61% pramo
nėje ir statyboje, 8% transporte, 
laivininkystėje, aviacijoje, 9% 
prekyboje ir viešbučiuose, 12% 
valdiškose įstaigose ir laisvose; 
profesijose. Pabaltiečiai sudaro 
ryškią Švedijos pramonės darbi
ninkų dalį ir švedai jais yra la
bai patenkinti, rašo autorius. 

Gyvena viltimi grįžti

Iš švedų pusės jau ne kartą 
buvusi iškelta teigiama pabaltie
čių įtaka į švedų kultūrinį ir ūki
nį gyvenimą. Tačiau daugumas 
pabaltiečių tebegyvena . viltimi 
grįžti į savo laisvąją tėvynę.

Maždaug pusė visų pabaltiečių 
yra priėmę švedų pilietybę. Ta
čiau tautinis Švedijos pabaltiečių 
gyvenimas tebėra judrus, ypač

ganizacijų. Kaikurios pabaltie
čių šalpos organizacijos pasta
ruoju metu pasiuntė siuntinių į 
Pabaltijo kraštus ir Sibirą pus
antro miliono kronų vertės. Es
tai ir latviai Švedijoje turi savas 
mokyklas ir net akademijas, lei
džiami laikraščiai. Žymus švedų 
dienraštis „Stockholms Tidnin- 
gen“ turi skyrių estų kalba.

(Elta)

Nėra valgyklų
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Nėra valgyklų, skundžiasi Vil
niaus Antakalnio gatvės rajono 
gyventojai „Tiesoje“. „Šiame 
kvartale gyvena ir dirba nemaža 
darbininkų, tarnautojų. Bet iki 
šiol čia nėra valgyklų. Tad, no
rint papietauti, tenka važiuoti į 
Gorkio, Dzeržinskio ir kitas gat
ves. Dėl to dažnai pavėluojama į 
darbą, arba žmonės palieka nepie 
tavę“.

Vargas kalviams
JURBARKAS, okupuota Lie

tuva. — Jurbarko parduotuvėse 
nėra kalviams reikalingų bružek 
lių, geležiai pjauti pjūklelių ir 
kitų įrankių. Nebūna taipgi ir 
akmens anglies. „Tarybinės že
mės“ kolūkio kalviai; „neturėda
mi šių įrankių bei anglies ir ne
gaudami jų pirkti parduotuvėse, 
negali sėkmingai remontuoti že
mės ūkio inventorių...“, skun
džiasi kolchozininkas J. Stražins 
kas „Tiesos“ 86 numeryje.

• Jugoslavija panaikino kol
chozus. Įsitikinusi, kad kol
chozinė žemės ūkio sistema nie
kam netinka, Jugoslavija kolcho 
žus panaikino.

Okupuotos Lietuvos kolchozuose
MASKVA. — „Izviestijų“ nr. 

104 išspausdino Alfonso Beliaus- 
ko straipsnį „Šviesusis pavasa
ris.“ Jame sakorria, kad Pabal
tijy šiemet pavasaris buvo anks
tyvas. Pietinės Lietuvos kolcho
zininkai lauko darbus pradėjo 
balandžio mėnesio išvakarėse. 
Paskiau papūtė šiaurūs vėjai, 
bet neilgam.

Straipsnis pilnas sovietinės 
propagandop. Jame prisimena
mas įr min. Karvelis, kuris gyve
nąs „kažkur emigracijoje, pakie
miais“. Pasakoja, kad dabar jo 
ūkyje esanti mokykla, klubo pa
talpos, ten esą ir žemdirbystės 
studentų. Straipsnio autorius, su

prasdamas išeivių viltis grįžti į 
išlaisvintą Lietuvą, Karvelio ad
resu sako: „Savo ūkį gal kada 
matysite sapne. Kitokio grįžimo 
nelaukite“. Suprantama, kad to
kie tik Maskvos sapnai.

• Indijoje prasidėjo choleros 
epidemija.

• Amerikietis aeronautikos 
inžinierius R. E. Shainin iš Buf- 
falo išvyko į Afriką gaudyti 
kobrų plikom rankom.

• Senatorius Malone pasiūlė, 
kad senatas nutartų išbraukti iš 
savo rekordų pasmerkimą šen. 
McCarthy.

Senatorius Knovvland planuoja
kovoti prieš ginklų teikimą

WASHINGTONAS, geg. 13. — Senatorius Knowland (R., 
Calif.) vakar pareiškė, jog jis priešinsis betkokiam Eisenhowerio 
administracijos prašymui gauti dar daugiau pinigų, kad galėtų 
siųsti karinių reikmenų Jugoslavijai.

Manoma, kad prezidentas Ei-
senhoweris kelių dienų laikotar
pyje įsakys atnaujinti karinių 
reikmenų siuntimą Jugoslavijai. 
Amerikos karinių ginklų siunti
mas buvo sulaikytas praėjusiais 
metais, kai Jugoslavijos diktato
rius Tito lankėsi Maskvoje. Buvo 
sulaikyta 100 milionų dolerių ver 
tės karinių reikmenų, įskaitant 
nemažai antros rūšies sprausmi- 
nių lėktuvų.

Knowland tikisi

Knovvland pasakė, kad jis nie
ko negalįs padalyti dėl šių kari
nių reikmenų siuntimo sustabdy
mo. Bet jis tikisi, jog senatas ne 
leis naudoti ateityje fondų Jugo
slavijai.

-Fiziko įdomi pastaba 
apie vandens pakilimą

vandenynuose
LOS ANGELES, Cali^—»Los 

Angeles profesorius fizikas dr. 
Joseph Kaplan paskelbė laikraš
tyje „Evening Outlook“, kad per 
50—60 metų vandenynuose van
duo turės pakilti 40 pėdų, jei ne
pasiseks sukontrolįųoti atmosfe
ros temperatūros.

Vandens padaugės vandeny
nuose nuo ašigaliuose tirpstan
čių ledų. O tirpsta dėl to, kad 
žmonės sudegina baisius kiekius 
naftos ir anglių ir tuo pačiu kei-

,,Aš bandysiu ateityje išbrauk čia> išildo atmosferą. Deginamo
ti karinę pagalbą Jugoslavijai, 
apibrėžiant fondus pinigų pa
skirstymo įstatyme“, — pasakė 
senatorius Knovvland.

Prez. Eisenhovveris 1956 m.

kuro dujos pasiekia atmosferą 
iki 15—16 mylių, ir tai atsiliepia 
ledų plotams.

Jei vandenynų paviršius pakils 
per 40 pėdų, tai po vandeniu at
sidurs Nevv Yorkas, didelės dalys

spalio 16 d. patvirtino ekonomi-i gan FranciscO( Fioridog( Tokio
nės pagalbos teikimo tęsimą Ju
goslavijai, bet sulaikė jai priedi- 
nę karinę pagalbą.

Knovvland pasakė, kad jis yra 
prieš karinės pagalbos teikimą 
Jugoslavijai, nes Tito tebesibi- 
čiuliauja su Maskva.

• Dr. J. Grinius nuo gegužės 
1 d. eina Vasario 16 d. gimnazi
jos (Vokietijoje) vicedirekto
riaus pareigas.

KALENDORIUS
Gegužės 14 d.: šv. Bonifacas 

ir šv. Viktoras; Lietuviški: Gin
taras ir Milda.

Saulė teka 5:34, leidžiasi 8:02.
D^AS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje rytoj — gali
mas mažas lietus.

ir kiti pakraščiai.

• Šioks toks kainų sumažini
mas Lietuvoje įsigaliojo balan
džio 25 d. Pvz. laikrodžiams ža
dintuvams kainos sumažintos 20 
procentų, elektriniams patefo
nams 30 proc. Esą sumažintos 
taip pat žuvies ir augalinių kon
servų, kruopų ir kaikurių kitų 
prekių kainos 10 — 15 — 20 pro
centų.

• Įsakas prieš smulkią speku
liaciją okupuotosios Lietuvos 
laikraščiuose paskelbtos balan
džio 29 d. Bausmės — iki 2 me
tų.

• Vilniaus televizijos centre, 
okup. Lietuvoje, baigtas įrengi
mų montavimas. Balandžio 25 d. 
buvo pirmoji, bandomoji trans
liacija.

Povilas Žadeikis, Lietuvos atsto
vas Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms, praėjusį šeštadienį miręs, lai
dojamas šį ketvirtadienį (gegužės 
16 d.) iš Šv. Mato kmledros, \Va- 
nhington, I). C. Plaėiau apie velionį 
rašoma vedamajame.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Britanijos premjeras Macmillan leido britų laivams nau
dotis Suezo kanalu.

— Irako karalius Faisal, Saudi Arabijos karalius Saud ir Jor
dano karalius Hussein gegužės 16 d. tarsis arabų politiniais klau
simais Bagdade, Irake.

— Egipto teisme pareikalauta mirties bausmė vienam britui 
ir dar kitiems septyniems asmenims, kurie kaltinami šnipinėjimu 
prieš Egiptą.

— Kolumbijos tūkstančiai studentų ir darbininkų vakar baigė 
„civilinį streiką“, kuris privertė prezidentą - diktatorių Gustavo 
Rojas Pinilla pasitraukti iš valdžios praėjusią savaitę.

— Hondūras ir Nicaragua atitraukia savo kareivius nuo jų 
ginčijamo pasienio.

— Indijos prezidentas Rajcndra Prasad, 72 metų, vakar pri
siekė kaip prezidentas tarnauti žmonių gerovei antram terminui.

— JAV armijos sekretorius Bruckcr užvakar pasakė, jog ko
munistai „gerai žino“, kad Amerikos pajėga „pilnai gali“ stab
dyti betkokuĮ agresiją.

— Indijos premjero Nehru valdanti kongreso partija nustojo 
pajėgos komerciniame Bombėjos mieste, Indijoje. Iš 131 atstovo 
miesto taryboje Nehru partija gavo tik 55 vietas.

— Rytiniame Berlyne Humbolt universiteto 122 studentus ko
munistai areštavo. Ten studentai suruošė streiką prieš komunis
tinį režimą.
, — Australijos premjeras Thomas Playford pranešė, kad Aus

tralijoje surasti nauji uranijaus sluogsniai.
— Italijos prezidentas Giovanni Gronchi vakar atnaujino pa

sitarimus su politikais, kad būtų baigta vyriausybės krizė, kuri jau 
savaitė tęsiasi.

— Jugoslavijos komunistų partijos laikraštis „Borba“ pasa
kė: Jungtinių Amerikos Valstybių nutarimas pasiųsti kontroliuo
jamus šovinius į Formozą buvo „nepateisinamas žingsnis“.

— Chicagos policija vakar pranešė, kad Union stotyje buvo 
areštuoti du vyrai, kurie pašaukė Italijos generalinio konsulo žmo
ną Olgą Barratticri ir pareikalavo $5,000 už jos dingusio sūnaus 
Vittorio grąžinimą. Prieš kiek laiko Vittorio Barrattieri dingo 
Chicagoje ir iki šiol nesurastas. Jo tėvas iš Chicagos yra išvykęs 
turnybos reikalais į Italiją.
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Rašo DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGIS TURTAS
4342 Archer Avė.. Chicago, 32 ‘J 

Naikinant parazitus

Kiekvieną pavasarį Amerikos 
miestuose skelbiama švaros sa
vaitė. Tuomet ne tiktai butai ir 
kiemai, bet ir, kiekvienas užkam 
pis yra valomas nuo šiukšlių, 
dulkių ir parazitų.

Parazitų naikinimas, tai mies 
tų gyventojų svarbiausia parei
ga. Žiurkės ir pelės baisiai daug 
nuostolių žmonėms padaro. Žmo 
nės dar daugiau nukenčia nuo 
musių, tarakonų, blakių, kan
džių ir uodų. Seniau^ tokioje 
Chicagoje, bei kituose miestuo
se, naminių musių milioniniai 
spiečiai visur zvimbdavo, visur 
maistą apteršdavo, visur limpa
mų ligų foikrobus išnešiodavo.

oras, kai išeinu laukan, tai pra
deda man ašaros birti. Į fabriką 
tenka eiti apie 20 minučių, ir juo 
tolyn einu, juo daugiau akys 
rasoja, turiu nosinaite vis aša
ras .šluostyti, kad matyčiau kur 
einu. O darbovietėje, kai dirbu, 
tai viskas tvarkoje. Mano akys 
tamsiai rudos ir jomis puikiai 
matau. Valgau daug daržovių ir 
tai akims rodos neturėtų pakenk 
ti. Man tai labai rūpi ir nežinau 
kas tai galėtų būti. Prašau pa
tarti ką daryti, kad taip nea-

3. Laikyk chemikalus origi
naliame inde, aklinai uždarytą, 
su atitinkamu ir lengvai perskai 
tomu užrašu.

4. Laikyk nuodingus chemi
kalus sandėliukyje, užrakintus, 
ten kur nei šaltis, nei karštis
nei saulės spinduliai jų nepalies- šaročiau. Jau metai kai taip man
tų. yra-

5. Nelaikyk chemikalų tame Atsakymas J. G. — Gali bū-
pačiame sandėliukyje kur yra ti, kad tamstos akys yra per
laikomas maistas ar gyvuliams jautrios šviesai ir vėsaus oro 
pašaras. dvelkimui. Gali būti, kad tams-

6. Purškiant insekticidus, sau tos sistemai stinga ir vitaminų
gokis neįkvėpk chemikalų į plau B. Patartina dėvėti tamsesnio 
čius. stiklo akinius, kurie pasaugotų

7. Neapipuršk insekticidais tamstos akis nu0 skaidrios švie- 
tos vietos ar žemės tuo metu sos ir nuo vėjo. Valgyk stambią 
kai ten randasi gyvuliai. Bepurš ruginę duoną ir grucės, tai gau-

_ . kiant, reikia apdengti pašarą ir si natūralaus vitamino B, kurs
Tūkstančiai kūdikių seniau kan j maįstą ka(j gyvulio neapnuodin akims yra labai sveika. Jei po

esi jo priežiūroje, tai viskas tvar geras tam tikrais atvejais ko- 1 
koje. Po širdies smūgio (Coro- kiam nors Fritzui, bet nc tams- ' 
nary thrombosis) ir po plaučių tai.
uždegimo ims truputį daugiau 
laiko kol sveikata sustiprės. Pat 
sai nemėgink savarankiškai gy
dytis. Tamstai bus geriau jei 
būsi gero gydytojo priežiūroje.

Atsakymas J. 'E. — Tamstos 
patiektas receptas iš Vokietijos 
neva kokiai ten plaučių ligai 
gydyti, susidedąs iš lemono, 
kiaušinių ir degtinės, gali būti

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
id tolimų ir artimų atstumų. 

Tel. Blshop 7-7075

Telefonas GKovahlll 6-1690 __

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS

Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
susitarimų Išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marąuette Road

kindavosi ir mirdavo nuo chole
ros ir nuo kitų ligų, kuriomis 
musės apkrėsdavo. Tuomet gy
dytojai pradėjo raginti žmones 
švafrinti butus ir naikinti mu
ses. Jie nuolat skelbė šūkį: “Jei 
nenaikinsi musės, tai musės ta
ve sunaikins. Mušk muses”. Ir 
žmonės gydytojų pamokslų pa
klausė. Dabar jau vaizdas ki
toks. Dabar, jau kūdikių labai 
mažai miršta. Dabar jau musių 
ir bjakių miestų krušatyje daug 
mažiau randasi. Žmonės gyve
na švariau, patogiau ir sveikiau. 

Amerikoje žmonės jau išmo
ko taip gyventi, kad čia utėlių vojų

tum.
8. Baigus darbą su insekticido 

purškimu, reikia gerai numaz
goti savo rankas ir nusiprausti 
veidą.

9. Saugokis neaplaistyk che
mikalais savo drabužių ar sa
vo odos. Jei kartais taip atsi
tiktų, tai nedelsiant tuojau nu
mazgok su vandeniu.

10. Visada sunaikink ar sau
giu būdu pašalink tas tuščias 
dėžes ar indus, kuriuose buvo 
nuodingi chemikalai. Jų visiškai 
nelaikyk pas save, ir žiūrėk, kad 
jie nesudarytų jokių kitiems pa-

mėnesio, kito padėtis nepagerė 
tų, tai privalai eiti pas gydyto
ją ir patikrinti savo sveikatą.

Atsakymas A. L. — Vienin
telis būdas atsikratyti tų biu
rokratų tamstai negeistinų pa
slaugų, tai pareikšti, kad tams
ta esi savo šeimos gydytojo prie 
žiūroje, ir kad tamsta jų biurui 
nenori būti “guinea pig”, kas 
kenkia tamstos nervams ir tams 
tos sveikatai?

Atsakymas P. J. — 3ei tams
ta vartoji gydytojo prirašytus 
vaistus taip kaip jo įsakyta ir

NUO U2SISĘNE JUSIU 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ 
«^Tle, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai! ramiai sėdėti lr naktimis 
miegoti nes jų užsleenėjuslos šulždos 
niežėjimą lr skaudėjimą senų atvi
ru lr skaudžią ž&lždų uždėkite 
LEGULO Olntment Joe gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džią nudegimą. Jl taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORIA 
818. Taipgi pašalina perėėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos lr perplyėlmą 
tarpplrėčiu. Yra tinkama vartoti nuo 
i ži Ilstančios suskilslos odos dedlr- 
vlnią, odos išbėrimą lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus lėbėrlmas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolė nuo 1»- 
viršinlų odos ligų. Le
gulo Ųintment yra 
parduodama po 76 
ct., $1.25, lr $8.60.
Pirkite vaistinėseChl- 
cagoj lr apylinkėse—
Milvvaukee, Wisc., Ga- 
-v’.Ind. lr Petroit, Mi
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order į

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

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telef. WAlbrook 5-7670 ir
GIbson 8-4938 *

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams ir namų pertvarky- į s 
manio a Turime didelį patyri- 
mą namų statyboje. • Patys K 
atliekame cemento lr medžio H 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai.

ToL REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

VDYTOJAS IR CHIRURGAS 
iRTT'VIH GTDVTOJAO 

8925 VV'eKt 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80 
1 vai. vak. Trečiad. ir šeštad. 1—4 v. 

P- P-

Tel. ofiso lr buto OLymple 2-4160

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero 
Rea. 1634 S. 49th Avė., Cicero

Kasdien 1-8 val. lr 6-8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius.

šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Grtbopedas - l’rvR-žįstas

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. Spec. pagallta kojom 

(Arcb Supports) Ir t. L 
Vai.: 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St., Chieago 29, UI

Tel. PKospect 6-5U84

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4250 W. 6Srd 8t 
Ofiso teL RElianoe 5-4410 

Retid. telef. GRovehUl 6-0617
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. f 

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

ir blusų jau visiškai nėra. Šios 
kartos amerikonai savo akimis 
blusos nėra matę ir nežino kaip 
tasai parazitas atrodo. Retkar
čiais gal tik pas savo šunelį yra 
matę kitokios rūšies blusą, kuri 
žmogaus nekanda.

Parazitų naikinimui rinkoje - 
randasi labai efektingų insekti
cidų. Žmonės klaidingai įsivaiz
duoja, kad tie vabzdžių smar
kūs naikintojai žmogui nepa
vojingi. Reikia žinoti, kad viso
kie insekticidai, kurie parazitus 
užmuša tai gal žmogaus tuojau 
neužmuša, tačiau neatsargus tų 
chemikalų vartojimas gali kar
tais žmogaus sveikatai labai pa
kenkti.

Purkščiant vabzdžius naikinan 
čius chemikalus, kad galėtum 
apsaugoti save nuo pavojų, rei
kia visuomet laikytis šių taisyk
lių:

1. Atydžiai perskaityk varto
jimo instrukcijas (directions).

2. Nelaikyk nuodingų chemi
kalų ten, kur lengvai gali pa
siekti vaikas ar gyvulys.

Neapleiskite Klydinėjančių

DIRBTINIŲ DANTŲ
Ar dibtlniai dantys iškrinta, slydi- 

nėja ar kliba kai kalbate, valgote, 
juokiatės ir člaudėjate. Nebūkite 
varginami arba apsunkinami su to
kiais nemalonumais. FASTEETH, al- 
kalinin.1 (be-rfigSties) milteliai užbar
styti ant plokšteliu, laiko dirbtinius 
dantis daug tvirčiau. Jausitės sma
giau bei turėsito didesnį patogumą. 
Jokios limpančios koSės skonio nei 
jausmo. Pirkite FASTEETH Šiandien 
bet kurioje vaistinėje.

11. Jei kartais atsitiktų nelai
mė apsinuodinti, tai tuojau rei
kia šaukti gydytoją arba gaben 
ti'nelaimingąjį ligoninėn.

Koks bus gyvenimas kai pa
razitų nebus, tai aiškinti nerei
kia.

Daktaro atsakymai 
į klausimus

Klausia J. G. — Esu 45 m. 
Rytmečiais, ypač kai šaltesnis

s?

$Aes 

tnokf*

Augštą

^viden^ą

F€9 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l« 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

• ENOROVt

VIKTORO KO 2IC08 
LietuviAks gazolino stotis ir auto

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

dalys
CALL-ME-MOTORS GO.

5759 8. WESTERN AVE. PR 8-9583

s oVh iTb'a1 r c u s
RADIO PROGRAMA

IŠ WGEP stoties — Banga 1890
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v.
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 Iki 9:30 vai. ryte
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAD. 8:30—0:30 v. r. Iš stoties
WOI’A — 1400 kll.

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
Chicago 29. III. HEmloek 4-2413

ga«MSinaaaaa^!Sie^gatt^^E«r

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West Sist Street
Priima ligonis pagal suBitarlma. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 lkl 9 vai. 
p. p. kasdian Išskyrus trečlad. ir 
Seštad

Res. tel- GRovehlll 6-5608

Ofiso telef. LAfayette 1-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečlad. tik susitarus.

Ofiso tel. CUffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th lr Hermitage)

Vai.; nuo 2 lkl 4 lr 6 lkl 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 lkl 6 vai., lšskyr. sek

4038 Archer Aveaae Tol. iab-aziv 
AUGUST SALDUKAS Pmsldornm

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PJNK3Ų

NAUJAS
19 5 7 

CHRYSLER 

*2811

NAUJAS
19 5 7 

PLYMOUTH

*1732
Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kainas

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTB

7166 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 Val. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 

j 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai ryto iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Ree. tel. VVAlbrook 6-8766

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR <1-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr., ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; treč. ir 
sekm. uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES TR 

GFRKLfiS LIGOS
— Pritaiko akiniu-: —

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

Ofiso *elefonas: PR 8-3229 
Res telef. VVAlbrook 5-5076

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue

(Kampas 47-tos Ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti.

Telef. ofiso LAfayette 8-6048 
Rez.: VVAlbrook 6-3O4H

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė
Precin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-24C'

”)1. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2134

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Westem Avenae
Chicago 29. IU

telefonas REpubllo 7-4900 
Reziden<-la: GRovehfll fl-8141

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUHDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne
Oflao vai.: nuo $-4 Ir nuo 6-S:$0 v. 
vak. Aeštadlenlais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Virginia 7-0036. 

Realdencl Jos tel. BEverly 8-8144

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER _ PLYMORTH MRECT FACTORY DEALER

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

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Romiantin Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat joa įoikfirimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų nafinmo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,009.00, augfitų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, pž kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės jstaiga yra viena ii gra-
' rišusiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, neiifirint kurioje 8nvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paitu.

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

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

Atdara: pirmadieni nuo 12 lld 8, antradlenj Ir penktadienj nuo 9 Iki 4, ketvirtadieni nuo 9 lld 8 
Trečiadienį uždaryta visų diena, o tettadlenj ano 9 lld 2 valandoe po pietų.

Tel. ofiso I’Rospect 6-2240
PKospect 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. W<M>d Street 

Priėmimo vai. nuo 2- -4 ,val. kasdien 
Ir nuo 6 Iki 8 vai. pirmad. Ir penkt. 
Trečiad. ir sek. uždaryta. i
--------------------«;--------------------------------------
Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 

Rez. l’R 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Sp<‘cialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vai1.: kasdien Inuo 6 v. v. Jkl 9 V. vią 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v., 

Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

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

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294 

5002 VVest 16Ui Str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vftP 

Tel. TOwnhall 3-0959 : o,
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

R<-zld. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS J
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1

(Bendra praktika ir moterų ligosi 
Ofisas ir rea.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRoepect 8-1223 arha WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antę., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 

Į 2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu. 

Tet ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS .,

2454 West 71st Street
(71st lr Campbell Avė.)

VALANDOS: Kasdien nuo 3—7‘ 
šeštadieniais nuo 2-4 vai. 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 South H&Isted Street
Vai 1 lkl 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vadkevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6248 South Kedzie Avenue

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

Ofiso HEmloek 4-6816 
Rez. HEmloek. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VTDAU8 LIGOS

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

Priima pagal susltarlma

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. VVhipple Street

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta 
LAfayette 8-4949.

Namų — CEdarerest 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
3259 South Halsted Street

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2417 
W. 62nd St., tel. Republio 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-9625

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Archer)’ 

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v. 
Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 1-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Sist Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių 

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

Tel. ofiso PR. .1-6446, rez. HE.4-3150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 lkl 8 va.. 

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS ■X
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6-0267, res. PR. 6-6669 

Rezid. 6600 S. Artesian Ava .-d 
VAI. 11 v. v. lkl 8 p. p.; 6—9 v. y.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1999 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtuvė
756 VVest 35th Street

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tre- 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 tr 
šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p.p.

Oflao HE 4-1414, arha RE 7-9700 
Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Spec. aknierija lr moterų ligų 

2454 Weet 71st Street
(71-oa ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Oflao telef. Y Arda 7—1166 
. Reuldencljos — 8Tewait 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street
(kampas Halsted lr 86-ta gatvl) 

VAL. 1—4 tr ‘6:10—8:10 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 VVest 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpubllo 7-2290 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus ir rėmus 
4465 S. Calif orui* Ava. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 8 v. p.p. 

uždarytas

fllIlIUIIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIliU 
Vbi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pfttsburgtfo Lietuvių
Katalikų Radijo Programų

— vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
R lak vien* mm

1:80 lkl 2:00 vai. p. p.U STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKFT 

Visais reikalais kreipkitės štue adre
su: LITHUANIAN CATHOLIC HOUR 
Radio Station WLOA. Braddock. Pa
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'

Tel. VVAlbrook 6-9670
Rea Hllltop 6-1640

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 South Kedzie Avenne

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

DRAUGAS 
THE IJTHUANIAN DAILY FRIEND ori

4545 W. 6Srd St, Chicago 29. BUnoto. Tel. LUdlovr 5-9500
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DR. A. JENKINS
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A. A. POVILAS ŽADEIKIS
I

PrieS keletą dienų mūsų dienraštyje paskelbėme nuoširdžią 
Lietuvos ministerio Povilo Žadeikio padėką visiems, kurie jj pa
sveikino sulaukus jam 70 metų amžiaus. To amžiaus jis buvo 
sulaukęs kovo 14 d. Bet vakar turėjome pranešti, kad Lietuvos 
pasiuntinys mirė gegužės 11 d. ir. štai dabar liūdime prie jo kars
to, o ketvirtadienį lydime j Šv. Mato katedrą Washingtone, o iš 
čia į amžinojo poilsio vietą. Liūdime mes, bet labiausiai liūdi ve
lionies žmona Marijona ir duktė Mirga, kurioms reiškiame užuo
jautą.

Ministerio Žadeikio mirtis palieka nemažą spragą diploma
tinėje Lietuvos tarnyboje. Pirmoje vietoje tenka abejoti, ar nau
jas atstovas velionies vietoje bus pripažintas Valstybės Departa
mento tuo paėiui titulu, kokį turėjo a. a. P. Žadeikis. Tokių abe
jonių turime dėl to, kad, mirus VVashingtone jau dviems Latvijos 
ministeriams, jų vieton paskirtieji buvo pripažinti tik “charge 
d’affaires” titulu. Ne kitaip bus ir su naujuoju Lietuvos atstovu.

Nemenkas yra ir kitas momentas. Velionis buvo visų mi
nisteriu — pasiuntinių Jungtinėse Amerikos Valstybėse dekanu, 
nes jis ministerio pareigose VVashingtone išbuvo ilgiau negu bet 
kurios kitos valstybės atstovas. Šį dalyką pastebėdami, mes 
neturime galvoje ambasadoriaus titulo, nes jo neturėjo nė Lie
tuvos atstovas, kaip neturi ir daugelio kitų mažesnių valstybių

- atstovai.
Diplomatinę karjerą velionis pradėjo 1935 m. liepos mėn., 

kai Lietuvos prezidentas jį paskyrė nepaprastu pasiuntiniu ir 
įgaliotu ministeriu VVashingtone. Netrukus po paskyrimo svar- 
bian diplomatinin postan, jis pradėjo vesti pasitarimus su Vals
tybės Departamentu dėl konsularinių susitarimų sudarymo. Jai 
buvo pasiekta ir sutartis pasirašyta. Jam teko ir daugiau svar
bių aktų atlikti tiek sutarčių, tiek valstybės reprenzentacijoš at
žvilgiu. ’

Kai 1940 metais birželio mėnesio viduryje bolševikai okupa
vo Lietuvą, jo, kaip ir visų kitų Lietuvos diplomatų padėtis už
sienyje pasunkėjo. Jiems reikėjo greitai susiorientuoti dėl to
limesnių žygių ir pagaliau dėl savo tiesioginių pareigų. Oku
puotosios Lietuvos “prezidentas”, Paleckis juos spyrė pasilikti 
savo pareigose ir jį atstovauti. Tačiau jie negalėjo pasilikti oku
panto tarnyboje. Jie griežtai protestavo prieš okupanto smurtą. 

^.Tokį protestą pareiškė ir a. a. P. Žadeikis. Ir Lietuvos laimei, 
kaip visi žinome, Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybė viešai 
raštu (1940 m. liepos 23 d.) pareiškė, kad ji nepripažįsta Sovietų 
Rusijos smurto — aneksijos. Min. Žadeikis, kaip ir kiti, galėjo 
ir kitaip pasielgti. Bet jis, būdamas didžiu patriotu ir kovotoju 
dėl Lietuvos nepriklausomybės ir gerovės, pasielgė teisingai ir 
patriotiškai. Tą jo žygį mes giliai vertinome. Vertinome ir to- 

I Ūmesnius jo užsimojimus kovoje dėl nepriklausomybės. Ameri
kos Lietuvių Tarybos vadovybė vertino jo glaudų bendradar
biavimą jos daromuose žygiuose tiek VVashingtone, tiek kitur.

1924 m. vasario 16 d. Povilas Žadeikis oficialiai pradėjo eiti 
pirmojo Lietuvos konsulo pareigas Chicagoje. Juo išbuvo iki 
1928 m. vasario 1 d. New Yorke Lietuvos konsulu buvo tarp 
1928 ir 1935 metų. Visose tiek diplomatinėse, tiek konsularinėse 
pareigose buvo rūpestingas, nors joms ypatingo pasiruošimo ir 
neturėjo. Pažymėtina dar ir tai, kad 1919 m. buvo Lietuvos kraš
to apsaugos ministeriu (M. Šleževičiaus kabinete). 1920 — 1921 
metais lankėsi Amerikoje kaip Lietuvos finansinės misijos na
rys. Pirmojo Pasaulinio karo metu tarnavo Rusijos kariuome
nėje, įgydamas augštą karininko rangą, po karo pereidamas 
Lietuvos kariuomenės tarnybon majoro laipsniu.

KAUNAS RAUDONŲJŲ VALDŽIOJE
Rašo mūsų specialus korespondentas Rytų Europoj

Nors jau ir nemažai buvo ra
šyta apie mūsų buvusią laikiną 
sostinę raudonųjų valdžioje, bet 
kiekvieną kartą gautos apie ją 
žinios yra visada mielai skaito
mos, nors jos ir pasikartotų.

Šį kartą paduodam kiek stam
besnių žinių pagal pasakotoją, 
kuris irgi gyveno Kaune ir neper 
seniausiai atvyko į laisvuosius 
Vakarus.

Statyba. Statyba Kaune rau
donųjų valdžioje nėra tiek gau
si, kaip ji buvo nepriklausomy
bės metais, nors visiškai ir nė
ra sustojusi.

Statomi gyvenamieji namai 
ir įmoriės bei fabrikai. Gyvena
mus namus stato valstybė ir pri
vatūs asmens, o įmones bei fab
rikus stato vien valstybė.

Valstybinės statybos tempą 
mažina ir net trukdo jai perdi- 
delis biurokratizmas. Pvz. mi
nisterijos užplanuoja, bet ne
išmoka pinigų arba teišmoka 
tik dalimis, neišrašo medžiagų 
ir t. t. Todėl neretai metami pra 
dėti darbai ir einama pradėti 
kitų, kuriems gauti pinigai ir 
medžiagos. Be to, iki visiškai 
susitvarkoma, ateina ir ruduo. 
Partija su vyriausybe ragina 
įvykdyti planą. Skubama. Todėl 
viii darbai atliekami blogai.

Žymesnės statybos. Pastaty
ta Kauno geležinkelio stotis. 
Darbai tęsėsi virš trijų metų, 
nors normaliai būtų užtekę ir 
vieno pusmečio.

Atstatytas geležinkelio tiltas 
(žaliasis) ir Depo dirbtuvės.

— Vietoje kelis kartus sugriauto 
Aleksoto tilto dabar pastatytas 
gelžbetoninis. Per vidurį atsida
ro.

Iš Kauno į Vilijampolę pasta
tytas medinis tiltas. Jo dalys nė
ra nudažytos. Pūva. Kasmet re
montui išleidžiama po kelis tūks

tančius. Bet vistiek po keletos 
metų nebus galima naudotis.

Vietoje buvusio šančių-Pane- 
munės tilto dabar tepadarytas 
kabantis takas pėstiems. Tikro 
tilto statyba buvo pradėta 1954 
m., bet vėliau sustabdyta. Trū
ko lėšų ir nebuvo medžiagų.

Šančiuose pastatytas neblogas 
kinomatografas ir 75 m. ilgio 
keturių augštų namas.

Per karą apgriautos Šančių 
kareivinės sutvarkytos ir dar 
praplėstos.

Atstatytas ir Kauno metalo 
fabrikas, kuriame dirba apie 
2,000 darbininkų. Gaminami 
centrai, šildymui radiatoriai, ka 
tilai ir elektroturbinos. 

į - Apie dešimt namų po keturis ( 
augštus pastatyta Panemunėje; 
prie centrinio pašto radijo fab
rikas pastatė ne mažą namą sa 
vo darbininkams ir Laisvės alė
joje pastatyti septyni vidutinio 
dydžio namai.

Namų apačioje yra patalpos 
krautuvėms, o kitur įtaisyti bu
tai gyventi.

Mickevičiaus gatvėje prie kli
nikų pristatyti du pastatai po 
keturis augštus.

Žaliame kalne prie Savanorių 
prospekto Kauno Auto Tranapor 
to valdyba pernai pradėjo.staty
ti didelį auto garažą ir dirbtu
ves. Ten pat statomas ir kom
binatas duonai kepti.

Prie Muravos statoma didelė 
baldų dirbtuvė.

Prie buv. gusarų kareivinių 
statomi du dideli blokai, po pen 
kis augštus kiekvienas.

Prie Kipro Petrausko gatvės, 
kur vra medinės kareivinės, 
pastatyti du blokai po keturis 
augštus.

Prie Kauno Sporto rūmų, kur 
buvo teniso aikštė, įrengtas spor

to stadionas, galįs talpinti apie 
30,000 žiūrovų.

Iš Prisikėlimo bažnyčios pa
darytas radijo fabrikas. Prie jo 
iki Savanorių prospekto ir Že
maičių gatvės dar pristatyti ke
turi pastatai. Jie priklauso prie 
šitojo fabriko. Kalbama, kad šis 
fabrikas bus didžiausias visame 
Pabaltyje. Be to, čia bus įreng
ta ir televizijos stotis. .

Fabrike keli skyriai pradėjo 
darbą. Priimami tik komjaunuo 
liai bei kiti partiečiai.

Ožeškienės gatvėje, prie laip
tų buvusioje vokiečių bažnyčio
je .dabar įrengtas milicijos mo
kyklai klubas ir teatras.

Privati statyba. Privati sta
tyba apima vien gyvenamas pa
talpas. Mat, dėka didelio antplū 
džio Kaunan maskolių ir kitokių 
azijatų, su patalpomis yra ne
paprastai sunku. Pirmenybė gau 
ti yra kolonistams; jiems ski
riamos geriausios patalpos ii* ge 
resniuose rajonuose. Be to, iki 
200 m.2 gyvenamo ploto nacio
nalizuojama Todėl kiekvienas, 
kas tik ir kaip įmanydamas, sta
tosi. Pirmoje eilėje statosi ko
munistiniai ponai, kurių paja
mos siekia po kelis ir net po ke
liasdešimt tūkstančių į mėnesį. 
Paprastas darbininkas dabar te
gali tik pasvajoti apie savo na
muką. Komunistinėje santvarko
je jis niekad negalės nei pasta
tyti, nei kitaip įsigyti. Sulygi
nus jo uždarbį.su kainomis mais 
to ir kitų būtiniausių dalykų, 
darbininkas tiek mažai uždirba, 
jog nebepajėgia visiškai apsigin 
ti nuo bado ir yra nuolat ap
driskęs.

Sklypus statyboms duoda mie 
sto valdyba. Jų didumas — 600 
m.2 Kas dar iš seniau turi dides
nį, likusią dalį nusavina ir ati
duoda statytojams.

Medžiagos statyboms. Medžią 
gų statyboms trūksta ir jos yra 
brangios. Gauti jas pirmenybę 
turi valstybė. Todėl privatūs sta 
tytojai turi visaip kombinuoti 
ir brangiai mokėti. Pvz. už 1,000 
plytų jie turi mokėti po 300 
rub., cemento tonai — 450 rub. 
ir t. t.

Privačioms statyboms medžią 
gų parūpintojai smarkiai bau
džiami — net iki 10 m. kalėjimo. 
Bet bausmės neatgrasina nuo 
kombinacijų.

ir Susisiekimas. Susisiekimas 
mieste palaikomas autobusais. 
Į juos telpa iki 60 keleivių.

Autobusais susisiekimas iš 
Kauno palaikomas ir su visa 
Lietuva, Ryga, Karaliaučium.

Kaunas turi ir apie 200 taksi. 
Už pravažiuotą kilometrą ima 
po pusantro rublio.

Laisvės alėjoje uždrausta va
žiuoti sunkvežimiais, arkliais ir 
dviračiais.

Juodoji rinka. Visur Sovietų 
Sąjungoje plačiai paplitusi juo
doji rinka. Bujoja ji ir Kaune. 
Nors fabrikai ir kitos įmonės 
neretai dirba net po tris pamai
nas, bet krautuvės tuščios. O-

kupantai viską išgabena j plačią
ją “tėvynę”. Kraštui arba nie
ko nebepalieka, arba labai ma
žai. Be to, ir tos pačios paten
ka pirmoje eilėje partijos pa
reigūnams bei kitai raudonajai 
ponijai ir juodojon rinkon. To
dėl paprastas žmogelis reikalin
gų dalykų turi jieškoti juodojo- 
rinkoje.

Kombinatoriams juodoji rin
ka duoda daug naudos. Todėl 
ir kombinuoja visi, jei tik gali 
sukombinuoti, nors ir graso teis 
mai, kalėjimai ir t. t.. Pvz. 1956 
m. balandžio mėn. “Kauno Au
dinių” fabrikas juodai rinkai iš- 
kombinavo gaminių 850 tūkstan 
čių sumai. Gaminiai buvo išduo
ti tariamai pagal Leningrado 
“Art. Raud. žvaigždė” “užsa
kymą”. Kai fabrikas nesulaukė 
pervedimo pinigų iš šitos arte
lės, pradėjo aiškinimą. Pasiro
do, nebuvo jokio užsakymo ir 
prekės ėjo ne į Leningradą, bet 
į Raseinius. Buvo padaryta su
ėmimų.

Panašiai atsitiko vienoje mies 
to kepykloje. Iš jos buvo išvež
ta šešios tonos gerų miltų. Nu
pirko vieno kolūkio pirmininkas 
nuo Babtų. Mat, kolūkiai ir kol
ūkiečiai turi teisę savo gaminius 
pardavinėti. J šią kategoriją įei
na ir miltai. Todėl ir šituosius 
paleido apyvarton. Bet nepasi
sekė. Iššifravo. Buvo suimta vi
sas tuzinas bendrininkų.

Iš Vilijampolės kailių fabriko 
savo metu dingo kailių net už 
kelis milionus rublių. Jie buvo 
paleisti juodon rinkon. Bet ir ši

kombinacija baigėsi nelaimingai. 
Pateko direktorius, vyr. buhal
teris ir kt. Visi jie gavo dide
les bausmes. Bet bausmės neat
grasina nuo panašių dalykų. 
Daug kas kombinuoja ir vargo 
verčiamas. Juk paprastas žmo
gelis iš algos pas raudonuosius 
niekad neišgyvena. Todėl ir grie 
biasi kitų būdų papildyti savo 
pajamas.
Q i •£ bia*

IŠ TOLI IR ARTI 
RMtf/Z ZMOfi/ TMOU-NfiUMUSr KMUSTm 

ųjsų ntrų HtmuMAs-Pieus ipsąIinimsas

JUOZAS NAUJOKAITIS
8022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel WAIU>«k 5-9209

JONAS GRADI AS
J. G. TELEVISION 00. Pardavimas ir taisymas

Televisijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

“KALBA VILNIUS’’
Kasdien 5 vai. 30 min. popiet. Ateikite pasiklausyti.

2612 W. 47th 8t. Tel. FRontier 6-1998
Atdara kasdien Iki 6 vai., pirmad. lr ketv. lkl 9 vai. Sekni. uždaryta

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAIS 
PRISTATOM
Visokių Rūšių
medžiaga

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITVVTNAS. Prea.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nao 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERE RAS
2047 W. «7th Pi., Chioago,

UI. VVAlbrook 5-8063

Pradekit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti lioje lietuviškoje 

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

BRIGHTON SAVINGS ANI) LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia 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.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM J VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turinčiu ilga patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So, Hoyne Avė.,Telef. Virginia 7-7097SKAUDA GALVĄ?
Chiropnaktika suteikia efektivų paleng
vinimą įvairiausių rūšių galvos skaudėji
mams — įskaitant ir migrenos agoniją.

Kreipkitės į jūsų vietinį chiropraktą ir 
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 Hospltal
Dept. L-106 Denver 20, Colorado

1957 BUICKAS
,Tik

£2,595-00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos 

Lietuviškoje PrekyboJe-MILDA BUICK, Ine- 
907 W. 35th St., Chleage 9, IIL LA 3-2022

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

je rinkoje.
t b

Ir čia pavasaris, išaugę gėlių mezginius klombo
se, prikaišęs narcizų taurelių, nubaltinę obelų lie
menis.

Tie patys laiptukai, rudai nudažyti. Ir kaip seniai 
čia būta! Net gėda pagalvoti, kad taip užmiršo bi
čiulio duris. Juk būna kartais toks geras laikas, kai 
išbarstai brangius prisiminimus keleliuose, surastų 
draugų pokalbiuose. Ir Samanė išpūtė aną praeitį, 
kur buvo kažkas graudaus. Vėliau net juokėsi iš sa
vo neapdairumo.

Viktoras mena paliktą miestą ir duris į Rimos 
brolį. Kaip visa toli ir arti! Bet kas bus, kai jiedu 
įžengs vidun ?

Kunigas pirmą akimirką lyg nustemba, bet tuoj 
užgriaudžia savo er.tuziazmu.

— Mes jum gėlyčių ir beržo šakelių! — Samanė 
atiduoda puokštę.

Vikaras jieško vazelių, kur galėtų pamerkti žo
lynus, juokiasi, prašo sėsti.

Samanė pasirenka foteliuką, apžvelgia kambarį. 
Miela čia. Tos pačios knygos, rodos, sveikina ją. Dė
žutės, foto aparatas, nuotraukos, rodos, tuoj prasivers 
ir pasakos, kas nutiko žiemą, iš kartotekos pasipils 
sumanymų kibirkštys, išsiskleis laikraščiai lyg dro
bulės, o per juos kops dideli žingsniai, amžinas entu

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 Se. Halsted St., CAlumet 5-7252

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

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

Galite laupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas lr draugiškas patarnavimas.

DSl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės f:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J*

ziazmas, draugystė, šviesūs ovaliniai akiniai, išdrai
kyti plaukai. Ir junta ji, kad savo namuose pasigen
da to gyvenimo, triukšmo, idealizmo. Pažvelgia į Vik
torą, sėdintį minkštasuolio kampe, ir jos akys suspin- 
duliuoja. Juk jis turi daug paslėptos ugnelės. Ar jis 
nemokėjo pasiaukoti?

Vikaras pastato gėles, nubraukia išskleistus po
pierius ir sudaužia delnais:

- — Kur buvote dingę? Ar ne po banko pamatais 
kasetės ?

— Taip, kunige, pasikasėm ir išvogėm Juliaus 
banką! — meistras šypsosi ir žiūri į vikarą..

— Na? — šis sumirksi nesuprasdamas.
— Julius tikėjosi, kad viskas eis pagal klebono 

planą. Ir mes turime jum pasakyti... — Viktoras, 
pritrūkęs drąsos, stabteli atsikvėpti.

— Kad aš už Juliaus netekėsiu! — įsiterpia Sa
manė rimta.

— Atsitiko man kaip Palangos Juzei: kur siuvo 
ten ir žmoną susirado! — baigia iškaitęs meistras.

— Oho! — vikaras trenkia galingu bosu ir iške
lia rankas. — Sveikinu! Sveikinu ir tuo pačiu dova
noju, kad mane buvot užmiršę.

Abu sveikina, ploja per pečius, apkabina ir su
kelia džiaugsmingą klegesį. Samanė švyti laiminga, 
juokiasi. Viktoras šypsosi. Gera jam. Lina taip stai
ga nutolo su savo kuždesiais, šviesu prieš akis. Tyra.

— Už tokią džiugią žinią negaliu likti skolingas. 
Pasivaišinkim. Užliekim vyno, kad kelias nedulkėtų. 
Pasakysiu, pasaulis gražus: vieni bankufl plėšia, kiti 
mylisi! Samane, šeimininkauk, dėk stiklus, kaisk 
kavą!

Ir prasideda naujas subruzdimas. Radijas groja, 
meistras ir kunigas tvarko stalus, krauna laikraščius, 
Samanė šluosto nudulkėjusius indus. Ir suka, ritina

kalbas apie statybas, sodą, knygynus, paskaitas, vai
dinimus, apsvarsto ir banko įvykius, prisimena Liną, 
visus pavasarėjančius Smilgaičius.

j Kai staliukas apsikrauna puodeliais, taurelėmis, 
jis pripila vyno ir geria už jų laimę, gražią ateitį. Ūmai 
jis pažiūri per akinių viršų:

— Kadangi viskas pagal mano planą, tai kada 
vestuvės? — Atrodo jis rimtas, o lūpos juokiasi.

— Kunigėli, ne taip greit! Leiskit bent kavą iš
gerti ! — Samanė atsako linksma. — Turim apskelbti 
visiem. Reikia pasakyti mano numylėtiniui 'Juliui, 
kad baigėm vaidinimus. Jis žiūri į savo buhalterijos 
knygas ir nieko dar nežino, net nenujaučia, nes užva
kar klūpčiojo prieš mane ir piršosi.

Suskardi juokas. Vikaras įraudęs svarstosi 
minkštasuoly, pakėlęs ovalinius akinius, krumpliais 
šluostosi ašaras.

— Tai bent režisorius! — klega'jis ir aprimęs 
kreipias į bičiulius. — Aš manau: leiskit šį kartą man 
parežisuoti. Pratęskim vaidinimus: nė žodžio Juliui. 
Jis čia mum virė košę, užmaišykim ir jam.

Abu prityla ir žiūri nesuprasdami, ką sugalvojo 
vikaras.

— Rytoj sekmadienis, paskelbkim pirmuosius už
sakus.

— Kunigėli, taip greit? — Samanė aikteli.
— Ko laukti? Tuoktis galėsit ir vėliau, ne tuoj 

po trijų savaičių. Čia visas gražumas — ta staigme
na Juliui! — Kunigas Jonas vėl sprogsta juoku.

— Iš mano pusės kliūčių nėra. Puiku! — kvato
jasi meistras. Dar šį rytą drebėjo, negalėjo pasakyti 
buhalteriui, vos vos prisipažino motinai, dabar gi — 
užsakai! Ar ne linksma ?

LIBai d i u g t a o j,

u%25c5%25bedarb%25c4%25af.su
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DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
MENO PARODA

PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVIU MENO PARODOS KOMI
TETO PIRMININKU KUN. J. BOREVICIUM, S. J.

A. GINTNEBIS, Chicago, III.

Chicagos apygardos Lietuvių tuoti faktą, kad jau daug me- 
bendruomenę sudaro keli tūks- nininkų atsiliepė j kvietimą iri 
tančiai aktyvių narių. Jos veik- nuoširdžiai pritaria tokios pa- 
li bei energinga valdyba, pasi- rodos organizavimui. Daugelio ' 
naudodama nepaprastai gražia pareiškiamas džiaugsmas tokios 
bei vertinga proga, Chicagoje apimties parodos rengimu bei 
vykstančiu Jaunimo kongresu jai tinkamai parengta vieta Chi- 
ir Šokių festivaliu ,ryžosi orga- eagos didmiesčio centre, 
nizuoti lietuvių meno parodą, — Ką galvoja pati L. B. C.

ti

savo apimtimi didžiausią lietu
viškos išeivijos istorijoje.

Norėdamas painformuoti pla
čią lietuviškąją visuomenę apie 
šj nepaprastą lietuviškos kultū
ros įvykį, kreipiausi į Meno Pa- 
rodos komiteto pirmininką, ku
ris mielai sutiko pasidalinti sa
vo mintimis apie ruošiamą paro
dą.

Mums visiems įdomu žinoti, 
kunige pirmininke, ką nors tiks

apygardos valdyba, organizuo
dama šią parodą?

— Būdamas apygardos val
dybos narys, nemanau išduosiąs 
“tarnybinę paslaptį” sakyda
mas, kad, apsisprendžiant orga
nizuoti šią meno parodą, valdy
bos vienintelė mintis buvo: su
pažindinti mūsų jaunimą, suva
žiavusį iš visų šio kontinento 
kraštų į Jaunimo kongresą, o 
taip pat ir platesnę Amerikos vi

lesnio apie parodos laiką bei vie- suomenę su Lietuva, josios kul

tą?
— Lietuvių Meno paroda yra 

rengiama šių metų birželio 27 
— liepos 14 dienomis Chicagoje. 
Parodai parinktos gražios Mor
rison viešbučio patalpos Chica
gos miesto centre. Tam tikslui 
jau yra gauta moderni salė, ku
rioje galės tilptickeli šimtai mū
sų menininkų kūrinių.

— Koks skaičius menininkų 
galės dalyvauti parodoje?

— Parodoje dalyvauti kvie
čiame visus lietuvius meninin
kus. Jau išsiuntėm per 100 indi
vidualių kvietimų. Tik apgailes
taujame, kad nebeturime visų 
dailininkų adresų. Todėl, jeigu 
kurio nors dailininko nebus pa
siekęs asmeniškas kvietimas, ir 
šia proga nuoširdžiai kviečiu 
visus dalyvauti rengiamoje pa
rodoje. Meno Parodos komite
to adresas: 5541 So. Paulina st., 
Chicago 36, Illinois. Tiesa, paro
dos meninę dalį tvarko jury ko
misija, sudaryta iš mūsų auto
ritetingų menininkų; technine 
parodos puse rūpinsis Meno Pa
rodos komitetas, kurį sudaro L. 
B. Č. apygardos valdybos ir dai
lininkų atstovai.

— Kokios meno šakos bus 
atstovaujamos parodoje?

— Yra kviečiamos dalyvauti 
visos meno kryptys ir visos me
no šakos. Jau sutiko dalyvauti 
visa eilė mūsų meno veteranų 
ir jaunųjų menininkų, tradici
nės mokyklos ir modernios kryp 
ties atstovų. Parodoje turės pro 
gą pademonstruoti savo talen
tą ir pradedantieji dirbti meno 
srityje. Jaunimo kongreso da
lyviai galės pasigėrėti ne tik lie
tuviškojo meno meisterių kūri
niais, bet ir savo jaunųjų kole
gių bei kolegų laimėjimais.

— Kaip suprasti žodį “didžiau 
šia meno paroda”? Kokio dy
džio ji bus?

— Turėjome įvairių meno pa
rodų, bet jos reprezentavo at
skirą dailininką ar tik jų mažą 
dalį. Ši rengiamoji paroda yra 
kitos apimties x jon kviečiami 
dalyvauti visi lietuviai dailinin
kai, gyvenantieji laisvame pašau 
lyje. Yra labai malonu konsta

tūra, menu ir lietuviais meninin
kais. Užsimojirri&s, tiesa, yra 
drąsus, bet parodos patriotinis 
ir didingas tikslas, esu tikras, 
duos parodą ruošiantiems rei
kalingos jėgos darbe, mūsų gi 
garbingiesiems menininkams, su 
teiks įkvėpimo solidariai daly
vauti parodoje bei nugalėti vi
sus disonansus, kurie gali pa
sitaikyti mūsų kultūriniame bei 
visuomeniniame gyvenime, — 
baigė pasikalbėjimą Lietuvių Me 
no parodos pirmininkas kun. J. 
Borevičius, S. J.

Kvies prez. Eisenhowerį
Po II Pasaulinio karo iš Rytų 

Europos kraštų pabėgusiųjų nuo 
komunistinio siaubo į Vakarų 
šalis į JAV atvyko apie 700,000. 
Tarp jų yra apie 33,000 čia at
vykusių lietuvių. Balfas pabėgė
lių globai ir jų emigracijos iš Eu
ropos į Ameriką problemoms y- 
ra įdėjęs daug pastangų. Visų 
tautybių bei tikybų pabėgėliai, 
taip kaip ir lietuviai, Amerikoje 
gerai įsikūrė ir puikiai gyvena.

Pabėgėlių emigracinė eiga pra 
dėjo veikti 1947 m. gruodžio mė
nesį. Šiai 10 metų sukakčiai pa
minėti sukviečiau visų tautybių 
emigr. bei šalpos agentūras ir 
vyskupijos direkt. pasitarimui 
dėl tų iškilmių. Antrą susirinki
mą dėl 10 metų sukakties pami
nėjimo sukviečiau prieš pat man 
išvykstant į Europą gegužės 6 
d. ir čia sudarėme galutinį planą.

Šios sukakties paminėjimas 
bus daromas plačiai po visą A- 
meriką. Pagrindinės iškilmės į- 
vyks New Yorke, Commodore 
Hotel, lapkričio 23 d. vakare. 
Numatoma kviesti prez. Eisen- 
hower, New Yorko valstybės gu 
barnatorių, New Yorko merą ir 
kardinolą Spellman bei kitus žy
mius asmenis kalbėtojais. Tau
tinės įžymybės — dainininkai 
bei dainininkės bus kviečiami 
dalyvauti programoje. Lietuviš 
kos organizacijos ir visuomenė 
bus kviečiama tose iškilmėse da
lyvauti.

Kan. dr. J. R. Končius, 
\ Balfo Pirmininkas

fe

NAUJIENA!
10 KNYGŲ UŽ 3 DOLERIUS

Iki birželio mėnesio 1 dienos galima įsigyti už 3 dol. 
knygų, jeigu jos perkamos visos kartu.

S V. PANOS MARIJOS APSIREIŠKIMAS LIURDE Vysk. 
Būčys. 500 pusi. Pirmiau kainavo 3 dol.

VYTIS IR ERELIS — Jonas Kmitas. Apysakos.
576 pusi. Kainavo 3 dol.

ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS.
174spusl. Kainavo 2 dol.

KVIESLYS Į LAISVĘ — Jonas Kmitas, Eilėraščiai., 
350 pusi. Kainavo 2 dol.

PRIE VILTIES KRYŽIAUS — Dr. J. Prunskis.
139 pusi. Kainavo 2 dol.

ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS — T. D. Daveau.
176 pusi. Kainavo 2 dol.

PRANAŠYSTES APIE PASAULIO PABAIGĄ — Kun. P. 
Juras. 109 pusi. Kainavo $1.50.

ŠV. PRANCIŠKAUS PĖDOMIS — T. P. Bizauskas. 
Kainavo 2 dol.

TELŠIŲ KANKINIAI — J. Padaubietis.
97 pusi. Kainavo 1 dol.

KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU. Kainavo 25 centai. 

Šios knygos gaunamos:

FRA NCISCAN FATHERS
Kennebunkport, Maine ,

------- ------------ 'g'1 --&■ 1 ■ -4----- -
PAJIEŠKOJIMAI

Jieškomas PETRAS ADOMAI
TIS, s. Juozo, gim. 1909 m. rugsė
jo men. 22 d. Latvijoje, Hoko ar 
Koko mieste. Prašau jį patį atsi
liepti ar žinantieji jo likimą pra
nešti: Elena Kilikevičienė, 2015 
25th St., Detroit 16, Michigan.

Jieškomas ŠTASYS JANAVI
ČIUS, gyv. Marijampolės mieste, 
jieško žmona su trinus vaikais iš 
Lietuvos. Žinančius prašau praneš
ti ir rašyti šiuo adresu: ,K. S., 
Room 106, Norvvalk Hali, Box W. 
Newtown, Conn.

Jonas Navickas jieško dukters 
MAGDALENOS - NAVICKAITĖS 
POVILATHENES, gimusios 1908 
m. ir jos sūnaus LEONO, gimusio 
1935 m. Atsiliepti šiuo adresu: K. 
Lelešiūtė, 102 Quebec Ave., To
ronto, Ont., Canada.

Jieškomas ANTANAS STONYS, 
s. Jono k. iš Naukaimio km. Viduk 
lės parapijos. Jieško Stasė ir Apo
linaras Živatkauskiai. Yra laiškas 
iš Lietuvos pas Petrą Bardauskai- 
tę, 7229 S. Washtenaw Ave., Chi
cago 29, 111. Tel. PRospect 6-1965.

Jieškomas JONAS DANILEVI
ČIUS iš Kalvarijos (Suvalkų) mie
stelio, iš Motinos Veronikos Fejer- 
čiūtės. Kas žinote apie jį rašykite 
Misijonieriųi Jonui Bružikui, S.J., 
Casilla 1565, Montevideo, Uru- 
guay, SjA.

7-----------------------
Jieškomas KAZYS ČERNIUS, g. 

Chicagos pietvakarinėje dalyje. 
Jieško brfolis Domas ir brolienė Ge 
nė. Atsiliepti: E. Jurgaitienė, 4714 
Lee Ave., Downers Grove, III.

Jieškomas JONAS (JOHN) VE- 
RIGA, iš Levinavo km., Nemakš
čių vals., Raseinių apskr. Prieš 
paskutinį karą gvv. 927 W. 35th 
St., Chicago. Atsiliepti adresu: S. 
Ulbinas, 840 Wi11moth St., Niagara 
Falls, Ont., Canada.

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 

CHICAGO 29. ILL.

4/b QT.

ALSO AVAILABLBt
pratink) Strntght 
hourbon H'hitkty

Nebūk susiraukęs, drauge, 

įsipilk sau džiaugsmo

Sunny Brook whiskey,

švelniausia ii gerųjų 
Kefltucky yfhiskies ... 
džiuginanti kaip ir 
degantis laužas . . . 
miela ir maloni 
kaip vasaros naktis!

Sunny BrookJVhiskey
Chterful a s it t Name f

TH£ OlD SUNNY BROOK OOMPANY, LOUISVIttE, KY OISTRIbUTF0 BY NATIONAL BUNUHiSIMAIČIU OORPORATiOM 
601H 86 PftOOf • KINIUCKY BltNOtO YVHISKtY CONfAINS 66% GRAIN NtUlRAL SHRIIS
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įvairios žinios
Skundžiasi šunimis

ULASSIFIED AND HSIP WANTED ADS
BEAL ESTATE

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 6, centrai, šildymas, 3 

auto garažas, arti mokyklos ir susl- 
Į siekimo, šviesūs lr patogūs butai, 
'proga!

Med. 2 po 4 iF 3 kamb. pastogėje, 
geras skiepas, dujų pečiais šildoma, 
kaina $15,000.

Medinis 2 po 4 kmb. gale sklypo, 
centralinis šildymas, garažas, geras 
skiepas, pulki upylinkė, $14,000.

GAGE PARKE
NauJ. mūr. 1 % aukšto. 4 ir 3 km.,

| centr. šild. dujomis, puiki vieta dviem 
giminingom šeimom.

1 KITUR
Puikus mūr. bung. 7 kmb. 4 mieg. 

48 &, Keeler apyl., karštu vand. šil
dymas, arti susisiekimas lr mokyk
los $6,000 įmokėti.

Turime namų ir biznių Įvairiose 
vietose, parūpiname paskolas leng
viausiomis sąlygomis. Kviečiame tei
rautis. _ ,

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W.43rdSt.«CL 4-2390
Mūr. 4 k., šild. did. lotas, tik $10,000
2 p<x 4 kb. nauj. garažas — $11,600 
2 po 4 kb. nauj. garažas — $13,200 
6 kb. nauj., modern. įrengtas—pigiai

Vasarvietė prie Kankakee upės, su 
baldais ir motorlaiviu — pigiai — 
$2,000.

Yi-a pigių ir gerų pajamų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer ave., LAfayette S-3384

(prie California g-vės)

TOKIO, Japonija, geg. 12. — 
Didelis laikraštis „Mainichi” nu 
siskundžia, kad Japonijoje šunys 
turi perdaug laisvės.

Laikraštis sako, kad Europo
je yra daugiau šunų negu Japo
nijoje, bet ten šunys mažiau tarp 
savęs kovoja. Laikraščio edito- 
rialas prašo sutvarkyti šunis Ja
ponijoje.

MASKVA. — Humoristinis 
Maskvos laikraštis „Krokodil” 
nr. 10, juokdamasis iš sovietų 
biurokratizmo, rašo, kad yra 
įstaigų, kur 40-čiai darbininkų 
atitinka 10 visokios rūšies vir
šininkų.

Namų savininką nubaudė 
$2.500

Benjaminas Rosen, turis na
mus 5469 S. Cofnell, Chicagoje, 
nubaustas $2,500 už laužymą 
namų statybos ir priežiūros 
nuostatų.

LABAI PIGIAI
Mūrinis 4 kambarių (expendable). 

Ištisas rūsys, kuriame jau įrengtas 1 
kambarys. Apšildymas šiltu oru. Ve- 
netian blinds, drapes ir kiti moder
niški įrengimai ir pagražinimai. 1 
blokas nuo pagrind. susisiekimo, mo
kyklos ir prokyb. centro. 69th St. ir 
Pulaski Ave. Pilna kaina tik $17,200.

MARQUETTE PARKE
5 kamb. kampinis, 4 metų senumo, 

ąžuoliniai viduje pagraižnimai, ply
telių (tile) virtuvė ir vonia. Metali
nės vielos tvorelė. L blok. nuo parko, 
prie 72 ir Sawyer gatvių. Savin, iš- 
vaižuoja į Californiją. ir parduoda 
nebrangiai.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas ir pre
kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus k^ip- 
tis į raštinę ir mes mielai patarnau
sime, parduodami Jūsų namus.

SHUKIS BUILDERS 
AND REALTY 

6433 So. Pulaski St.
Telef. LUdlow 5-5900

Pastatas berniuku miestui
Aragon Ballroomį patalpose 

Chicagoje, buvo suruoštas ban
ketas, kuriame dalyvavo apie 
2,000 asmenų, kurie sudėjo $25, 
000 statymui Illinois namo ber 
niūkų miestui netoli Romos. Lš 
viso pastatas kainuos $125,000 
Jam jau surinkta $58,000.

LINKSMIAU
Nemėgsta juokų

— Tamsta esi asilas!
— Tamsta kalbi tai rimtai? 
— Visai rimtai.
— Na, tai gerai, nea aš juokų

nemėgstu.

Nusidėjėlis ligonis
N

— Žmogeli, ir tu pragaro ne 
bijai? Jau matau, kaip šėtonas 
draskys tavo nuodėmingą sielą

— Ho, ho! Kunige, jeigu po 
metų vedybinio gyvenimo dar aš 
esu viename gabale, tai ir šėto
nas nieko nepadarys.

Žentas
— Pasakyk, mano mieloji, 

kokios nuomonės apie mane yra 
tavo tėvai?

— Nežinau. Tėtis nieko ne
sako, o mama laukia, ką jis pa
sakys, nes nori būti priešingos 
nuomonės. -

Būtina sąlyga diplomatui
— Kiekvienas diplomatas pri

valo turėti ilgą nosį.
— Kodėl?
— Todėl, kad per tą nosį ne

galėtų nieko matyti!”

BUILDING & REMODEUNG

Stslsms
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
Goneral Contractlng Oo.

(Bar. V. Sodeika tr J. Rkontbskaa) 
1«00 8. 48TH CT., CICERO 50, ILL 
Tet Oliymplo S-7881: TO 8-4888

Ir atliekam* visus statybos Ir per
tvarkymo (remodeling) darbtia

BEAL ESTATE

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 166S W. 103 st 

Tel. BEVERLY 8-3046 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose lr
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Taa aeooiuitant

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1 % augšto medinį namų. — 6 lr 31/į, 
kamb., alyvos šildymas. Tik $18,000. 
A. Vaina.

EVERGREEN PARKE
Liuksusinis 6 m. mūrinis namus 

("ranch" stiliaus) ant 60 pėdų skly
po su gražiai įrengtu rūsiu, plytelių 
vonia, automottškas gazo šildymas. 
Garažas. Arti mokyklos ir bažnyčios, 
įkainuotas pardavimui.

PASITEIRAUKITE mūsų nanm 
surašo lr įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų Savininkai!

Turiu pirkėjus visų rūšių namams. 
Norėdami skubiai parduoti namų, 
šaukite nemokamam įkainavimui. J. 
Bacevičius.

VARPAS Real Edita
Insurance. Notary Public 

6216 So. VVestern Ave.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7986

PIRKITE ir parduokite aavo aa- 
kilaojamų turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpabUc 7-0400

PRIE EŽERO

HELP WANTED MOTERYS

POSITION WITH A FUTURE!
Iinmediate opening 
CLERK-TYPIST 

To process inventories, type orders, 
liglit steno and other general work 

in tlie department.
5-DAY WEEK 

GROUP INSURANCE 

EASTERN VENETIAN 
BLIND CO.

See Mr. R. M. Welter 
2533 N. Elston SP 2-1420 

Convenient transportation

HELP WANTED VYRAI

E N
WAREHOUSE

PACKERS
W0RK IN SUBURBAN 

ATMOSPHERE
CONVENIENT TO NORTH AVE. 

AND NARRAGANSETT BUS LINE. 
(OWN PARKING AREA)

TOP RATES
NEW BUILDING

6460 W. 60RTLAND ST.
Call for appointment

Tlkedo 9-6161, ext. 21
EKPERIENOED TOOL 

AND DIE MAKER
(6 mylios nuo Liberty vilk;)

Savininkas būtinai turi parduoti.
Gražūs ultra modern. namas: 11 
kmb., 3 mieg., 2 vonios, “baseboard”
šild. Bendruomenės (Community) ga- Mušt be capable of designing and 
zas ir vanduo. Didelis salionas su ži- making dies withuout supervision. 
ainiu. Pušinių (“knotty pine”) lentų Ali new equipment in tool Room.
sienos valgomajame. Laiveliams prie
plauka ir užtvanka (‘‘dock & ba- 
sin”), “Sea Wall”, virš 1 akro žemės 
— 218 pėdų pakrantės (šaltinių van
dens) Gagės Lake. Žvejiba, maudyk
lės, plaukymas Irkliniais bei būriniais 
laiveliais. Augšti ąžuolai erdviose 
pievose pagal 1 mylios ilgumo priva
tų ežerų. Privatus bei bendruomenės 
paplūdimai, privatus kelias arti susi
siekimo, valdiškų ir parapijinių mo
kyklų. Didelis 2 automob. garažas.

Tiktai $5,000.60 įmokėti, 5% 
paskola

Kaina — 818,000 žemiau pirmykštes 
kainos. Telefonuokite savininkui — 
GRAYSLAKE, ILU BAIdwin 3-1042

Steady work — High pay

P. SMITH WIRE 
AND IRON W0RKS

2340 N. CLYHOURN AVE. 
Lincoln 9-7000

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, Jū- 
»ų laukta greitas Ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
KEAI, ESTATE HALES 

2«OO W. 5»tb St. Tel. Prospect 8-6464

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 61 St. 
WAlbrook 6-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

BUILDING A REMODEUNG

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. Bishop 7-3840 
2737 West 43rd Street

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

VACYS PETRAUSKAS
RUILDING contractor 

1327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
YArda 7-0A75

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 8. 48th Ct., Cicero 50, BI.
Šutome naujus namus ir garažus.

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairini remonto dalims, skubiai, 
gerai ir pigiai
šaukite DAnube 6-8706 nuo O vnl 

,ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. Ol/ympic 2-6121 nno 6 vnL 

vakaro Iki 11 vaL vakaro.

f LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS

n

Ruilders Gen. Contractors 
Atlieka planavimo tr staty

bos darbus gydytojų oflsiį gy
venamųjų Ir viešųjų pastan).

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. PRos|>c«-t 3-2013 
U'Albrook 6-4863

6800 SO CAMPBELL AVE. 
Cblcagr. 29. UL

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai Iš- 
planuotas, patogus, gražus tr pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TKrmtnal 0-KM1 

nuo 6 vai. p. p. kasdien lr sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 616 
Nolton, Wlllow Karinga. IU.

PUIKUS 2 AUGŠT v MCR. NAMAS 
Gage Parke. Apačioje išnuomota

prekybinė patalpa ir 4 kamb. butas. 
Viršuje 6 kamb. gražiai ir gerai įreng
tas butas. Šildymas karštu vandeniu- 
Btokeriu. 2 auto mūr. garažas. Tik 
$25,000. $25,000. A. Sirutis.

JEIGU JUS VILIOJA 
Marąuette Parkas, o Jūsų svajonės 
apie nuosavybę šioj gražiausioj Chi
cagos lietuvių kolonijoj ligšiol sap
nais tik ir liko, tai dabar yra reta 
proga tas svajones gražiai realizuoti 
ir nusipirkti 5 kambarių mūrinį bun- 
galow. Naujai, moderniškai išstatyta 
virtuvė ir vonia, žieminiai langai, 
aliuminaus durys, autimatiškas šildy
mas alyva. Sutvarkyti porčiai. Dvigu
bas garažas. Arti krautuvių. Kaina 
numažinta ir be derybų:

815,800
Ateikit ar paskambinkit, apžiūrė- 

kit ir nusipirkit! Volodkevičius.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2785 VVest 71st Street
Visi telefonai: VVAlbrook 6:8016

BRIGHTON PARKE—Gražus mū
rinis su šildymu. 2 po 5 kamb., 6 k. 
ir krautuvė su 3 k. Garažas. Geras 
susisiekimas. Arti mokyklos.

Mūrinis 2 po 6 k. ir 4 k. Platus 
sklypas. Garažas. Stiprus namas.

MARQUETTE PARKE norintiems 
turėti gerų namų — 2 dideli butai. 
Centr. šildymas alyva. Dažytas rūsys. 
Alum. langai, kilimai ir užuolaidos.

Mūrinis bungalovv. 5 k. ir 1 kmb. 
Centr. šildymas gazu. Tile vonia, -ki
limai, garažas. Kaina $17,500.

BRIDGEPORTE. Pačiame blsnlo 
centre ant 57 pėdų sklypo mūrinis 
su rūsiu Ir šildymu. 3 krautuvės ir 
2 butai. Galima padaryti 1 didelę 
krautuvę. Prieinama kaina.

55-a ir Homan Ave. Ant 50 pėdų 
sklypo, medinis su rūsiu ir šildymu.
2 po 4 kamb. Garažas. $16,600.

35 Ir Ashland Ave. Mūrinis su rū
siu ir šildymu. Taverna-Lunch Room.
3 po 4 k. (tinka “roomlng house”). 
Geros pajamos. Nebrangiai.

VENTA
4409 80. FAflBFIELD AVE.

LAfayettc 3-3881

6 BUTŲ NAMAS. Apylinkėje 16 
ir 50 Ave. 3 butai po 3 kamb., 2 po
4 kamb., 1 — 2 kamb. Pajamų 
$260 j mėn. Kaina $19,500; įmo
kėti $6,000. SVOBODA, 6013 Cer
mak Rd. Bishop 2-2162.

GRAŽUS MŪRINIS NAMAS. 2 
butai po 6 kamb. Karštu vande
niu, allyva apšild. 2 autom, gara
žas. Geros pajamos. Tiktai $17,500. 
Arti Keeler Ave. ir 24 St. SVOBO
DA. 3739 -W. 26th St. LAwndale 
1-7038.

UNLOMUOIAMA — FOR BENT

NAMŲ 8AVININKAII
Tarpininkaujame butų ilnuomavi- 

mui. Patarnavimas veltui. Turimo 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS ReaU Estate
8010 So. WeMtern. PRospeot 0-8884

ISNUOMUOJAMAS 6 kamb. bu
tas, naujai dekoruotas, eentr. šil
dymas, karšt, vanduo. Galima tuoj 
užimti, suaugusiems. Adr. 6643 
So. Whipplo St

EXPERIENCED COUNTER MAN 
and

OUTSIDE SALESMAN
For Electrical Wholesale 

Supply Co.
BELASUO ELECTRIC SUPPLY 

COMPANY
2126 So. State CA 5-5635

PROGOS — OPPORTUNITIES

ROOMING HOUSE 
24 Room Brick Building 

Oil Heat, good income

Bldg & Furn. Price $29,500
111 health reason for selling.

Call owner:
ENglewood 4-5548

SAVININKAS PARDUODA VASAR
VIETĘ WATERVLIET, MICHIGAN

Buveinę Lietuvių Jaunimo Stovyk
los. Pilnas įrengimas šimtui žrjionių 
— viešbučio kambariai, “cottages”, 
kombinuota souvenirų ir groserių 
krautuvė. Piknikams aikštė. Dė) In
formacijų kreiptis į GUST 8IGALAS, 
Tel. W«Uervliet, Michigan Engersol 
3-4820.________________________________

PARDAVIMUI 2-jų augštų NA
MAS SU TAVERNA. Nebrangiai, 
nori Skubiai parduoti. KEnwood 
6-9343

MISCEaLLANEOUS

ŠILDYMAS/
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicer.
ToL OLympic 6-0775 ano 8 vaL 

ryto Dd 5 vai. vakaro. 
Telefonu nno 5 vai. vakaro: 

OLymplo 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIKVAITI8 
WAlbr»M,k 5-6071

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
S108 S. Ashland Ai*- Clilcagn 3A. III.

SEWING MACHINES

SIUVAMOS MASINOS 
Sutaupykite $100.00 iki $200.00

pirkdami siuvamas mašinas: Pfaff, 
Phoenix, Necchi, Singer ar Ken- 
more. Visoms prekėms duodame 
lifetime garantiją.
A. B. C. 8EWING MACHINE CO. 
3034 W. ASM St. Chicago 29, Hl. 

Telef. WAIbrook 5-7812

Pirkit Apsaugos Bonos!

I
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Waterbury- Conn.

“Aidų koncertas

Kultūros žurnalo “Aidų” kon
certas ir iškilmingas premijų į- 
teikimas įvyksta kasmet kitoje 
vietoje. Šiemet tos iškilmės bu
vo suorganizuotos gegužės 5 d. 
Waterburyje, kur nuo senų lai
kų yra labai gyva lietuviškoji 
veikla. Ruošiant koncertą ir li
teratūros vakarą, norėta dar 
daugiau atkreipti šio miesto ir 
apylinkės lietuvių dėmesį į gry
nai kultūrinius reikalus.

Į koncertą susirinko pilna sa
lė svečių ne vien iš Waterburio, 
bet ir iš tolimesnių miestų. Pir
moji programos dalis buvo skir
ta premijų įteikimui už moksli
nius veikalus, kurių šiemet 500 
dol. dovana buvo pagerbti net 
trys. Koncertą pradėjo water- 
buriškis V. Vaitkus, uolus lietu
viškų knygų apaštalas, pakvies
damas premijų įteikimui vado
vauti pranciškonų atstovą tėvą 
L. Andriekų, OFM. Tuojau bu
vo sudarytas garbės prezidiu
mas iš vadovaujančių kultūri
niam gyvenimui asmenų. Į jį į- 
ėjo pranciškonų provinciolas tė
vas J. Gailiušis, kun. J. Valan- 
tiejus, kun. J. Bakšys, A. Deve
nienė, A. Saulaitis, dr. P. Vilei
šis, A. Aleksis, dr. J. Puzinas tė
vas B. Ramanauskas ir laurea
tas dr. J. Girnius. Po tėvo L. 
Andriekaug kalbos, kai publika 
buvo supažindinta su šių metų 
“Aidų” laureatais — dr. Juozu 
Girniumi, dr. Adolfu Šapoka, ir 
dr. Jonu Griniumi — bei premi
juotais jų veikalais, jury komisi- 
sijos aktą perskaitė jos narys 
dr. J. Puzinas. Gavęs pemiją, 
žodį tarė dr. J. Girnius. Kiti du 
laureatai negalėjo atvykti. Jie 
savo žodį atsiuntė raštu. Po to 
sekė kiti sveikinimai žodžiu ir 
raštu.

Pabaigus premijų įteikimą, 
pradėta koncertinė dalis. Ją at
liko sol. Vaclovas Verikaitis iš 
Kanados ir Waterburio lietuvių 
parapijos choras, vadovaujamas 
A. Aleksio. V. Verikaitis savo 
galingu balšu, tiksliu ir savitu 
lietuviškų dainų ir operų arijų 
atlikimu nustebino visus, nes Wa 
terburyje pasirodė pirmą kartą. 
Koncerto pabaigoje publika jo 
ilgai nenorėjo paleisti nuo sce

nos. Taip pat ir choras, kurio 
dainininkės buvo apsirėdžiusios 
tautiniais drabužiais, pasirodė 
augštame lygyje. Jis gražiai pa
dainavo šešias dainas.

Literatūrinėje dalyje dalyvavo 
trys rašytojai iš New Yorko — 
Nelė Mazalaitė, Leonardas Žit
kevičius ir Paulius Jurkus. Taip 
pat ir jie buvo maloniai priim
ti publikos. Nelė Mazalaitė pa
skaitė jautrų fragmentą iš sa
vo raštų apie motiną, Leonardas 
Žitkevičius išėjo su humoristi
niais eilėraščiais, o Paulius Jur
kus pasirodė su poema “Juod
varniai”.

Koncerto pabaigoje, įteikus gė 
lių programos dalyviams, žodį 
tarė LB apylinkės pirm. dr. Pet
ras Vileišis. Po to įvyko vaišės, 
suruoštos moterų veikėjų, va
dovaujant M. M. Stankevičienei, 
kuriose dalyvavo apie 40 svečių. 
Vaišių metu buvo išreikšta daug 
gražių linkėjimų.

Koncertas praėjo malonioje 
nuotaikoje, palikdamas gražų į- 
spūdij VVaterburio lietuviams. Jį 
labai palankiai aprašė ir ameri
kiečių vietinė spauda. J. Gendr. 

Rochester, N Y.
“Svetimos plunksnos”

Balandžio 28 d. Amsterdamo 
Lietuvių Choro Meno Mėgėjų 
grupė Rochesteryje suvaidino A- 
domėno trijų veiksmų komediją 
“Svetimos plunksnos”. Vaidini
mas pavyko gerai, publikos atsi
lankė gausiai.

Su vaidintojais atvyko nema
žas būrelis ir šiaip Amsterdamo 
lietuvių. Tiek vaidintojai, tiek 
ir visi kiti Amsterdamo lietuviai 
nustebino rochesteriečius savo 
linksmumu, lietuviškų dainų mo 
k'žjimu ir patriotiškumu. Kele
tas Amerikoje gimusių lietuvių 
nei savo laikysena, nei kalba ir 
dainų mokėjimu nesiskyrė nuo 
Lietuvoje augusių lietuvių. Te
ko ne vienam nustebti, kai toks 
asmuo pasisakė, kad jis yra A- 
merikoje gimęs ir augęs.-

Rochesterio ateitininkai sve
čiais rūpinosi, kiek sąlygos lei
do. Sutarta artimesnis bendra
darbiavimas tarp Amsterdamo 
ir Rochesterio lietuvių.

BUDRIKO SPECIALUS 
PIRKINYS

33% NUOLAIDOS LINOLEUMAMS
GOLD SEAL, ARMSTRONG - QUAKER, CONGAWALL, 

W1NT1IROP, BONY MAID IR KITOKIŲ.

9X12, su borderiu C J| "7 C 
nupiginti iki .........

NUPIGINTA JARDAIS MEDŽIAGA
gali būti pritaikyta daugeliui grindų

Vonioms, ketvirtainis jardas 39c h 79c 
ir augščiau

GRINDŲ UŽDENGIMUI KAURAI DIDELE NUOLAIDA

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted St. Tel. CAIumet 5-7237

I

DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, fLLINOIfi

Lietuviškieji margučiai

Veronika Puidokienė Roches-Į 
teryje yra žymi lietuviškųjų mar 
gučių margintoja. Jos išmar
gintieji kiaušiniai pasižymi gra
žiais lietuviškais raštais, origi
nalumu, puikiu technišku raštų 
išbaigimu ir todėl yra gana augš 
tos meninės vertės.

Pranas Puidokas, dirbąs dide
lėj Baush & Lomb kompanijoje, 
jau antri metai po keletą lietu
viškų margučių Velykoms pa
siunčia tos kompanijos preziden
tui, kuris kiekvieną kartą Pui
dokams atsiunčia oficialų padė
kos raštą, dėkodamas ir išgirda- 
mas margučius kaip reto gražu
mo dalykėlius.

Tautinių šokių spektaklis
Gegužės 4 d. Rochesteryje į- 

vyko tautinių šokių spektaklis, 
kurio pelnas skiriamas tautinių 
šokių grupės išlaidoms apmokė
ti vykstant į tautinių šokių šven

. IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Prel. Mykolas Kriųmvičiiis
apsigyveno pas kun. Benediktą 
Gauronską, Šv. Onos par. kle
boną, 199 N. Main st., Ansonia, 
Conn. S

— Prel. Jonas Balkonas ge
gužės 19 d. 4:30 vai. p. p. Put
nam, Conn., šventins Šiluvos Ma 
rijos statulą, kurios projektą pa
rengė dail. V. Košuba. Statula 
pagaminta Italijoje iš baltojo 
marmuro. Ši statula yra Elzbie
tos Lankauskienės iš Cicero, III., 
dovana. Šia proga Putname lau
kiama daug svečių. Atvyksta 
ir pati E. Lankauskienė. 

ITALIJOJ
— Santa Maria Maggiore ba

zilikoj balandžio 22 d. buvo ati
darytas tarptautinio katalikų

balso tembrą bei visą muzika- 
linį išsilavinimą kantriai ruo
šiasi savo pirmajam rečitaliui.

Neabejotina, kad Gražina 
Digrytė šiuo metu yra viena 
stipriausių solisčių lietuvių gy
venančių Europoje.

URUGVAJUJ
— Kun. Ikonas Zaremba, S.

J., yra geografijos profesorius 
šv. Ksavero Kolegijoj, Tacua- 
rembo, Urugvajuj.

KAS KĄ IR KUR
— Chicagos IJetuvių Tarybos

susirinkimas įvyks trečiadienį, ge
gužės 15 d. 7:30 vai. vakare, Da
riaus - Girėno salėje. Susirinkimas 
svarbus, visi nariai kviečiami daly
vauti. Valdyba

Tėvų Marijonų Bendradarbių
Chicagos Apskričio susirinkimas į- 
v^ks trečiadienį, gegužės 15 d. 
7:30 vai. vakare, Aušros Vartų pa

rapijos mokyklos patalpose. Susi
rinkimas labai svarbus, nes reikia 
pasiruošti gegužinei, kuri įvyks 
birželio 16 d. Visi skyrių atstovai 
prašomi dalyvauti. Po susirinkimo, 
apskrities valdyba paruoš kavutę.

Valdyba
— Susi vieni jimo Lietuvių Namų 

savininkų, Bridgeporte mėnesinis 
susirinkimas įvyks antradienį, ge
gužės 14 d. 7:30 v. v. Lietuvių au
ditorijoj. Visi nariai kviečiami j 
susirinkimą. A. Kaulakis rašt.

ra

Atliekame dideliut ir irsžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

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

tę Chicagoje. Programoje buvo į intelektualų sąjūdžio Pax Ro 
solistės Vlados Sabaliauskienės mana” vienuoliktasis suvažiavi- 
dainos, tautiniai šokiai, vadovau
jamį Stasio Ilgūno ir kupletai, 
parašyti Alfonso Dziakono. Pro 
grama pavyko puikiai. Buvo ir Pirmąją paskaitą apie pasauli 
dovanų paskirstymas. Televizi- nę bendruomenę ir krikščioniš- 
zijos aparatą laimėjo Eugenija kąjį visuotinumą skaitė Boloni- 
Dziakonaitė, 5 m. amžiaus. B. K. jos kardinolas Lercaro. Lietu

vių delegaciją suvažiavime su
daro: vysk. Padolskis, minist
ras Turauskas, prel. Tulaba, 
prof. Ivinskis ir kun. dr. Bal
čiūnas.

Omaha, Nebr.
Vaskelevičių 50 metų jubilejus 

Balandžio 28 d. Vaskelevičiai 
šventė savo 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. 9 vai. ryto 
jų intencija buvo atlaikytos šv. 
mišios. Prieš šv. mišias jubilia
tai atnaujino duotus prieš 50 
metų sutuoktuvių įžadus, šv.

mas. Suvažiavimas studijuoja, 
katalikų dalyvavimo tarptauti
niame gyvenime problemas.

AUSTRIJOJ
— Gražina Digrytė, gyvenan

ti Vienoje, retkarčiais pasirodo 
tarpe austrų su dideliu pasise
kimu. Gražina studijuoja dai-

mišiose dalyvavo Vaskelevičių r keletas įr ne.
gimines, artimieji, draugai ir pa . .... . .?. . . ’ ,, . . .. apleidžia nors ir sunkiose gy-zistami. Po pamaldų visi svečiai . , - , L -
. .... , , , . .. ... 'venimo sąlygose. Turinti labaijubiliatų buvo pakviesti vaisems , ,,
į šv. Antano parapijos salę. Sva.1^ bals0 medzla^ .r gražų 

čių tarpe buvo ir iš Detroit,
Mich. atvykęs adv. Uvikas.

Vladas Vaskelevičius yra pa
vyzdingas lietuvis patriotas ir 
geras katalikas. Atvažiavęs į 
Ameriką po keleto metų taupaus 
gyvenimo,' susitaupė pinigų ir 
įsigijo užeigos namus. Vėliau 
juos pardavė ir nusipirko ūkį, 
kuriame iki senatvės gyveno, o 
dar vėliau, nusipirkęs namą, ap
sigyveno mūsų parapijoje.

Pirmoji šv. Komunija 
Šiemet turėjome gana didelį 

skaičių, net 43, vaikučių, kurie 
pirmą kartą priėmė Šv. Komu
niją. Šia proga pasinaudodami, 
priėmė Šv. Komuniją perėję į 
katalikų tikėjimą 17 asmenų.
Džiugu buvo matyti tokį didelį 
skaičių vaikučių pirmą kartą ar
tinantis prie Dievo stalo.

Nauji namų savininkai 
Neseniai iš Vokietijos atva

žiavusi Leokadija Michasiuk su 
dukrele ir savo sesute Irena nu
sipirko namą ir jame gyvena.
Taip pat iš anksčiau atvykusių 
šiuo metu įsigijo nuosavas pa
stoges Elena Siciūnienė, Laukai
čiai ir Vytas Daraškevičius. Gi 
Ona Burzdienė, nors ir našlė su 
penkiais vaikučiais, bet būdama 
sumani taupytoja, susitaupė pi
nigų ir mūsų rajone statydinasi 
namą. Rūsys jau iškastas, lieka 
tik išcementuoti ir atlikti sta
tybos reikalus. Linkime jai svei 
katos ir ištvermės.

— Juozas Zvingelis, senosios 
kartos lietuvis, mirė balandžio
28 d. -Vietinis

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA 
Gerlaunloa gflIRn dėl vestuvių, baaa*- 
tų, laidotuvių lr kitų papuošim*.

2448 West «8rd Streea 
Tei. PKoop.-ct M-OMUt Ir PR 8-«wm

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ 

apšildymą — gazo 
AR ALYVOS.

Mfisų kainos žemiausios; mūsų 
instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
| mus pilnam centrinio apšildymo 
instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokį “sheet metei" — skardos 
darbą.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 8. CICERO AVENUE 
Cicero 50. III. TOwnha.ll 8-0070
ANTANAS LIGUT1S, savininkas

A. A.

ADOMAS STUGIS, JR.
Gyveno 5252 S. Morgan St.
Mirė gegužės 11 d., 1957, 7 

vai. ryto, sulaukęs 38 m. am
žiaus. Gimė Chicago, 111.

Pasiliko dideliame nulifldi- 
nio žmona Valerija (Juzaltls), 
sūnus Antanas, tėvai: Adomas 
ir Julijona, sesuo Sophia, jos 
vyras Stanislovas Krenčius ir 
jų šeima, gyv. Phoenix, Ariz., 
dėdė Stanislovas Stočkus su 
šeima, teta Bronė Kymantienė 
su šeima, pusbroliai: Juozapas 
Stugis ir Jonas Stočkus, pus
seserės Stella Sindelar ir Sophie 
Haydys, Helen Skocz, Julia Ur
ba ir jų šeimos, švogerka Phi- 
loniena Suveikis ir jų šeimos, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. Lietuvoje liko teta, dėdė, 
pusbroliai ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas John P. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
gegužės 15 d., iš koplyčios 9 
vai. ryto bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, tėvai 
ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741

'>■ J
Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENĖS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street, Ghicago 29, III.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS 

A. f A.

JUOZAPAS BERECKIS
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis at

skyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą. Netekome savo 
mylimo 1956 m., gegužės mėn. 14 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną 
ramybę.

Už jo sielą mes užprašėme gedulingas šv. Mišias su 
egzekvijomis gegužės mėn. 16 dieną 7 vai. ryto Šv. An
tano parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimy
nus ir pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su 
mumis pasimelsti už a. a. Juozapo sielą.

Nuliūdusios žmona ir duktė. *

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vice-President

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

| paminklų patalpas ir atgal mea visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. rvto Iki R vai. popiet. 
lAMIKINKITK DAHAR _ IUS PANTATYTA KAVINIŲ DIENOJE! 

JORIO |MOH|JIMO. SUMOKftHITfcl KAVINIO DIENOJE.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

. i • 34 • «' ►*> 7 • V S

UODfiSIO valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6840 So. Weoton Avo. Air Condltloned koplyčia 
REpubllo 7-8609 — 7-6601 Automobiliams vieta 

TWnu, korta syvana kitoaa mlaata Oalyoai gauatma 
koplyčių arčiau jOoų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPI.YCIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS I.IETCVię 
LAIDOTCVUĮ DIREKTORIŲ' ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- TOK Mes turime koplyčias1
vimas dieną ir nak- BRą 5j] visose Chicagos ir"

I tį, Reikale šaukite 
I mus.

Roselando dalyse ir' 
tuojau patarnaujame I

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayettc 3-3572

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

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

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA ĄVE. Te,. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, IU Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 60th STREET REpublk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9687
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X Sv. Kryžiaus parapijos 

bažnyčioje šiandien 7:30 vai. 
vak. 40 valandų atlaidai baigsis 
kun. dr. J. Prunskio pamokslu, 
mišparais ir iškilminga procesi
ja.

X Tėvų Marijonų bendra
darbių Chicagos apskrities ge
gužinė įvyks birželio 16 d. Ma
rijonų* seminarijos sode. Visi 
bendradarbių skyriai remia šį 
išvažiavimą.

X Kun. S. Saplys, MIC, da
lyvaus tėvų marijonų bendra
darbių Chicagos apskrities su
sirinkime gegužės 15 d. 7:30 v. 
Aušros Vartų parapijos patal
pose ir padarys pranešimą ar
tėjančių tėvų marijonų bendra
darbių gegužinių reikalu.

X “Kristaus Karaliaus Lai
vo” naujausiame numeryje ran
dame kun. J. Prunskio straips
nį Ramybės bejieškant, K. Ba
ro — Jaunuolis ir kalvės durys, 
Myk. Muraičio — Dulkė ir juo
das rūbas ir kt. Plati kronika, 
gražios iliustracijos, įdomus 
klausimų ir*atsakymų skyrius 
daro šį kun. A. Ignoto, MIC, 
redagoujamą savaitinį žurnalą 
įdomų visiems pasiskaityti. ,

X Visų Šventųjų parapijos 
40 vai. atlaidai pradedami ge
gužės 19 d. 10 vai. ryto sumos 
.metu ir tęsis gegužės 20—21 d. 
Bus mišparai, pamokslai ir 
baigsis procesija. Mišios bus 5; 
6, 7, 8 ir 9 vai. Pamokslus sa
kys kun. Ruibys, SJ. Klebonas 
kun. J. Šaulinskas kviečia visus 
pasinaudoti Dievo malonėmis.

Pašventinta bažnyčia
Marąuette Parko Šiluvos baž

nyčia praėjusį sekmadienį buvo 
iškilmingai pašventinta kardino
lo Stritch. Išvakarėse vysk. V. 
Brizgys konsekravo naujosios 
bažnyčios altorius. Kardinolas 
Stritch, lydimąs lietuviškos dva
siškijos ir didelio būrio šios apy 
linkės lietuvių 12 vai. apėjo visą 
bažnyčią, ją pašventindamas. Po 
to jis dalyvavo iškilmingose šv. 
mišiose, atnašaujamose kan. Vac 
lovo Zakarausko, ir pasakė pa

X Cicero miesto vadovybė, 
gražiai įvertindama lietuvius, 
davė leidimą gegužės 18 d. 
Balfui įvykdyti Cicero mieste 
rinkliavą. Įvertinkime miesto 
vadovybės teigiamą požiūrį

DAINAVOS “IŠEIVIAI” CHICAGOJE
Skardus juokas ir susijaudi

nimo ašaros Marijos *Augšt. 
mokyklos salėje sekmadienį bu
vo gyvi liudininkai, kad Daina
vos ansamblis, statydamas per
kurtus “Išeivius”, pagavo pub
likos dėmesį ir jausmus.

jis į namus tegrįžo pusę penkių 
iš ryto.

Pažymėtina, kad daug gra
žios iniciatyvos šokių parengi
me parodė I. Ralienė, Žilvyčio 
dainos inscenizavimą visai nau
jai paruošdama, taipgi ir pol-

Motinos diena nėra palanki kos fi8ūras« be bo - įvesdama

parengimams, tačiau čikagiečių 
pasitikėjimas Dainava yra toks 
didelis, kad daugelis čia ir savo

mokslą. Diakonu buvo kun. A. motinas atsivežė atšvęsti šią 
Zakarauskas, o subdiakonu — ypatingą dieną lietuviškų dainų 
kun. J. Malin. Kardinolui asis
tavo kun. J. Juozevičiua ir kun.
J. Mačiulaitis.

Kardinolo Stritch žodis bažny
čios šventinimo proga buvo itin 
mielas lietuviams. Kardinolas 
priminė, kad šiuo metu pasau
lyje labai ryški mechanizacija, 
visko suvienodinimas, bet Bažny 
čia mielai leidžia reikštis įvairių 
tautinių grupių individualumui, 
ir vieno tokių pasireiškimų pa
vyzdžiu yra naujai pastatytoji 
ši lietuvių bažnyčia. Ji bus pa
stoviu liudininku tautinės lietu
vių grupės religinio kūrybingu- 
gumo.

Iškilmėse dalyvavo ir visi Šios 
bažnyčios statytojai — inž. Mu- 
lokas, V. K. Jonynas, K. Žoroms 
kis, kurio paveikslas puošia šo
ninį altorių ir Košuba, savo 
skulptūromis papuošęs bažny
čios frontoną. Visą dieną baž
nyčia buvo gausiai lankoma lie-

garsuose ir tautinių šokių mar
gume.

Liaudiška melodrama

CHICAGOS ŽINIOS
t

Piktadariai nuginklavo Jautriai sutiko min.
* policiją Žadeikio mirtį

Policija East Gary mieste Iš Alto pirmininko L. šimu- 
sugavo du čikagiečių: brolius čio per “Išeivių” pastatymą su- 
Courtland, 18 m., ir Alan May, žinoję apie min. Žadeikio mirtį, 
23 m. Jie bėgo nuo policijos Chicagos lietuviai tą jautriai

maldos sąjūdį suorganizavo 
Meksikos katalikų akcija. Pir
moje eilėje maldoje buvo pri
simenami komunistų pavergtų 
ir persekiojamų kraštų vaikai 
ir jaunimas.

Vagis 4 metukų
Parkų distrikto policija pa

stebėjo, kad 4 metų berniukas, 
atidaręs svetimo automobilio 
duris, taikstosi ką pavogti ati
daręs dėžutę mašinos priekyje. 
Policininkas matė, kaip jisai 
pirmiau bandė atidaryti keletą 
mašinų, bet tos buvo uždary
tos. Paklaustas, kur jo tėvas, 
berniukas pasakė, kad jis nu
ėjo “gauti pinigų”. Policija 
areštavo tėvą už prisidėjimą 
prie nepilnamečių nusikaltimų.

pergyveno ir jo atminimą pa
gerbė atsistojimu. Chicagos 
amerikoniškoji spauda įsidėjo 
ministerio atvaizdą ir trumpas 
jo biografines žinias. Pažymė
jo, kad min. Žadeikis buvo pir
mas Lietuvos konsulas Chica
goje.

Malda už pavergtuosius
Balandžio mėn. 21 d. visi 

Meksikos katalikų vaikai mel
dėsi už pasaulio taiką. Vaikų

vogtu automobiliu. Policija juos 
sustabdė. Kai policininkai išli
po jų suimti ir ėmė apklausi
nėti, vienas staigiai išsitraukė 
revolverį iš po marškinių, kitas 
gi griebė už kito policininko re
volverio, ir taip jie nuginklavo 
abudu policininku. Juos sugul
dė ant žemės. Nuginklavo ir 
trečią policininką, kuris atsi
skubino į ankstybesnį policinin
kų šaukimą. Pro šalį važiavo 
vienas vyras į darbą. Jis išlipo 
pasižiūrėti, kodėl policininkai 
guli. Broliai May šoko jo auto- 
mobilin ir drauge su juo ėmė 
važiuoti. Pasilikę policininkai 
per radią pranešė apie įvykį. 
Greit naujas policijos automo
bilis užbėgo už akių važiuojan
tiems piktadariams ties skers
gatviu. Ir iš kitos pusės atva
žiavo nuginkluotieji policinin
kai. Piktadariai iššoko iš auto
mobilio ir ėmė šaudyti savo ir 
iš policininkų atimtais revolve
riais, tačiau nieko nesužeidė 
Bandė įbėgti į vienus namus, 
tačiau rado juos uždarytos. Ta
da vienas nėrė į balą, o kitas 
bėgo, bet jau buvo iššaudęs vi
sus šovinius. Abudu policija su-

tokį patrauklų šokančių ritmi
nį bangavimą, staigius judesius 
ir tuos šokius padarydama dvel
kiančiais naujumu.

šiltas scenovaizdis
Lietuvišką šiltą scenovaizdį 

sukūrė dail. A. Kurauskas. Lie
tuviška klėtelė, tolima laukų 
perspektyva su žaliuojančiais 
plotais, Lietuvos medžiai ir 
kryžiai, šviesus mėlynas dan
gus, paraustus karo gaisro pa
švaiste. Dekoracijos sudarytos 
išardomos, sulankstomos, pa
ruoštos gastrolių transportui.

Muzikinį palydėjimą pianinu 
sudarė VI. Jakubėnas, vargo
nais — paties kompozitoriaus 
sūnus Alg. Šimkus, rageliais — 
B. Pakšto grupė, o šokiams — 
akordeonistas J. Kožikas.
Dideli St. Sodeikos nuopelnai

Spektaklis buvo mielas ir pa
sisekęs, ir čia dideli nuopelnai 
dirigento St. Sodeikos. Daug 

ir ansamblio 
vadovybė su pirmininku J. Paš- 
tuku. Ir pati programos knyga 
buvo dail. VI. Vijeikio rūpestin
gai papuošta.

Platesnį muzikinį vertinimą’ 
duosime vėliau. Dabar malonu 
tik pažymėti, kad Dainavos an
samblis (turįs 60 dainininkų) 
vis prisipildo naujais, jaunais 
balsais ir kad jisai, šalia stip
rių religinių koncertų, oratori
jų, sėkmingai įstengia sudaryti 
mums tokias mielas lietuviško 
atsigaivinimo ir muzikinio pasi

Lietuviškas dramos teatras 
Chicagoje yra šiuo metu mie
ganti karalaitė, belaukianti d'd- 
vyrių, kurie ją prikeltų. Užtat 
tą spragą gražiai ima užpildyti 
du mūsų galingieji chorai: Vy
rų choras mus džiugino opera, 
o dabar — Dainava — juokino 
ir virkdė savo liaudiška melo
drama, kokios su “Nemunas 
žydi”, su “šienapjūte” jau įėjo 
į šio ansamblio tradiciją.

“Išeiviai” buvo statomi pa
gerbiant 70 m. sukaktį nuo 
komp. St. Šimkaus gimimo. Iš 
pirmykščios to kūrinio formos 
beliko tik pati idėja ir keletas enerS1J°s par e 
dainų, šiaip pats veikalo teks
tas buvo A. Mackaus perkur-

tuvių ir nelietuvių, kurie domisi1 ^as> pavaizduojant linksmąjį

lietuvius ir užsirašykime rinkė
jais, nes pilnai nepasinaudoti 
dėl rinkėjų stokos šia retai 
kam duodama teise būtų nusi
kaltimas prieš Balfo pagalbos 
reikalingus lietuvius ir taip pat 
nukentėtų lietuvių reprezenta
cija prieš svetimtaučius.

X Dainavos ansamblio spek- 
lis, kuris įvyko sekmadienį Ma
rijos Augšt. mokyklos salėje, 
buvo baigtas poilsio vakariene, 
į kurią susirinko dainaviškiai 
ir Dainavai artimi i asmenys. 
Vakarienės metu, kuri buvo 
pradėta kun. dr. J. Prunskio 
atkalbėta malda, buvo prisimin
ta visa eilė Dainavai padėjusių 
žmonių. Pobūvį atidarė an
samblio pirm. J. Paštukas, va
dovavo jos ilgametis pirm. A. 
Dzirvonas. Sveikinimo žodžius 
tarė kun. dr. J. Prunskis, komp. 
VI. Jakubėnas, Al. Mackus, Ba-i 
lys Vitkus, Al. Dikinis, St. So
deika. Buvo prisiminta visa eilė 
gražių epizodų iš Dainavos pra
eities.

X Visi ateitininkai, gyveną 
Illinois, Indiana, Wisconsin ir 
Michigan (arčiau Chicagos) 
valstybėse yra prašomi sudary
ti ekskursijų būrelius arba pa
vieniai atvykti į ateitininkų šei
mos šventę š. m. gegužės 19 d. 
10 vai. ryto Marijos Augšt. mo
kykloje, Chicago, III. Laukiami 
ir tie, kurie neturi galimybės 
priklausyti jokiam ateitininkų 
skyriui. Ne Chicagos ateitinin
kai, norintieji gauti smulkesnių 
informacijų, kreipiasi į ateiti
ninkų sendraugių c. vald. narį 
dr. VI. Šimaitį, 4241 S. Rock- 
well, Chicago, UI. Tel. BIshop 
7-0480.

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų disitancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882

Lietuvos jaunimą vestuvinėje 
pramogoje išvakarėse prieš už- 
plūstant Lietuvą bolševikams, 
paskiau —. komišką vaizdelį su- 
amerikonėjančių išeivių šeimoje 
JAVse ir pagaliau sceną grįži
mo į tėviškę rugiapjūtės pa
baigtuvėse.

Choras stiprus ir pasiruošęs

Atsisveikinimas su tėvyne, 
grįžimo jausmai pynėsi su žiū
rovų asmeniškais pergyveni
mais ir jų viltimis bei Lietuvos 
ilgesiu, ir buvo jautriai sutikti. 
Antrojo veiksmo komiškasai 
farsas savo nuotaika išsiskyrė 
iš bendro fono, tačiau publikai 
jis buvo smagus paįvairinimas.

Dainų įvesta daug naujesnių, 
bet visos St. Šimkaus. Choras 
buvo pajėgus ir pasiruošęs. Gal 
tik pačios aplinkybės sutrukdė 
pvz. trečio veiksmo pirmoje 
dainoje kiek išeiti į detonaciją, 
kai nesimatė vyrų balsams di
rigento, o vargonų muzikai te- 
sigirdint tik publikai, bet ne
vadovaujant chorui, nes dabar
tiniu jų įtaisymu —scenoje jie 
beveik negirdimi.

Gražiai pasireiškusios 
scenos jėgos

Dainavos ansamblis pasirodė 
ne tik pajėgus dainoje, bet ga
bus visus savo scenoje esančius 
narius įjungti į bendrą vaidybą, 
kas yra didelis režisoriaus A. 
Dikinio nuopelnas. Solistas A. 
Brazis savo dainas atliko paki
liai. Dana Stankaitytė buvo 

o Al. Baronas paskaitė eilėraš- miela ir stipri nuotaka, jos 
čių mažiesiems, didiesiems ir “vyras” Br. Mačiukevičius tin- 
vidutiniems. Buvo pravestas I karnai atliko savo partiją daina 
burtų keliu dovanų dalinimas, i ir vaidyba. Ypač pasigėrėtina 
pasižymėjęs gausiais fantais, buvo motina E. Krasauskienė. 
Vakarui gražiai vadovavo mok. Irena Pietuškaitė sugebėjo įsi- 
Baukienė. Sekmadienį motinų jausti į komišką suamerikonė- 
intencija buvo atlaikyta suma. jančios vaidmenį, kuriam gerą 

partnerį rado P. Mankeliūno 
asmenyje. Vacys Petrauskas 
talentingai atvaizdavo įsikau- 
šusį Viršūnaitį. Savo vietoje 
buvo ir namų pardavimo agen
tas A. Stočkus, jo žmona — E. 

^Gepnerienė, Bėgūnas — V. Ra- 

dys; komunistuojančio bernoi 
vaidmenį N. Micius; laiškane-i 
šio trumpą uždavinį atliko V. 
Tijūnėlis. Režisierius A. Dikinis į 
gilios rimties nuotaikoje per-' 
tiekė balsą Žemės, kuri visada 
pasilieka ir jautriai kalba į sa
vo žmones. (Ar tas gana gausus 
tų monologų įvedimas visur bu-! 
vo reikalingas — kitas klausi-( 
mas). Prie savo tiesioginių pa-( 
reigų, surežisuoti dar šį veika-i 
lą, Diktatai reikėjo gerokai įsi-| 
tempti, o žinome, kad buvo 
naktų, kaip ta, kada jie taikė 
scenoje šviesų efektus, — kai

šia šventove ir pageidauja infor
macijų apie Šiluvą. Bažnyčios 
vidus visiems lankytojams daro 
nepaprastai jaukų įspūdį. V. K. 
Jonyno gipsatūromis išpuoštos 
sienos suteikia bažnyčiai neįpras 
tai puošnų įspūdį. O jo vitražai, 
supą altorių, perkelia Amerikon 
Kauno, Vilniaus ir mažų lietuviš 
kų bažnytkaimių nuotaikas la
bai meniškai. Navos vitražai 
dar neįstatyti, bet ir jie jau to 
paties dailininko daromi.

Per iškilmingas pamaldas gie 
dojo varg. Giedraičio vadovau
jamas gausus choras. Klebonas 
Paškauskas, pasak kardinolo, 
vakar galėjo džiaugtis savo di- 

1 deliį darbą pašventinęs.

gerėjimo valandas, kaip tai bu
vo praeitą sekmadienį.

J. Pr.

m<>-X Lituanistinių Cieerp 
kyklų gegužės 11 d. parapijos 
salėje suruoštas vakaras — 
motinos dienos minėjimas su
traukė artipilnę salę mažų ir 
suaugusių svečiu. Minėjimą ati 
darė mok. Aldona Baukienė, pa 
kviesdama prel. I. Albavičių

kyklos scenos 
vadovaujamas

sukalbėti maldą. Sveikinimą 
motinai tarė Zita Švedaitė. Mi
rusios motinos pagerbtos minu
tės atsistojimu, o gyvosios ap
dalytos pirmom pavasario žie
dų puokštėm. Programoje pasi
rodė Cicero Augšt. Lit. mo- 

mėgėjų būrelis, 
A. Baukienės,

Cicero jaunieji ateitininkai, va
dovaujami Aid. , Prapuolenytės, 
kanklių muzika, pianinu pa
skambino Rasa Gadliauskaitė 
ir Dalia Šulaitytė. Lituanistinės 
klasės choras, vadovaujamas 
J. Kreivėno, padainavo keletą 
dainų, gi Cicero Tautinių šo
kių grupė su pasisekimu pašo
ko keletą tautinių šokių. Gru
pei vadovauja Bronė Jameikie- 
nė. Irena Suvaizdytė padekla
mavo B. Brazdžionio eilėraštį,

Teodora Stučinskienė, 1329 S. 
49 Avė.., Cicero, III., yra viena 
iš seniausių Balfo veikėjų. Ji vie
šose rinkimuose visuomet suren
ka daugiau aukų, net liki 150 dol. 
Kaip žinoma, Cicero mieste Bal
tas rinkliavą vykdo ateinantį šeš- 

. tadienj, kuriame Teodora pasiry- 
! žus vėl nenusileisti kitom rinkė- 
I jom.

NAUJOS. P R E K fi S, 
PIGI KAINA,

DĖLTO VISI
MfiGSTA DAINĄ! 

Dabar muzikos mėgėjams (vestas 
naujas, didelis 

FONOGRAFŲ PLOKŠTELIŲ 
SKYRIUS

Populiarios, klasinės lr rizaso 
-PLOKŠTELES- 

Dldelis pasirinkimas geriausių firmų 
III FI FONOGRAFŲ 

TV. Radio ir Elektrinių Aparatu

PTCLCVISIOn
(sales - Service)

Sav. In*. A. 8FMBNAS
3321 S. Halsted — CLMfslde 4-5««S

Atdara: kasdien 8—8, pirmadieniais 
lr ketvirtadieniais 9—t

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IK Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudaa2313 W. 91st St, Ohieago, Dl. Tek PRrescctt 9-2781

Pagerbė lietuvaitę
Dienraštis “Chicago Sunday 

Tribūne” įsidėjo nuotrauką In
drės Paliokaitės su ponia J. Ma
las, pasipuošusias lietuvių tau
tiniais kostiumais. Paliokaitė 
buvo Marijos Augštesniojoje 
mokykloje išrinkta Lietuvaičių 
karaliene ir dalyvaus šešių mer
gaičių grupėje, atstovaujančio
je atskiras tautybes.

Sudegė Motinos dienoje
Margaret Gardner, 72 metų 

amžiaus senutė, mirė savo na
muose, 6453 S. Glenwood, Chi
cagoje, kuriuose kilo gaisras. 
Jos sūnus, policininkas, hero- 
iškai stengėsi ją išgelbėti, iš- 
mušdamas duris į jos kamba
rius. Spėjama, kad ji berūky
dama cigaretę gavo širdies 
smūgį. Nuo cigaretės kilo gais
ras, kurio metu jos jau nebu
vo įmanoma išgelbėti. Mirė Mo
tinos dienoje.

Antikomunistinis
suvažiavimas

Balandžio mėn. Peru sostinė
je Limoje įvyko trečiasis anti
komunistinis Pietų Amerikos 
suvažiavimas. Buvo studijuoja
mi sovietų planai ekonomine, 
politine ir kultūrine veikla įsi
skverbti į Pietų Amerikos že
myną.

Užsienio ūkininkai
Vakar į Chicagą atvyko 50 

užsieniečių ūkininkų. Jie yra iš 
tos 200 ūkininkų grupės, atvy
kusių į JAV iš 28 kraštų susi
pažinti su šio krašto ūkine pa
žanga.

l/2% PADIDINA 

‘ DIVIDENDĄ !

CRANE SAVI NGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pletldevricz, prez.; E. R. Pletklevrtcz, sekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaita Šiandien. Apdrausta iki *10,000.

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

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO
$49.50

augščiau

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEUIT A. RAUDONIS, NELLIE BERTULIS, Sav.

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

Krautuvo atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 0:S0.

=fc
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Sau ir į Lietuvę galite pasiųsti
šveicariškus laikrodžius, foto, radijo* aparatus.
Siuvamas Ir rašomas mašinos su liet., ir kitų kalbų raidynais. 
Akordeonus Ir Armonikas.

Plunksnakočius Ir Deimantinius peilius stiklui pjauti.
Ką bepirktumėte prieš tai pasiteiraukite ir katalogų reika

laukite. J. Karvelis 3322 So. Halsted St., Chicago, III. Telefonas 
YArds 7-0677.
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KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So Halsted St. Vlctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9—6

J

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

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

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50. IU.. tel. TO 3-8131-32

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


