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JUNGTINES TAUTOS ĮSPĖJA IZRAELI
TIKRAI NEMAŽAS PAVOJUS LAOSE,

JEI PRINCAS IŠDAVIKAS
VIENTIANE. — Indokinijos karą Genevos konferencijoje 

užbaigus, pusiasalio viduryje atsirado visai nepriklausoma La-
os valstybė. ' ______________

Pasaulio laikraščiams ši ra
mių žmonių valstybė sensacin
gų žinių negamina, tačiau kas

• taip įvertino visą reikalo su
tvarkymą: “Laos vyriausybė 
yra vienintelė pasaulyje, kuri 
negirdėjo apie klasišką komu-

_ nistų būdą daryti užkariavimus 
« nerūpestingas gyvenimas. O taikos d bas„ Duok Me. 
vienok je. vienas ,5 pusbroliųj ye kad (as princa3 buv0 uktai

ten retkarčiais užsuka, tą ap- 
glušina valdančiųjų ir valdomų-

tikrai tarnauja Maskvai, tai La
ose gali būti nemalonių staig
menų. Ir štai kaip.

Laosiečiai raminasi

Paskutiniais karo metais ko
munistai sudarė organizaciją už 
Laos nepriklausomybę kovoti 
(lyg kiti už ją nekovojo'.). Ji 
vadinasi Pathet Lao ir yra gry
nai kariška organizacija. Ma
noma, kad joje yra apie 6,000 
narių, kurie užėmė dvi Laos 
provincijas pačioje šiaurėje ir 
ten buvo palikti karą baigiant, 
nes komunistai ir toje konfe
rencijoje buvo stipresni ir vie

suklydęs pariotas, jieškojęs ko
munistų pagalbos Laos laisvei 
paskubinti, tačiau gali taip ir 
nebūti. Tada Laoso ramius ir 
gerą gyvenimą mėgstančius bu
distus ištiks Tibeto likimas.

Revoliucijos sukaktis

MASKVA. — Sovietų spau
doje jau kalbama apie pasiruo
šimus paminėti 40 metų sukak
tį nuo revoliucijos Rusijoje. Su
kaktis bus spalio — lapkričio 
mėnesiais. Ypač tą sukaktį no
rima panaudoti gamybos tempo 

ningi, o vakariečiai suskilę. La- kėlimui, 
osiečiai raminasi, kad viskas iš
eis gerai, nes Pathet Lao vadas 
yra dabartinio premjero princo 
Phouma pusbrolis irgi princas

SUDUŽO ORO MILŽINAS
„ , ., , . , ST. LO, Prancūzija, vasario
Souphanouyong. Abudu esą pn- 3 _ Du JAV ,sktuvai suaidQrt 
siekę ištikimybę sergančiam Normand,joj Qre ir U odami 
Laos karaliui. nukritQ 13 j?ulos nar|ų sužei3.

Paskelbtas susitarimas ti ir vienas dingęs. Lėktuvai bu- 
_ .. . , , , ; vo skrendančios gazolino sto-

I lys skirtos papildyti atomines 
bombas nešantiems bombone
šiams. Trečias, kartu skridęs 
lėktuvas, grįžo sveikas į savo 
bazę.

Nedidelis lėktuvas nukrito Ita 
lijos kalnuose prie Turino. Žu
vo dr. Robechi ir Cinzano vy
no fabriko direktorius Magna- 
ni.

deni abu Paryžiuje auklėti prin
cai pradėjo vaikščioti sostinėje 
rankas sunėrę ir šampaną girkš 
noti. Princas premjeras pradė
jo skelbti, kad tas “šeimos rei
kalas’’ greitai bus sutvarkytas, 
nes jo brolis niekad nebuvęs ko
munistas, o tik suklydęs patrio
tas. Ir dabar štai paskelbtas 
toks susitarimas: Pathet Lao 
legalizuojama Laos valstybėje ir 
galės kurti visoje teritorijoje 
darbininkų, studentų ir moterų 
sąjūdžius. Jos kariniai daliniai 
įjungiami į Laos armiją, ji tu
rės atstovų ir vyriausybėje.

Vakarų stebėtojo žodis
Vienas Vakarų • stebėtojas

Rinkimai Lietuvoje 

kovo 3 d.
MASKVA. — Vietinių sovie-! 

tų (tarybų) rinkimai Lietuvoje, 
kaip praneša “Izviestijos” nr.

JAUNIMAS NENURIMSTA

VILNIUS. — Vilniaus parti
nio aktyvo susirinkime pasigy
rė, kėd 1956 m. respublikos pra
monės įmonės “pagamino virš 
plano produkcijos už 295 mil. 
rublių’’. Tik visa bėda, kad nors 
ir pagaminus tokiais skaičiais 
“virš plano”, betgi pavergtame 
krašte trūksta pačių būtiniau
sių reikmių. Sniečkus toliau at
kreipė dėmesį, jog reikia ypač 
gerinti politinį auklėjimą jauni
mo tarpe... Kalbas pasakė taip 
pat “prezidentas” Paleckis, Cis-20, bus kovo 3 d., Latvijoje ir f . f “J1 

Estijoje — kov>o 10 d. Laikraš- 
tis kelia tų sovietų reikšmę, ra
gina dalyvauti rinkimuose, nors 
nieko nesako, kad kandidatus 
tegalės parinkti tik komunistų 
partija iš savo tarpo.

Blogai su sėklomis 

SSSR-je
MASKVA. — Žemės ūkio dar 

buotojam3 skiriamas laikraštis 
“Selskoje Chcziaistvo” nr 302, 
konstatuoja, kad Astrachanės 
apylinkėse blogai su sėklomis. 
Agronomai tuo nesirūpiną. Dau 
gelyje kolchozų avižos ir mic-1 
žiai esą blogos rūšies. Net ir jų 
sėklos blogai vilomos ir užlai-i 
komos. Sėklų atmainos augini-1 
mo stotyje “Mogučaja” buvo iš-1 
vesta gera miežių atmaina. Ati-| 
davus ją kolchozui platinti, dėl 
apsileidimo net 380 centnerių 
tos sėklos sršuto. Tos pat Ast
rachanės apylinkės Stalino kol
choze sušuto 400 centneriu mie
žių sėklos. Magedovsko punkte 
sušuto net 5,920 centnerių mie
žių sėklų.

PAKARTA VENGRE 

MERGAITE

VIENA, Austrija, vasario 3. 
— Budapešto laikraščiai prane-i 
ša, kad viena Vengrijos mergai
tė ir vienas armijos karininkas: 
buvo bolševikų pakarti, kaip or
ganizavę sukilimą Pietryčių Ven 
grijej, netoli Rumunijos sienos, [ 
gruodžio mėn. vidury. Laikraš-į 
čiai praneša ,kad 12 asmenų už 
tą pati reikalą buvo nubausti 
nuo 5 iki 15 metų kalėjimo tris 
dienas užtrukusioj byloj.
MIRĖ MARŠALAS PAULIUS

VIERSEN, Vokietija, vasario 
3. — Maršalas Friedrich Paulus 
kuris prie nacių vadovavo kau
tynėms prie Stalingrado, mirė 
užvakar turėdamas 66 m. am
žiaus. Maršalas 1943 m. vado
vavo 6 armijai, kuri labai žiau
riai nukentėjo apsupime. Vėliau 
maršalo vardas buvo naudoja
mas bolševikų propagandai ir 
jo vardu fronte buvo mėtomi 
atsišaukimai fronte bei kalbėjo 
per radiją į vokiečius kareivius. 
Bolševikai jį paleido grįžti į Vo
kietiją tik 1953. Gyveno Drez
dene. Jo sūnus pirklys Rhine- 
land mieste praneša, kad mar
šalas mirė apopleksija.

• Palangoje Tiškevičiaus rū
mų atremontavimui ir {ruošimui 
buvo paskirti 3 mil. rublių lėšų. 
Restauruojant rūmus, stengtasi 
išlaikyti senasis jų architektū
rinis stilius. Rūmuose sovieti
niams dailininkams įrengti gyv. 
kambariai, aprūpinti patogiais 
baldais, yra bilioteka, klubas. 
Rūmai išpuošti, bent taip giria
masi, nacionaliniais ornamen
tais”.

• Okup. Lietuvos “Ministerių
Tarybos” nutarimu 560 melžėjų, 
pasiekusių geriausius rezulta
tus 1955-1956 m. padovanotos 
“Respublikos geriausios melžė
jos garbės vardais”. Žemės ūkio 
ministerija 1957.1.11 išleido ilius 
truotą biuletenį, į kur. sudėtos 
geriausių melžėjų nuotraukos. 
Kaip geriausios melžėjos atžy
mėtos Marijampolės rajono “Še 
šupės” kolchoze melžėja M. Vo- 
sylienė, Šakių rajono Lenino 
vardo kolchozo melžėja L. Sprin 
džiūnienė ir kt. (E).

• Klaipėdos uoste. Naujųjų 
Metų išvakarėse buvo į Klaipė
dos uostą atplukdyta nauja Lie 
tuvos žvejybos laivynui skirta 
plaukiojanti bazė, pavadinta 
“Petro Cvirkos" vardu. Bet jos 
kapitonu paskirtas rusas Bori
sas Stielnikovas. Pati bazė sta
tyta Lenkijoje. Tuo būdu da
bar tarp Klaipėdos ir šiaurės 
Atalnto plaukios 3 panašaus ti
po laivai — bazės; be “Cvir
kos” dar plaukios “Naujoji že
mė” ir “Marija Melnikaitė”.

• Bolševikai paskelbė Juod-
rinę žvejybinę stotį”, kuri aprū- 
rinę žvejybinę stotį, kuri aprū
pins Neringos pakrančių bei Ne
muno žiočių žvejybinius koleho- 
daug pinigo ir nesurado reikia - 
mis. Naujoje stotyje dabar esą 
(bent popieriuje) 48 “Dori” ti
po laivai. Nidoje, Juodkrantėje, 
Preiloje ir Pervelkoje žadama 
machanizuoti laivų ištraukimą 
{ krantą. Taip pat bus įrengta 
mechanizuota prieplauka.

Anna Kethly, Imre Nagy vyriausybės ministerė, nori gauti pri
pažinimą Jungtinėse Tautose. Su ja kalbasi (kairėje) Budapešto bur
mistras Kovago ir majoras gen. Kiraly vienas iš lyderių Vengrijos 
sukilime. (INS)

ŠEŠTĄ KARTĄ LIEPIA IZRAELIUI

ATSITRAUKTI IŠ EGIPTO
NEW YORKAS, vasario 3 d. — Jungtinių Tautų bendras 

susirinkimas šeštadienio vakare jau šeštą kartą pareikalavo Iz
raelį, kad jis be jokių delsimų atitrauktų savo karines pajėgas 
iš Egipto.

Įvykusiame balsavime už tai 
pasisakė 74 valstybės, o prieš 
tebuvo tik dvi — Izraelis ir 
Prancūzija. Kitos dvi valstybės 
— Luksembtirgas su Danija su
silaikė nu0 savo nuomonės pa
reiškimo ir Vengrija su Pietų 
Afrika išviso susirinkime nebe- 
dalyvavo.

BOLŠEVIKAI NORĖJO 

UŽDELSTI.

Taip pat čia buvo patvirtin 
tas ir amerikiečių pasiūlytas pla-

šis planas turėtų būti labiau de
talizuotas ir labiau aprėžtas. Jis 
taip pat paprašė, jog būtų ga
rantuota laisvo siuntimo teisė.

Prieš Abba Eban pareiškimą 
kalbėjo JAValstybių vyr. dele
gatas Henry Cabot Lodge, jau n., 
kuris bandė išryškinti šio pla
no svarbumą. Tada jis pasisa
kė, jog tikrai nebežino, kas at
sitiktų, jeigu Izraelis pasipriešin 
tų susirinkimo nutarimui ir ne
atitrauktų savo karinių pajėgų 
iš Egipto teritorijos, tačiau, jo

ARABAI TIKISI JA VALSTYBIŲ
KARINĖS PARAMOS

WASHINGTON, vasario 2 d. — Kaip dar nevisiškai patvir
tintomis žiniomis pranešama, prezidentas Eisenhoweris užtikri
no karalių Saud, jog JAValstybės yra pasiruošusios pagelbėti 
Saudi Arabijos karinių pajėgų sumoderninime ir išvystyme. Ta
čiau dar nėra. susitarta, kiek paramos JAValstybės galės duoti.

Diplomatinių reikalų žinovai .... ... j J ” ? J... , {tikėti, jog kongresas pasisakyspraneša, jog arabų monarchas . , • , .m* t už ekonominę paramą karaliui
Saud, kuris per metus gauna 
$300,000,0000 įplaukų iš alyvos 
šaltinių.

šeštadienį arabų karalius bu
vo nuvykęs aplankyti JAVals- 
tybių laivyno akademijos, neto
li Annapolio, Md., o likusioji jo 
delegacijos dalis tęsė pasitari
mus su JAValstybių pareigūnais 
Washingtone.

kaip tik savo žygiu j Washingto 
ną norėjęs išgauti pasižadėjimą 
iš JAValstybių dėl padėjimo ara 
bų kariuomenės sustiprinime. 
Dabartinė jo armija siekia 15, 
000 vyrų ir, kaip pranešama, 
karalius SautT ją-, Ai amerikie^ų 

pagalba, nori padidinti jki 
100,000 kareivių.

NEMANO, KAD TAI 
PAVYKTU

Vykstančiuose pasitarimuose 
dėl ekonominės paramos teikimo 
Saudi Arabijai, yra maža vilčių, 
jog ji bus paskirta. Informuoti 
šaltiniai sako, kad yra sunku

HOOVERIS ĮSPĖJA DEL
JAUNIMO NUSIKALTIMŲ

WASHINGTON, vasario 3. — 
FBI direktorius Hoover pasakė, 
kad jaunuolių nusikaltimų yra 
perdaug ir padėtis yra kritiška. 
Reikia pradėti kovą su jaunais 
nusikaltėliais, nes tokia padėtis 
yra ne dėl blogų vaikų, bet dėl 
jaunų kriminalistų.

Sovietų valgyklose

MASKVA. — Šiuo metu, kaip 
“Pravda” nr. 24, Sovietų Są
jungos valgyklose valgo 33 mi-

KALENDORIUS

Šv. Andrius Corsini; senovės 
Karigailis ir Laida.

Saulė teka; 7:03, leidžiasi 
5:07.

ORAS •

Oro biuras praneša Chicago-
Fizikas Paddison stovi Chieagoj je ir apylinkėse šiandien apal

po pranešimo, kad buvo pavogti iri.ui.,,slapti dokumentai. Fizikas dirbo n,akę lr šalč,au- 
fizikos laboratorijoj Silver Spring.l^r. 29

nas, jog Jungt. Tautų “taikos : nuomone> pasekmės nebūtų ma- 
kareiviai” būtų šydu tarp Iz- i lonios 
raelio ir Egipto. Balsuojant už 
šią rezoliuciją, pasisakančią dėl 
Jungt. Tautų kariuomenės pas
tatymo tarp šių dviejų nesan- į 
taikoje gyvenančių valstybių,! 
jai pritarė 56 valstybės, o 22 su
silaikė. Pažymėtina, jog prieš 
rezoliuciją nebuvo nė vieno bal
so.

Didinsią vietinių

sovietų vaidmenį

MASKVA. — Komunistų par 
tijos organas “Pravda” sausio 
25 d. (nr. 25) įsidėjo ilgą

Sovietų Sąjungos delegatas straipsnį, kuriame pabrėžiamas 
Vasily V. Kuznecov stengėsi, jog ; reikalas didinti vietinių sovietų 
balsavimas dėl antrosios rezo-! (tarybų) vaidmenį. Tuo būdu 
liucijos būtų atidėtas. Tačiau šis i tikimasi susilaukti didesnio ma- 
jo pasiūlymas buv-o atmestas, šių aktyvumo ūkiniame gyveni- 
kadangi Kuznecovą palaikė tik me, ko dabar pasigendama.
8 sovietų bloko valstybės, tuoi ------------

SUGRĄŽINO SUIMTUOSIUS 
NICKELSDORF, Austrija, va 

sario 3. — Vienas Amerikos stu 
dentas, vienas Vengrijos ir ke
turi britai buvo paleisti iš Veng
rų kalėjimo, kai jie bolševikų 
buvo suimti ui tai, kad gelbėjo 
bėgliams iš Vengrijos pereiti 
sieną. Viena studentė yra bri
tų lordo Cripps, buvusio Brita
nijos Darbo partijos lyderio, a-
nūkė.

Ispanijoje
ątkunta moterys

MADRIDAS. — Moterys Ispa
nijoje vis dar nevaidina tokio 
vaidmens, kokį jos vaidina ki
tuose Europos kraštuose ir Šiau
rinėje Amerikoje. Madride, Bar- 
celonoje ir kituose didesniuose

lionai žmonių. Tiek asmenų ne- miestuose galima matyti dau- 
turi galimybių sau maisto pa- giau dirbančių moterų negu kar- 
ruošti namuose. Įvykusiame tais ten yra vyrų, tačiau kitos rū-
maitinimo reikalais suvažiavime 
Maskvoje nustatyta, kad val
gyklų, kavinių, arbatinių ir už
kandinių skaičius Sovietų Sąjun 
goję yra nepakankamas ir jos 
neįstengia patenkinti gyventojų 
reikalavimų. Maisto kokybė 
daugeliu atvejų žema, vartotojų 
aptarnavimas menkas.

Neber nei pinigų,
nei vandens

MASKVA. — Laikraštis “Siel 
skoje Choziastvo” nr. 301- de
juoja, kad Vaškinsko rajone 
daugeliui kolchozų steigtis bu
vo atskirti toki plotai, kuriuose 
neištirta, ar yra vandens. Eilė

šies susitelkimuose vyrai viršija 
moteris.

Pastaraisiais metais ir vyriau
sybės žmonės ėmė domėtis visuo
meniškąja moterų padėtimi bei 
veikla, netiesioginiai skatindami 
didesnį moterų reiškimąsi visuo
menėje. Pavyzdį ėmė rodyti ir 
valstybės galvos Franco žmona, 
pradėdama rodytis be vyro kai- 
kuriuose visuomeniškuose pasi
reiškimuose.

Kad keičiasi socialinė moterų 
padėtis Ispanijoje, rodo ir uni
versitetinė statistika. 1930 m. 
dvylikoje Ispanijos universitetų 
tebuvo tik 2,353 studentės, o da
bar jų skaičius jau prašoko 
8,000. Praėjusiais metais univer-

ten įsteigtų kolchozų išleido sitetus baigė 1,133 moterys. iŠ
dalug pinigo ir nesurado reikia
mo vandens kiekio. Dėl to tuo
se kolchozuose tenka nešti van
denį rankomis kibirais iŠ už 
200 — 300 metrų (apie penkta
dalį mylios) ar vežti statinė-

kurių 28 gydytojos ir 47 teisinin
kės, pasirinkusios advokatūrą.

• BolSevikai skelbia perkeistą 
Šiaulių “Aušros” etnografinį mu 
zėjų į tinkamesnį būstą Vytau
to gatvė Nr. 89, kuris baigiamas

tarpu kai 52 iš jų buvo prieš.
IZRAELIO REIKALAVIMAI

Izraelio atstovas Abba Eban 
pareiškė, jog pasiūlymas dėl vi
siško Izraelio atsitraukimo iš 
Egipto negali būti priimtas be 
tam tikrų garantijų, kurios bu
vo pareikalautos Izraelio memo
randume pereitą mėnesį pateik
tame Jungt. Tautoms.

Dėl antrojo pasiūlymo, kal
bančio už Jungt. Tautų kareivių 
naudojimą tarp Egipto ir Izra
elio, Abba Eban pažymėjo, kad

Bažnytinės muzikos

kongresas Paryžiuje
PARYŽIUS. — Bažnytinės mu 

zikos kongresas šiais metais ruo
šiamas Paryžiuje. Kongresas bus 
liepos 1—8 dienomis. Jo pagrin
dinė tema: Nauji orientaciniai 
keliai bažnytinėje muzikoje pa
gal naująją encikliką. Mintyje 
turima pop. Pijaus XII enciklika 
„Musicae sacrae disciplina“ iš 
1955 m. gruodžio 25 dienos. Pats 
pirmasis bažn. muzikos kongre
sas įvyko Romoje šventaisiais 
(1950) metais. Tie metai buvo 
jubiliejiniai ir bažnytinei muzi
kai, nes tada buvo švenčiami 
900-ji metai nuo Guido iš Arez- 
zo mirties. Antrasis bažn. muzi
kos kongresas buvo Vienoje 
(Austrija) 1954 m. Linkėtina, 
kad sekančiame kongrese, Pran
cūzijos sostinėje, dalyvautų ir 
kas nors iš lietuvių muzikų.

mis ant rogučių. “Ąišku, kad rengti. Jame bus 11 muzėjui 
iš tų kolchozų darbininkų tesu- skirtų salių. “Aušros” muzėjaus 
šliaukiama tik ironijos ir nusi- saugykloje yra sutelkta apie 48,- 
minimo”, rašo laikraštis. 000 įvairių eksponatų.

ŽUVO KETURI 

KREPŠININKAI

LENOIR, N. C., vasario 3. — 
Keturi krepšininkai žuvo vakar 
kai jų automobilis atsimušė į 
medžius. Dar vienas keleivis bu
vo rastas prie sudužusios ma
šinos penkios valandos vėliau 
sunkiai sužeistas.

-VA \ *

Naujas JAV ambasadorius James 
D. Zellerbach Italijai ir jo žmona 
atvyko į Romą. t INS)

• YVinstonas Churehills lei
džia laiką tapydamas Riveroj. 
Jis taip pat rengia naują kny
gą-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Rumunija vakar rinko nau 

ją komunistinį parlamentą. Kan 
didatai visi komunistų partijos 
aprobuojami.

— Užvakar Nile, Egipte, nu
skendo 17 mokyklos vaikų ir 2 
mokytojai. Kiti 23 išsigelbėjo.

f
— Sirijo svalstybės preziden

tas Shukri ei Kouatly, kuris vi
zitavo Maskvoj, bolševikų lyde
riams pareiškė, kad Sirija nie
kada nepasidarys baze Sovietų 

' Sąjungos ar kitos kurios tau
tos.

— Naujasis Britanijos prem
jeras atšaukė kelionę į Maskvą, 
kurią buvo numatęs Edenas. 
Macmillan Rusiją sakosi aplan
kysiąs vėliau.

— Šv. Tėvas Pijus XII šv. 
Marijos įvedybų šventės (Grab
nyčių) proga gavo žvakių do
vanų.

— Sovietų Sąjungos diktato
rius Bulganinas ir Suomių min. 
pirm. Fagerholm pasirašė kul
tūrinį ir technikinį paktą. Bul
ganinas tai pavadino koegzis
tencijos pavyzdžiu praktikoj.
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TURTAI IR TEISĖS
Redaguoja: dr. jur. VLADAS SIMAITIS 

2737 W. 48rd St., Chicago 32, Illinois

Pajamų mokesčio pareiškimai
Kaip ir anksčiau taip lygiai vokatus, real e3tate įstaigas ar

ir šiais metais iki balandžio 15 
reikia kiekvienam asmeniui, ku 
ris turėjo 1956 metais pajamų 
600 ar daugiau, užpildyti paja
mų mokesčio pareiškimus. Pa
grindinės pareiškimų formos y- 
ra dvi: Forma 1040A ir 1040. 
Formą 1040A tinka tik tiems 
asmenims, kurių pajamos nebu
vo didesnės negu 5000 ir jos 
buvo gautos kaip atlyginimas 
už darbą. Ta forma netinka 
tiems asmenims, kurie turėjo 
proocentų ar kitokių negu iš 
darbo gautų pajamų daugiau 
kaip 100 dolerių.

Labai didelis skaičius asme
nų pildo vadinamą plftčią for
mą: Form 1040. Į tą formą as
muo turi įtraukti pajamas gau
tas už darbą. Prie pareiškimo 
kiek uždirbta, reikia pridėti dar 
bovietės pažymėjimą apie tai 
kiek uždirbta ir kiek iš to už
darbio jau atskaityta. Uždar
bio forma vadinasi W-2. Tos for 
mos iš darboviečių yra išsiun-

pas auditorius, kad jiems pada
rytų tų pajamų ir išlaidų apskai 
čiavimus .Kai pradeda skaičiuo
ti, pasirodo, kad to ir to netu-i 
ri, tas ir tas yra paliktas na
mie ir t. t. Kiekvienas namų 
savininkas turėtų žinoti, kad 
jam yra reikalingi turėti visi iš
laidų pateisinami dokumentai 
ir, kai jis eina kur apskaičiavi
mus padaryti, turi pasiimti duo 
menis kiek jis išleido šiems da
lykams : vandentiekio (plum- 
bing), šildymo (heatingl, elek
tros (electrical) medžių dalių 
(carpentery), dažymo-popieria- 
vimo (painting, walpapering), 
valymo (cleaning), ir kitų smul
kių pataisymo išlaidų; taip pat 
reikia turėti žinias apie šias iš
laidas: nekilnojamo turto mo
kesčių (real estate tax), procen 
tų už nekilnojamo tūftS
lą (interest on the mortgage), 
kuro (fuel), draudimo (insu-

NEMOKAMAS PLOVIMAS nuostolių, Kad ir formaliai pri-j 
valomo draudimo nėra, bet nie
kam nepatartina vairuoti auto
mobilį be atitinkamo draudimo. 
Reikia visad daleisti, kad nelai- 

I mė gali įvykti ir kad gali būti 
už tai atsakingas. Neturėdamas 
draudimo turėsi atsakyti savo 
turtu. Tai visad geriau mokėti 
draudimo premiją, negu rizikuo 
ti visu savo turtu.

Paskutinė galimybė
Šykštuolis, labai susijaudinęs 

Į dėl dingusių 1,000 kruzeirų, šitą 
į pasipasakoja savo draugui. Šis
paklausia:

— Ar gerai apžiūrėjo? visas 
kišenes?

— Ne, nėra nė viename..
— Ar neturi liemenėje vidu- 

į rinės kišenės?
— Taip, bet šitos nenoriu ju- 

i dinti.
Į — Kodėl?

— Todėl, kad joje yra mano 
paskutinė viltis ir, jei pinigų nė 
ra joje, man apsisuk, galva ir 
aš krisiu negyvas.

g
. va. .. J

Automobilistas gaili nemokamai nusiplauti mašiną kelyje tarp
rance), dujų (gas), jei buvo nau Bogotos ir Manizales, Kolumbijoj. 6,000 mylių kelias Kolumbijoj kai- 

j't b nuog 4qq mlĮ dolerių Didele problema buvo, kaip sustabdyti srovę,

tinėjamos sausio mėnesio gale. dens (water), elektros (elec
dojama pajamoms gauti, van- kurj vėliau buvo nukreipta kitur. (INS)

Kartais pasitaiko, kad vienam 
ar kitam ta forma nėra pasiun
čiama ar šiaip kur dingsta. Rei 
kia laiku susirūpinti ir darbo-

Tel. REliance 5-1811

DR. V/ALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OJKTTrVIS gydytojas?
3925 YVest 59th Street 

i—4 popiet, 6:90—8:1*v s
nRirnl nutnrt*

Tel. ofiso ir buto OLyniplc 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero
Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 \ 
Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:30 i 

Trečiad. tik susitarus.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. G3rd St 
Ofiso tol REliance 5-4410 

Rezid. telef. GKovehill. <i-0017
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m. 

Penktad. tik i>o pietų.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tol CLiffsido 4-2800 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 YVest 47th Street 
(Kampas 47th ir Hcrmitage)

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

DR, FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
(Clvic Opera House, kamb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2204

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

Tel. TOwnliall 3-0059 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus

Rezid. tel. HEmlock 4-7080DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Cliirurgč) 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South \Yestem Avenue 
(MEDICAL BUILDING)

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

Office tel. RE 7-1168 
lies. tol. WAlbrook 5-3765

Tel. ofiso Pltospcct 6-2240
l’Rospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. \Vood Street 

Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt.
Trečiad. ir sek. uždaryta.

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St. 
Tel. PRospect 8-1223 arAVE. 6-5577 

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

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

— Tu, Jonuk, negerk jūros 
vandens, o tai troškulį gausi.

— Argi maža čia vandens: vėl 
atsigersiu.

Tel. ofiso HE 4-6690, rez. l’R 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1--4 ir e- » 

Šeštadieniais nuo 1 iki « vai. p. p. 
Uskvrua ketvirtad. ir lekmad

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6255 South YVestern Avenue

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 
Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 

sekmadieniais uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vai.: k aąd i etai Inu o 6 v. v.'jki 9 v. v’ą 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

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

Tel,; Ofiso — I’llllman 5-0766 
Buto — BEverly 8-3946

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

tric), telefono, jei buvo naudo- te pats gyvenau, o kitą nuoma- į “Committee of the Illinois 
jamas namo biznio reikalams davau. Tais pat metais nusipir- Assigned Risk Plan”, kurio raš 

kau kitą dviejų butų namą ir j tinė yra 75 E. Wacker, Lincoln 
užmokėjau brangiau negu ga- Tower, Room 102, Chicago, III. 
vau už savo senąjį namą. Sako, Kl. Prašau rnan paaiškinti ar 
kad nuo gautojo pelno man rei- į Illinois valstybėje yra privalo-

ir kitų išlaidų pozicijas.
Toks išlaidų dokumentų su-

vietėje pasitikrinti. Tuo atveju. rinklmas palengvina apskaižia. 
jei ta forma yra dingusi, reikia vimą jr sutaupo laiką Įstaty.
laiku gauti dublikatą. Blogai mag nereikalauja iš mokesčių kia mokėti Pajamii mokestį?
daro tie, kurie laukia atsiun- mokėtojo mokėti daugiau negu

mas automobilio draudimas?
Ate. Jei jūs nusipirkote kitą1 Ats' ?“n0‘8 va>st' prival°™1 

automobilio draudimo nėra, bet'čiant formos iki paskutinės die-i jį prįValo. Todėl -reikia turėti tokį namą ir pats naudojatės . . . . ,.
nos ir tik tada pradeda jieškoti. Jpate^sinamU8 dokumentus išlai- vienu butu, tai nu0 jūsų naudo-! ]ei vairuotojas neturi draudimo
Del to kartais pavėlina užpildy-, domg Rad reikalui egant lė_ jamOg namo dalies pelno mQ. tai nelaimingo atsitikimo atveju
ti savo mokestinį pareiškimą. | tum • od ti mokesči įstaigos kesčių mokėti nereikia. Reikia j* ]tckl° vairuotojo gali būti rei

Tie, kurie metų bėgyje yra sir Pareigūnams, jog mokestinis pa mokesčius mokėti tik nuo tos a auJama uzs a o pa engimui
gę, turi turėti ir prie pareiski- reiškimas yra teisingas ir parem namo dalies pelno, kuri buvo
mo pridėti atitinkamus paaiški- tas pateisinamais dokumentais, skirta bizniui. Jums reikia už
minus, kad galėtų atsiskaityti Laiko dar yra ir reikia pajamų pildyti taip vadinamą “schedule
nuo savo pajamų taip vadina- mokesčio pareiškimą ruošti rim D” ir pridėti prie jūsų bendro-
mą siek pay . tai jr atsidėjus. Jokiu būdu ne- jo pareiškimo — Form. 1040.

Asmenys, kurie metų bėgyje Patartina laukti paskutinės die-
turėjo biznį ar vertėsi profesi- nos ir ruošti apgraibomis.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

Gr'RKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

6322 South YVestern Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. U- 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-r vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: Plt 8-3229 
Ro> telef. WAIbrook 5-5076

=F

M O V I N G
BENIULIS atlieka' įvairius 

perkraustymus bei pervežimus
n..

niu darbu, jie turi prie pareiški
mo pridėti atskirą formą vadi-1 KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 

namą “schedule C”. Toje for-į
moję reikia parodyti visas iš KL Pra^au man Pykinti,

Kl, Prašau man paaiškinti, įg tolimų ir artimų atstumų, 
kur galima apdrausti savo auto

biznio gautas pajamas ir visas koks yra skirtumas tarp “in- 
išlaidas. Gi gautą pelną ar nuos suran^,c broker” “msurance 
tolius pridėti ar atimti nuo ki- a»ent •
tų pajamų, jei jų buvo. Ūkinin- Ats. Yra trys pagrindiniai skir 
kai turi užpildyti atskirą for- tumai tarp draudimo agento ir 
mą, vadinamą “schedule F”. brokerio. Draudimo agentas y- 

Mokesčio (pareiškimo trečia- ra draudimo kompanijos atstū
mė puslapyje yra numatytos kLvas ir jis atstovauja draudimo' 
tos asmens pajamos: būtent di- kompanijos interesus; gi drau- 
videndai, procentai, pelnas ar dimo brokeris yra apdraustojo 
nuostoliai nuo perduoto turto, atstovas ir jis yra, sakytume, į 

pensijų pajamos (žinoma ne so- patarėjas apdraustojo. Kaip į 
cial security benefits), pajamos kompanijos atstovas draudimo i 
iš nuomų ir kitos pajamos. | agentas turi teisę ir pareigą pa- ' 

Didelė dalis mokesčių mokė- j sirašyti draudimo polisus, gi bro 
tojų turi pajamų iš nekilnoja-, keris tos teisės neturi. Pagaliau 
mo turto. Daug kas turi butą, draudimo agentas turi įstaigą 
du ar tris išnuomavimui ir per, tos kompanijos vardu, kuriai jis 
metus gauna tam tikrą sumą pi- atstovauja, o brokeris bendra- 
nigų. Šalia tų pajamų, toks nur darbiau ja su kompanijų agen- 
kėtojas turi nemaža išlaidų, bet1 tais, pristatydamas jiems no- 
ne visados asmenys mėgsta sa-' rinčius apsidrausti.

galima
mobilį, jei atskiros draudimo 
kompanijos drausti atsisako?

Ats. Visos draudimo kompa
nijos, kurios draudžia automo-

Tel. BIshop 7-7075 arb» 

PRospect 8-9842

bilius Ilinois valst. privalo 
priklausyti arba būti nariais 
taip vad. “An Assigned Risk!

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatų Taisymas

Plan”. Automobilistas negauda-, M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer

mas draudimo atskiroje drau-1 Sąžiningas ir garantuotas darbas 
, ... vii-1 Tel. VIrginia 7-0087dimo kompanijoje, gali kreiptis ~ *

-I * 2
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l/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ !

vo tokias išlaidas susiskaičiuoti 
ir atitinkamas sąskaitas susi
rinkti. Pasitaiko, kad tokie as
menys kreipiasi pagalbos į ad-

Kl. Pereitais metais parda
viau dviejų butų namą ir gavau 
2000 dolerių gryno pelno. Na
mą turėjau 6 metus, vienam bu-

C R A N E SAVI NGS AN\sšsAN
2555 YVEST 47th STREET LAfayette S-1083

B. R. Pietkiewlcz, prez.; E. R. Pietkievricz, sekr. Ir advokatas

Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 
valstybės bonus. Taupytojams |M»turim\linai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta iki $10,000.

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

CHICAGO SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION
nuoširdžiai kviečia Tamstą atlankyti mūsų bendrovės naują namą — vieną gražiausiai ir moderniš
kiausiai įrengtą visoje Illinois valstybėje.

CHICAGO SAVINOS per paskutinius 32 metus — nuo josios įsikūrimo 1924 metų iki šios dienos 
— te pertraukos kas 6 mėnesiai išmokėdavo ir išmoka savo taupytojams augštesnj dividendą negu 
dauguma kitų šios rūšies įstaigų. Tatai liudija, kad CHICAGO SAVINGS valdyba ir direktoriai visą 
laiką bendrovės reikalus tvarko ne kelių asmenų, bet visų taupytojų naudai.

Tamsta, pasidėjęs taupomus pinigus pas mus, gausi ne tiktai apdraustą saugumą, augštą divi
dendą, bet veltui gausi dar daug kitų patarnavimų, už kul iuos kitose įstaigose turėsi mokėti.

Mūsų turtas virš $20,000,(XW.0().

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
6245 So. Wcstem Avenue GRovehilI 6-7575 Chicago, Illinois
ATDARA; piruuulicn) nuo 12 iki 8, antradieni ir penktadienio} nuo 9 iki 4, ketvirtadieni nuo U iki 9, trečiadienį 

uždaryta viešą dieną, o iešta dienių nuo 9 iki 2 vai. po pietą.

™)1. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 YVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penat. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir fešt. Dagai sutarties

DR. J. Ir K. AGLINSKAI”
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 YVest 51st Street „
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai., 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir i 
šeštad.

Hes. tel. GRovehilI 0-5603

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. 
Trečiad. ir kitu laiku pūgai sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South YVestern Avenue
Chicago 29, III

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpuhlic 7-49OO 

RozidcneU: GRovehilI C-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VIrginia 7-OO36. 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Tel. ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampan Archer ir California Avė.

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p.,

. išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. YArds 7—1166 
. Rezidencijos — STcwart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

756 YVest 35th Street
(kampas Halsted Ir 35-ta gatvS) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

TcL VVAIbrook 5-2670
Res. Hflltop 6-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuctte Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PR. fi-3828. rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
25A0 Mest 63 r d Street

I VAL, kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:l» 
J Iki 9 vai. Trečiad ir šešt. uždaryta

’T.l.fons" ORov.hll' 6-1R9S
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

balandos: 9—12 Ir 7—J v T. pagal 
•u.iinein-n iš«vyrus trefiiMlenlus 

2422 YV. Marųuette Road

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS

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

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

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

Nainy — CEdarercst 3-7786

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

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2437
VV. 62nd St.. tel. Rcpubllc 7-8818.

OfLso telefonas — HIsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

 DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINGS IR 

ORTOPEDU*'fiS LIGOS 
2745 YVest 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpuhlic 7-2290 

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

DR. ANTANAS RUDOKAS, 

Opt.

Tikrina akis ir pritaiko akinius, 
keičia stiklus ir rėmus 

4455 S. California Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto iki 3 v. p. !>■

Tel. ofiso YA. 7-4787, rez. PR. 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
VAL. nud 2—4 ir C—8: trečiad., šeš- 
tnd. ir sekmad. tik pagal sutartj.
Jei neatsilieps vlršnilniti telefonai,

šaukite Mltiaay 3-OOO1

V P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedns - Protezlstas

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. bpec. |Migai ba kojom 

(Areli SupportH) Ir 1.1.
Vai.: 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
OHTHOPKDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 YV. 63rd St.. Chicago 29, III. 

Tel. Pllosiieet 6-5084

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtė)

GYDYTOJA LR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. 6-6440, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 YVest Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-0059 

Ilezid. 6(100 S. Artesian Avė.
VAL 11 v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 YVest 35th Street

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

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių {tempimą, kuris 

yra priežastis gaivos skaudėjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio. 
Atituisuu trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminas linai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
{ mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1873

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:30 
iki 6 vai. Sekmad. ir treč. uždara.

Remkite dien. Draugi
DRAUGAS
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LITERATINĖ POLITIKA
KULTŪROS IR POLITIKOS KLAUSIMAS

•
Mūsų tarpe dažnai yra svarstomas kultūros ir politikos tar

pusavio santykiavimo klausimas. Pas mus šis klausimas yra 
toks gyvas, kad ne kartą atrodo, jog jis yra net mūsų politinio 
susigrupavimo pagrindas. Vieni mūsų nori būti tik kultūrinin
kai, bet ne politikai. O kiti į savo politinę veiklą nori žiūrėti, 
kaip į bendrosios kultūros dalį.

Atsitiktinai panašų klausimo pastatymą teko rasti viename 
universitetiniame Amerikos leidinyje. Tai yra Fordhamo uni
versiteto metraštis “The Thought”, 1956 m. rudens laida. Skir
tumas yra tik tas, kad šiame žurnale svarstomas literatūros ir 
politikos santykiavimo klausimas, kai tuo tarpu pas mus vietoj 
literatūros imama plačiau, būtent -— visi kultūrinio pasireiš
kimo laukai.

Straipsnio autorius yra Viktoras Ferkiss, politikos profe
sorius Saint Mary’s kolegijoje, Californijoje ir vienas iš žurnalo 
"The Commonvveal” bendradarbių. Jis padaro nemažą priekaiš
tą literatiniam priėjimo būdui prie politinių klausimų. Tačiau 
anaiptol jis nėra humanistinių mokslų ar literatūros priešas ir 
techniško politikos supratimo atstovas. Ta pačia proga jis iš
kelia porą galimybių, kuriomis literatūra politikai gali pasitar
nauti.

LITERATO IR POLITIKO KELIAS
- - -■ ;"rmiiniinnm

Už pagrindines mūsų laikų politines negeroves straipsnio au
torius kaltina literatinio priėjimo būdą prie politinių problemų. 
Literatinis metodas yra būdingas savo kūrybingumu. Jis turi 
idėją ir, nukreipęs į ją žvilgsnį,' tol dirba su savo turima me
džiaga, kol iš jos išgauna tai, ko nori. Šitokiu nusiteikimu lite
ratinis metodas reiškiasi ir politikoje. Į dabartinę visuomeninę 
situaciją jis žiūri tik kaip į nereikšmingą išeities tašką savo di
deliems planams. Esančioji politinė situacija jam yra tartum 
molis skulptoriaus rankoje. Literatiškai nusiteikusiam politikui 
gyvenimo faktai tereiškia tiek, kiek personažai jo romane ar 
apysakoje. Jų aistras ir jų darbus jis veda tvirta ranka.

Visuomenininko priėjimas prie Oolitinės problematikos yra 
visiškai kitas. Jis su savo išeties faktais nėra toks laisvas, kaip 
literatas. Jo veikla yra varžoma nesuskaičiuojamos daugybės 
prigimties įstatymų. Vienus jų jis žino, kitų jis visai nežino, bet 
jie paprastai tuoj pasirodo jo kuriamoje naujoje sitaucijoje. 
Savo tikslo jis negali siekti tokiu dėsningumu, kaip literatas. 
Jis turi imti dalykus taip, kaip jie yra. Jam reikia turėti reikalų 
su daugeliu dalykų, kurie turi labai maža įkvėpimo, pvz. su 
statistiniais duomenimis, formalumais ir kt. Visas tas poltinės 
veiklos preliudas visuomeniniam politikui yra labai svarbus, su 
kuriuo savo kūryboje nesiskaito literatas. Jis tikrovę ima ne 
tokią, kokia ji yra, bet tokią, kokios jis nori, kad ji būtų. Ir 
rašytojo už tai negalima kaltinti. Kokią atsitiktinę idėją ar 
įvykį rašytojas gali paimti išeities tašku savo kūriniui. Bet 
tai nėra pateisinama politikui. Jam reikia didesnio nusižemi
nimo. Jis turi atsižvelgti ne tik į reiškinių kokybę, bet ir į jų 
kiekybę.

LITERATŪRINE POLITIKA

Nušvietęs literato ir visuomenininko metodo skirtingumus, 
autorius kaltina literatinį metodą už daugelį politinių klaidų. Bū
dingas literatinės politikos pavyzdys yra marksizmas. Jis susi
kūrė laimingos valstybės arba rojaus viziją ir išėjo jos įgyven
dinti, neatsižvelgdamas į realius žmogiškojo gyvenimo duome
nis. Marksizmą iškėlė literatiškai nusiteikusi Europos šviesuo
menė. Tik yra keista, sako V. Ferkiss, kad šiai vizijai įgyven
dinti buvo paimtas ne koks romantiškai konservatyvinis pagrin
das. Priešingai, ji buvo pastatyta ant materialistiškai komunis
tinio pagrindo.

Palinkimas į gyvenimą žiūrėti kaip į apysaką yra labai pla
tus reiškinys žmonių tarpe. Jis sudaro lengvą priėjimą litera
tiškam politikavimo metodui. Pagrindinė šio metodo klaida yra 
ta, kad jis savo išeities taške turi iškreiptą tikrovės vaizdą. Su
sikoncentruodamas prie kurios vienos vertybės, jis ją išpučia.

Pavojingiausia literatinės politikos apraiška yra mitai. Bū
dingiausias mitinės politikos bruožas yra tas, kad ji yra bekomp- 
romisinė. “Galima suderinti interesus; galima suderinti skirtingų 
vertybių sistemas; bet mitai gyvena kaip brangiausių jų tikin
čiųjų vertybių įsikūnijimas”. Viena tik paguoda, sako V. Fer
kiss, kad mitas paprastai nedaug tereiškia ten, kur nėra švie
suomenės.

DAUGIAU PAGARBOS TIKROVEI

Politines nuotaikos Prancūzijoj
Prancūzų parlamentas, susi- liuotis nuo kitų Europos kraš- 

rinkęs po Kalėdų pertraukos, ė- tų... Europa jai yra ateities ke-
mesi pirmuoju klausimu svars
tyti bendrosios europinės rin
kos problemą. Tai nėra dar pa
čios sutarties apie tokios rin
kos įsteigimą projektas, bet tik
tai metmenys, kuriuos vyriausy 
bių pavesti išdirbo šešių kraš
tų (Belgijos, Italijos, Liuksem
burgo, Olandijos, Prancūzijos ir 
Vakarų Vokietijos) ekspertai. 
Diskusijų metu pasisakė beveik 
visi stambieji grupių lyderiai.

Vienas pirmųjų kalbėjo Pier- 
re Henri Teitgen, buv. vyriausy
bės vicepirmininkas ir vienas 
Respublikinio Liaudies Sąjūdžio 
(MRP) arba krikščionių demo
kratų grupės vadų. Nurodęs,

keliais. Mes niekada dar nesame 
kelias. Mes iekada dar nesame 
buvę taip arti tikslo, bet aš ma
nau, kad tai paskutinė mūsų ga
limybė”.

Čia tenka pastebėti, kad Pran 
cūzija prieš keletą metų buvo iš
kėlusi sumanymą sukurti Euro
pos apsigynimo bendruomenę. 
Kai po ilgų ir sunkių derybų su
tartis vyriausybės buvo pasira- 
šytaĮ o kitų partnerių net ra’ifi- 
kuota, prancūzų parlamentas 
1954 m. rugpjūčio mėn. kelioli
kos balsų dauguma ėmė ir atme 
tė sutartį. Šitai turėjo ga voje 
Faure, kalbėdamas apie “pasku
tinę galimybę". Jei ir šį kartą

1*0 SURIDtRIMO

Majoras Lynn, 33 m., sveikinamas, kad išliko gyvas po susidū
rimo dviejų jetų virš Karibų jūros. Jis pasakoja, kaip kovojo su ryk
liais jūroj. Kiti trys vyrai yra dingę. (TJ'JSJ

»šų stabus ardys, jų vieton kry- 
ižius statys ir gėlėmis kaišys, o 
! smurto ženklo — raudonos vė
liavos — nė žymės neliks. Džiu- 

| ginančiai prabils seniai mums 
Į begirdėti bažnyčių varpai mal
dai. Atsilieps ir tylintis Lais
vės Varpas burti 'vienybėm Lie
tuvos himnas — "Lietuva, tė
vyne, mūsų" — garsiai suskam- 

i bes.
j Čia bažnyčios svetimoje pa- 
I dangėje. Kyla Švenčiausias šv.
I mišių metu virš altorių. Nusi- 
I lenkiame su pagarba. Žvelgia- 
įme ir maldaujame: “Pakilk Os
tijoje, o Jėzau, greičiau nepri
klausomoje Lietuvoje ir leisk 
ten giedoti Tau padėkos himną 
Te, Deum, laudamus... džiaugs
mingai virpančiuose nenustotos 
vilties ir meilės tonuose.

kad 160 milionų amerikiečių pa- Prancūzija panašiai pasielgtų,
gamina daugiau pramonės ga- jokia kita valstybė nebegalėtų1 tos
minių, negu 250 milionų euro- su ja ateityje derėtis Europos 
piečių, kalbėtojas įspėja, kad be apjungimo klausimais
apsijungimo bendroje rinkoje 
neįmanoma išplėsti gamybos, su 
telkti stambesnių kapitalų, su
mažinti gamybos ir pardavimo 
kainų ir padidinti darbininkų už 
darbių. Šia proga jis nurodė 
gyvą pavyzdį — Anglies ir Plie
no Bendruomenės įsteigimą. “Ar 
mūsų pramonė buvo nuslopinta 
vokiečių pramonės, kaip buvo 
kaikurių pranašaujama?”, klau 
šia kalbėtojas ir čia pat atsako, 
kad plieno gamyba Prancūzijoje 
pakilo 4 kartus.

Užsienio reikalų viceministe- 
ris Maurice Faure* išdėstė par
lamentui, kuriais svarbiais klau 
simais jau sutarta ir baigė sa
vo kalbą šitaip: “Be abejo bend
roji rinka turi savyje rizikos; 
bet rizika yra vilties sesuo ir 
mes pasirinkome apskaičiuotą 
riziką... Prancūzija negali izo-

Iškėlęs literatinės politikos klaidas, autorius iškelia keletą 
minčių klausimu, -kuo literatūra galėtų būti naudinga politi
kai. Jis toli gražu nemano, kad politika ir visuomeniniai reika
lai yra tik statistinių duomenų pritaikymas gyvenimo praktikoje 
ir nieko bendro neturi su humanistine veikla. Jis juokiasi iš se
nos Engelso svajonės, kad ateis laikai, kada asmenų organizuoti 
nereikės ir užteks tik daiktų administravimo.

Kad statistika būtų naudinga, reikia protinio sprendimo, 
kurį ugdo humanistiniai mokslai. Toliau jis sako, kad Vakarų 
literatūra ne kartą labai giliai įžvelgė kaikuriuos žmonių san
tykius, kurie, vėliau išanalizuoti, turėjo gerų politinių pasekmių. 
Tačiau jis pageidauja, kad literatūra turėtų daugiau pagarbos 
faktams. Tas jo reikalavimas yra labai pagrįstas, nes politikoje 
turime reikalą su gyvais asmenimis, su jų organizacijomis ir tau
tomis. Šių veiksnių net teisingu ir kilnesniu tikslu pakreipimas 
nėra įmanomas nerespektuojant jų laisvės. Kitaip sakant, lite
ratūra, norėdama daryti įtakos politikai, to uždavinio neturi imtis 
be visuomeninių mokslų talkininkavimo, šitoks bendradarbiavi
mas būtų labai palaimingas. Kard. Newmanas savo universiteto 
vizijoje svajojo apie bendradarbiavimą žmonių, kurie žiūri į pro
blemas skirtingais atžvilgiais.

Autorius yra nuomonės, kad literatūros nenoras skaitytis 
su fiziniais ir kiekybiniais žmogaus gyvenimo faktais yra labai 
jaunas reiškinys. Prieš romantizmą jo literatūroje nebuvo. Ro
mantizmas, pasak jį, savo politinėse tendencijose labai blogai 
pasitarnavo žmonijai. Jis savo visuomenei pateikė vieno as
mens jausminį išgyvenimą, pristatydamas jį, kaip visuotinį žmo
nijos vaizdą. V. Bgd.

mo stabus. Suardytos šeimos. 
Vyrai priversti vesti ruses. Žmo 
nos tekėti už ruso. Mylėti tą, 
kuri ar kuris smurtu primestas. 
Tautos gėlės — mergaitės — iš
prievartautos ir čia pat nušau-'

Pramanyti kaltinimai. Trėmi
mai į Sibirą. Badas, šaltis. Mir 
tis kerta būriais. Speige lavo
nų krūvos. Laukia dėl įšalusius

Nepaprastai įspūdingą ir di
deliu susidomėjimu deputatų iš
klausytą kalbą pasakė buv. mi- žemės pavasario užkasimui, 
nisteris pirmininkas Rene Ple- 
ven. Baigdamas savo kalbą, Ple 
ven pareiškia: “Pasirašyti bend 
ros rinkos sutartį, tai kartu su
stiprinti Europos vieningumą ir 
dėl to tokia sutartis turi poli
tinę reikšmę... Vyriausybė turė
tų nedaryti perdaug nusileidimų
Europos apsijungimo priešinin
kams, nes šie jai už tai visvien 
nebus dėkingi. Mes neprivalo
me būti gėdingais europiečiais”.

Dar šiuo klausimu kalbėjo vi
sa eilė kalbėtojų, kurių tarpe 
užs. reik. min. Christian Pineau 
ir buv. min. pirm. Prierre Men- 
des - France. Nors buvo numa
tyta diskusijas baigti sausio 18,

Kalėjimuose naujausi kanki
nimai: malūnai su centrifūgo
mis vyrų ir moterų šlykštiems 
išniekinimams ir sunaikinimui. 
Nežabotas sadizmas!

Antai partizanai. Nelygi ko
va. Kniumba krūtine užklodami 
ir persisunkiančiu krauju pa- 
švęsdami tėvynėlės žemę.

Kiti po kartuvėmis ant tabu
retės. Gyvos ostijos tarp dan
gaus ir žemės. Žvelgia sugelta 
širdimi, kol,mirties angelas už
daro blakstienas. Viena jiems 
paguoda. Įvykdžiau savo parei
gą, įpindamas į mylimos šalies 
vainiką savo gražiausią gėlę —

bet dėl didelio kalbėtojų skai- gyvybę. Naikinama visa tauta.
čiaus teko jas nukelti toliau.

LIETUVOS TELEPATIJOJE
KUN. A. JAUNIUS

Tryliktieji metai slenka, kai Jit pasiekia visus tolius.
tiesiame į tėvynę minčių spar
nus viltimi sugrįžti pas savus. 
Jie širdžiai artimi, ir meilės ry
šiai amžini. Deja, suglaudžia
me juos atsimušdami į kietą 
geležinę uždangą ir radaro už
tvaras. Nematyti televizijos. 
Sukaustytos ir radijo bangos. 
Tik virnos srovės — teiepui- 
jos — juodoji ranka sustabdyti 
nepajėgia! Telepatijos keliu — 
tame augščiausiame susikaupi
me — tautiečiai siunčia mums 
pergyvenamo pragaro vaizdus.

Fr šia

Raudonieji smaugliai šliaužioja 
Po nualintus plotus jieškodami 
paskutinio lietuviškai plastan- 
čio pulso. Jiems rūpi sistemin
gai nušluoti Lietuvos vardą nuo 
žemės veido, kaip šūkavo Molo
tovas pradžioje paskutinio karo.

Silpni esame pakelti kardą į 
priešą. Negalime aplankyti did
vyriškai mirusiųjų kapelių. Bet

me dolerius. Jaunimas turi sa-. 
vo ratelius. Mokosi gražios gim 
tosios kalbos ir pažinti savo 
kraštą.

Kristus bėg'o į Egiptą. Bet 
nepasiliko. Grįžo dirbti savie
siems eidamas per kaimus ir 
miestus. Jis verkė dėl sostinės 
Jeruzalės išgriovimo ir tautos 
vergijos. Atverkė laisvę: žydai 
šiandien turi nepriklausomybę.

Bėgome ir mes. Garbė tam, 
kuris pirmas sugrįš dirbti Lie
tuvai. Dažnai apraudojame li
kusiuosius pančiuose. Nė viena 
nekalta ašara nekrinta veltui. 
Joje slypi teisingumas ir dieviš
ka galybė. Ji riedėdama per 
skruostus sutirpdė carų prie
spaudą. Ji paskandins ir šių 
dienų visus raudonuosius milži
nus. Ir jų pačių agonijoje, kaip 
merdėjančias besiraitančias gy
vates, išmesime už savo ribų.

Mus trokšta pamatyti baltie
ji tėveliai. Langus ir laukus 
pražiūrėdamos laukia šeimos. 
Pasiilgo suskurdusios seserys. 
Ilgesiu nerimauja broliai.

Laimingi, kurie dar susitiks. 
Jie entuziazme šalelę mielą va
lys: melo dūmus sklaidys, prie-r

Atomini ii spindulių 
detektorius

Bendix Aviacijos bendrovė iš
rado labai mažą įtaisą, maždaug 
kišeninės rašomosios plunksnos 
didumo, kuriuo galima pagauti 
atominiai gamos spinduliai, at
sirandą iš branduolinės (atomi
nės) eksplozijos, nešami kritu
liuose. Tas išradimas panaudo
jamas kariuomenei ir medicino
je, kai reikės gydyti atominio 
sprogimo aukas.

Ameriką.
Vasario 16. Rimtis. Paslap

tinga tyla. Širdis meiliau plaka nelūžtame dvasia. Vergėjai griū
Lietuvai. Jos dūžiai tiksliau nu
stato mūsųjų smegenų priimtu
vus pagauti telepatiją.

Mes mylime ir matome. Ką ?!
Durtuvais perveriamos moti

nos, ir išplėšiami vaikai. Alpo 
jos, kada Erodas užmušinėja

va. Nebėra Hitlerio, Mussolini. 
Subyrės ir Chruščevo bei Bul- 
ganino maskaradas.

Saviesiems supilame dvasios 
kapelius sieloje. Žalią rūtą ir 
kvapiąją mėtą — dorybes — so
diname ant jų. Maldoje malo-

mužučius. Skaudžiau lietuvei, nes rasa suvilgome juos. Ir 
kada modernieji erodai pražys- kursto jie tėvynės meilę krūti- 
tančioje jaunatvėje nuodija jų nėse. Juk priešui paralyžiuoti 
vaikų dvasią garbinti komuniz- j spiečiamės į draugijas. Auko ja-

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

18 tęsinys

Popietėj abu ilgai vaikšto mieste, kol sulaukia 
draugų gimnazistų, lanko tolimus kalnelius, užklysta 
gegužinę, kur spindi linksmos vario dūdos. Ją ir šokti 
išmokė. Buvo baisu, kai viename vakare jis išplėšė iš 
eilės, ir ji nemokėjo. Tada namie sukosi patefonas, 
praskambėjo daugybė šlagerių. Samanė įveikė šokį.

Nūnai skuba mintis drauge: pasakyti visa. Jis 
padės, patars. Ir, pasiekusi salę, veria vartelius į so
dą. Ten daug takų, suoliukų. R4s jie ramią vietelę. 
Bet žmonės ten vaikšto, ir ji susilaiko. Taip nešikai- 
b$ąi lyg prekymetyje. Dar kas nors išgirs. O gal jis 
nesupras ? Gal nesupras ...

Vėl suka aikštėn, kur ties sale renkasi artistai. 
Vieni sugarma vidun ir dūksta, šūkauja, kiti stovi
niuoja prie laiptų, laukdami vikaro.

Jis pasirodo šventoriaus vartuose. Lieknas, be 
skrybėlės. Žvalus ir greitas.

— Kokią rolę tu čia grajini? — klausia Algis.
— Irgi pasakė! Kur aš vaidinsiu, aš sufleruoju. 

Įsivaizduok, moku visą veikalą mintinai, kaip žirnius 
bėriu, o tie artistai kelių žodžių neišgali.

Vikaras rankos mostu sveikina visus ir kviečia 
vidun.

Salėje kyla triukšmas; merginos grupuojasi prie 
scenos, vyrukai atitraukia uždangą, uždega šviesas ir 
neskubėdami stato baldus.

Kol jie tvarkosi, lėtais, ramiais žingsniais įdėlio- 
ja Lina ir atsistoja visų užpakalyje. Įsmunka ir bu

STATYBAI 
TB NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODV 
LUMBER CO

STASYS UT^iNAS, Prm.
. 3039 So. Halsted Si

TeL VIctory 2-127Z 
Apkainavimą it Prekių Priatab 

mą Teikiame Nemokamą) 
Raštini atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakarę t> 
šeštadieniais iki 8 vai. vak*™

Siunčiame pinigus į 
LIETUVA 

ir visas kitas šalis.

Turime tiesioginį ryšį te
legramų ar oro paštu.

Pristatymas pilnai garan
tuotas, ir jums persiunčia
me kvitą su asmens pa 
rašų.

Del pilnesnių informacijų 
rašykite arba telefuonuo- 
kite — Foreign D^>art- 
ment FRANKLIN 2-4100.

AMALGAMATED TRUST 
& SAVINGS BANK 

III So. Dearborn Street
Chicago, Illinois

halteris. Salės gale, prigludęs prie sienos, stebi, kas 
čia vyks.

Vikaras suploja delnais.
— Mielieji, — šūkteli jis žemu bosu ir atsikrenkš- 

čia. — Nežinau, nuo ko pradėti, kaip pasakyti, bet 
reikalas rimtas. Mūsų vakaras pakibo ant plauko.

— Kas? — grūdasi būrys aplink. — Policija lei
dimą atšaukė?

— Nee, — kunigas nutęsia ir peržvelgia rimtu 
žvilgsniu. — Į tai galėtų atsakyti panelė Lina.

Ratelis prasiskleidžia, žvalgosi Linos. Ji šviesiu

THE LEON HOSIERY 
AND NOVELTY SHOP

Linki draugams ir klientams link
smų švenčių ir laimingų naujų 
metų. Turime moterų kojines. Vi
sokias naujenybes. Vaikams žais
lus. Taippt valome rūbus — pai
mame ir pristatome. Vyrų marš
kiniai gražiai išskalbiami. 1304 W. 
51st St. Tel. DRexel 3-6278.

Salė nuščiūva.
Jei būtų staiga cementinis tiltas lūžęs, namas už

sidegęs, ji nebūtų taip išsigandusi. Klaikiom akim 
perbėga veidus. Lina čia pat. Išdidi. Svilina žvilgsniu. 
Tampo raudoną skarelę.

— Ne, ne! Jokiu būdu! — sušvokščia Samanė, 
puola į kampą, kniumba ant suolo ir susigūžus rankom 
uždengia veidą. .

Draugų ratelis sumišęs plėsčioja, žengia ir su
stoja. Vienas puolasi prie Linos.

Ką čia niekus darai. Pagalvok, kas bus su
vasariniu apsiaustu, su raudona kaklo skarele stovi mumis> Užgersi medaus, vaistų. Galėsi tyliai šnekė-
čia pat.

— Matote, — pradeda ji tyliu, užkimusiu balsu.
— Sergu ir negaliu vaidinti.

— Lina! — artistai puola prie jos. — Pagalvok,
ką darai ?

— Negaliu! — ji sukužda šalta ir išdidi.
— Dieve tu brangus!
— Ką darysim!
— Skandalas!
— Lina, Lina!
— Taigi, matote... Ką daryti ? — dūsauja vi

karas. — Atvyksta tiek svečių iš apylinkių. Mes žuvę.
— Atidėti!
— Kas iš to. Nebus atlaidų, tokios geros progos.

Mes turime rasti išeitį!
— Bet kaip?
— Kas nors turi pakeisti Liną!
— Tai negalima, kas išmoks didelę folę!
— O gal kas moka, atsitiktinai? — klausia ku

nigas.
— Samanė, Samanė! Ji viską moka mintinai!
Ji neramiai klausėsi pokalbio. Tokia nelaimė. 

Nelaukta! Lina susirgo. Ką darysim ?
savo vardą, dar labiau išsigando.

— Kas? Aš? — sumykčioja ir įsikimba į Algį. 
— Samanėle, —- kreipiasi vikaras. — Tavo ranko

se mūsų rytojaus vakaras. Tu moki mintinai. Tu vie
na gali išgelbėti.

ti, juk visi matys, kad tu užkimus.
— Aš negaliu rizikuoti, — atsako ji šaltai. — 

Man ęaila, bet — ne! Aš po pietų pranešiau vikarui. 
Galėjo pasirūpinti.

Kunigas kramto apatinę lūpą, piktom akim nu- 
matuoja Liną. Būrys stumdosi, lankstosi, prašo, pa- 
gatavi į ranką bučiuoti, bet Lina šypteli ir traukiasi.

Algis nuošaliai stovi ir seka. Kai ratelis tūpčio
ja aplinkui Liną, jis nueina prie Samanės ir atsisė
da greta.

— Samane, pubusk! Juk tu moki rolę, ką tau 
reiškia.

Ji nesujuda.
— Kunigėlis, toks geras žmogus, prašo, ir tu ne

gali pasiaukoti?
Ji praveria delną.
— Algi, tu tik pagalvok, ką reiškia pakeisti Liną?
— Kas ji, Kauno artistė ? Tuščias puodas, šlamš

tas! Aš tau sakau, kad tu suvaidinsi mažių mažiau
siai lygiai, o gal net geriau.

— Bet kodėl aš, kodėl ?
Kai išgirdo — to, j<a(j tu gajį rpave pj^jatu. Tokia proga 

save išbandyti!
Neįveikęs Linos, būrys nedrąsiai susirenka aplink 

Algį ir Samanę.
(Btis daugiau)
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KANADOS LAIŠKAI

KANADOS ŪKINIS ŠOKTELĖJIMAS
l)R. ONA LABANAUSKAITĖ

Čia vis dar yra manančių, dalino parlamento nariams se- 
kad masinis imigrantų įsileidi- siją pradedant. Opozicija dūks- 
mas Kanadai yra žalingas. Va- ta, kad pranešimas taip surašy- 
dinamieji naujieji kanadiečiai tas, j-og valdanti liberalų par- 
kartais ir patys savo pašonėje tija turėtų pakankamai medžią- 
išgirsta priekaištą dėl savo čia gos parlamento rinkimų propa- 
atsiradimo. Bet, k?s reikalą ge- gandai maitinti.
rai supranta, tas gerai žino, kad _ Ne m-sų kiaulės> ne mūsų 
imi.ra’-tai yra ne tik naumng , FUpos, _ galime sakyti dJ 
bet ir būtinai reikalingi. nados partijų ginčų tačiau įdo-1

Be pokarinės imigracijos Ka- mu žinoti ir niumSj kokią at. 
nada nebūtų turėjusi tokio uki-Įeitij toji komisija numato Kana- 
nio sužydėjimo, nes tarp 1941 dai. Štai jos pramatymai — 
ir 1951 m. būtų buvęs didelis pranašystės.
darbo rankų sumažėjimas dėl, ncbus k depresijų ir
mažo gimimų skaičiaus didžio- radikalaus vyriausyb5s 
sios ūkines depresijos metais. pasikeltim0 (turima ,,mcnyj0

galimybės, kad liberalizmą ga
lėtų pakeisti socialistinis ūkis), 
tai 1980 metais Kanada turės

PERSKIRTI DVYNIAI

Medicinos istorijoj jau 6 pora Siamo dvynukų perskirta. Čia ma
tyti toki pora La Mėsa, Calif. Dvynukai gimė praeitų metų liepos 
mėnesy. .(INS)

LIETUVIS EMIGRACIJOJ
Nėra lietuvio, kuris gyvenda- ži, kilni ir prasminga mintis ki 

~_  mas išeivijoj pamirštų savo tė- 'lo Pasaulio Lietuvių Bendruome t-vIT
Tam 1946 ir 1956 metu Ka 26,650,000 gyventojų, kurie ma-Į Vynę. Juk kiekvienas paliko sa- J P Y
Tarp 1J46 ir 1956 met jKa -iau dirb3 kurie uždirbs 2l<. vaiį krašte su ^kandančia šir- 

„adon įvažiavo apie 1350,000. karto „a ( dabar vį, W .kandami,
asmenų. Is to skaičiaus trys keti 1R _;1 ...... '

Be tų darbo rankų ir smegenų
Kanados milžiniškas gamybos lVt7 paMsti7oe'iaiist'in'is''fikisl. 
pakilimas butų buvęs neįmano 
nas

vąjį kraštą su skaudančia šir- 
su ašarom akyse. Ar gy-

Jau buvo kreiptasi į visus Lie tų dar kartą pasauliui, jog lietu- riam paremti ir jame dalyvauti
; tuvos-diplomatus, konsulus, kad vių tauta yra garbinga, vieniu- yra kiekvieno lietuvio tautinė 
savo svariu ir įtąkingu žodžiu ga, kultūringa, kūrybinga ir pareiga.

’ primintų visomis progomis ati- verta laisvės ir nepriklau3omy- Informacijos komisijos vardu 
{tinkamoj šalyje esantiems tau-jbės. į *». MTialaue’:'’*-
tiečiams PLB seimą. Lygiai bu-

[ vo rašyta ir prašyta lietuviškų 
radijo valandėlių vedėjų porą

1 minučių paskirti šio didžiojo lie 
tuvių seimo priminimui. Pakvies 
ti laikraščių redaktoriai nesigai
lėti skilčių tam svarbiam lietu
viškam reikalui. Rodos, kad jau 
visas lietuviškasis pasaulis su
judintas! Jau neturėtų likti lie
tuvio, nieko nežinančio apie P.
L. Bendruomenės seimą 1958' 
metų vasaros pabaigoje.

Šiam seimui įtemptai ruošiasi 
geriausi mūsų tautos muzikai, < 
dainininkai, menininkai ir spor
tininkai. Prof. V. Marijošius su
tiko būti vyriausiuoju lietuviš
kos muzikos simfoninio koncer
to organizatorių ir dirigentu.
Muz. A. Mikulskis rūpinasi tau-

To siekia PLB seimas, ku- New Yorkas, 1957.1.26

M OV) H C

iš TOLI IR ARTI .
f JAU J! OJD£U MMAUJ/ KRAUS,WO (RANfe/AI

H&U KIŠTU PATTR,MAS~ PISUS ZZ? 54Ž./VZA PATARMA'/RfAS

JUOZAS W Ai;j!C8KA?TIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 56, ILL Td. 5-S209 j

•I

nei, kur, ryžos, sukviesti visus ,ininkai įr skul toriai tariasi re. 
laisvajame pasaulyje esančius
lietuvius į Pasaulio Lietuvių sei

v adaii^ Ysi unT gamybon ! 16 miL gyVent°jų * kurių ėdamas Amerikoje ar kifur, mą. TeneUeka nė vieno lietuvio,
virtaaanai įsijungė gam>Don. standartas hi,s _____ « ______ _______________ ... ,................... .. brėžta

prezentacinės meno parodos su 
ruošimo reikalu, žodžiu, užsi-1

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BE NDROvį

4038 Archer Avenue t.i. tx3-67i» 

AUGUST SALDOKAS Pr.rld.rtr.

Dar daugiau — vienas iš -trijų 
įvairios rūšies inžinierių, įsijun
gusių tos profesijos darbuosna 
per paskutinįjį dešimtmetį, yra 
nuajasis kanadietis, tai yra pa
starojo dešimtmečio imigran-

gyvenimo standartas bus dv.e- lietuvis negali Lietuvos pamirš-
mis trečdaliais aug.itesnis už ti. O kad tai neįvyktų, jieškomai neužgirdusio kvietimo į PLB

kur begyventų ir ką beveiktų, visa, kas iškeltų Lietu
vos vardą ir garbę, kas primin- —------

šiandieninį. Į įvairiausių priemonių ją pasi- seimą, įvykstantį 1958 m., rug-
Per ateinančius 25 metus di- laikyti atmintyje, kaip, pav., per pjūčio 24-31 d., New Yorke, pa- y i’k*I*o’rO~£*o’ž I CO S

džioji dauguma krašto žmonių draugijas, organizacijas, spau- šaulio sostinėje, šalia Jungtinių Lietuviška gazolino stotis ir auto 
bus miestuose, kaimų gyvento- dą, susirinkimus, pasilinksmini- Tautų. Į šį pirmąjį istorinį lie- taisymas

tno nmicr imitrr'ntn lnimėin ir i “.V™3-* sumažės, tačiau ir mus ir suvažiavimus. Tuose sam tuvių tautos tremtyje seimą su- Atliekami motom remontai, lygi- tas. uaug įmigr.ntų laimėjo ir, » . , .. nimo, dažymo darbai ir keičiamos
kitos profesijos Jų tarpe būta ma“esn‘s sRaiclus ūkininkų uz- būriuose, seimuose aų vadini-i važiuos lietuvių iš visų pasaulio
ne tik juodadarbių, bet ir kvali- au,gi.ns tiek, Paviečių, daugiau mose lietuvių dienose, lietuvis; šalių.
fiViintn darbininku i galyijų ir kiaulių, negu užaugi- vėl pajunta didingiau, prasmin-1 . . ...ūkuotų darbininkų. ,_  _ ._. 1 / ... ..... . Šitame masiniame suvaziavi-no žymiai didesnis skaičius • giau ir giliau tautinius turtus i

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533
Kanados ūkinis kilimas da- 17 . , , *v*~jt’*t*u “ 6“*®“ ba.uLzzi.uo luiluo vėl iš nauio naiusime kas

bartinili tomnn n«?alėq vvkti 1956 m. Miestų gyventojai su- ir jų vertybes, čia ir meilė tam-1 T. . . , „ ’ ..bartimu tempu negales vykti __ t i . , _ . i yra Lietuva ir ką ji mums reis-
bo tnlimn<snin imigrantu i«dloi dar>s 80 f visų krašto gyvento-[ pa jautresne tėvų žemei. . ,. ,be tolimesnio imigrantų jsilei- L v<rji nramonė bus me-1 ! kia’ dar kartą lsSirsime ir Pa'
dino, nes esantis gyventojų prie-j Jhanizuo»a aut0matizuota ! Tam patriotizmui ir tai mei- matysime jos intelektualines,
auglis reikalingos darbo jėgos! :„,nr,įon palaikyti bei įprasm nti, sa- kultūrines, menines, literatūri-į
dar negalės parūpinti. Tai ge- pr’^vvenima bet^u t"r kyčiau, Padidinti, dar viena gra- nes, sportines ir įvairias kitas
rai supranta Kanados ūkiniai X“ <dauS kvali^ ———-______________ | vertybes. Dar sykį išgyvensime
sluogsmai, kūne. ta kryptimi lfn Jnrhin.^n sigaminta ir naminio talento,' brangios . tėviškės pasiilgimą. |
veikia ir ’politikos vairininkus. I darbininkų, negu jų esama 
Todėl imigrantai Kan idoje ir |
toliau bus pageidaujami, tačiau' gamyba padidėsianti a-
imigracija bus normuojama ne P*e -15 kartų, naftos gamyba 10 
tik kiekybės, bet ir kokybės at- kartų, bet hidroelektrinės jėgos 
žvilgiu. Ir šiuo metu bent kelios gamyba didės mažesniu tempu.
Kanados komisijos yra. kituose Pakilusi ūk'nė gerovė maždaug
kr3šėlose pageidaujamų imig- vienodai palies visą kraštą, ta-J x--------
rantų rinkti. čiau žymiai bus nuskriaustos! ‘"=n,="r=nr

!Atlanto pakraščio provincijos,

vyriausybė raginama pasirūpin- ^ia kiekvienas pasijus kad yra 
ti, kad būtų daugiau mokyklų | galingos bendros motinos sū- 
ir universitetų, kad K:mados nus ir duktė. Ir svetur būda'mas 
augštojo mokslo institucijos pri; lietuvis yra genialus taut nių 
lygtų geriausioms pasaulyje.

i pasididžiuoti {iries visą pasaulį.

BALYS
Radio-Television

>
SfiLES—SERVICE

Rekordai — Dovanos — Filmos 
ir Elektriniai Prietaisai

2646 West 7lsf Street
Tel. PRospect 8-5374

, , • i - i • l_ i- i Krautuve atdara pifni., ketvir. 9—9.vertybių kūrėjas, vertai galįs Antl,_ trei,.f 6eStapd 9.p Svklll_ 9.2.

1957 BUICKAS
Tik

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

Lietuviškoje Prekyboje-fVl 8 L D A BU3GK,
907 W. 351h SL, Chicago 9, IH. LA 3-2022

4 4
Kai Quebeco provincijoj tarp nea jos neturtingos gamtos tur-

Beattyville, Chibougamau ir Šv. 
Jono ežero bus baigtas statyti 
geležinkelis, tai žmogaus veiklai 
pasidarys prieinamas kokių 39,- 
C00 k v. mylių plotas, kuriame 
yra daug gėrybių žemėje ir vir

PERKRAUS TYM AI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Tfi artimų ir 

tolimų distancijų. - Šaukite sekančiai:

tais. Kas noris geresnio gyve
nimo, tas galės tas ambicijas! 
patenkinti tik persikeldamas į i ^3 
vakarus (Atlanto Provincijų Ū-, į 
kine Taryba su pisipiktinimu j s 
smerkia tokią pažiūrą).

šum jos. Dabar šis plotas dar l^ad butų kas stumia tą mil 
civilizacijos nepaliestas. Ir ne- Į cinišką ūkinį šoktelėjimą pir- 
buvo manyta, kad ten žmogus i myn, komisija pataria skatinti 
bent jau netolimoje ateityje j imigraciją, ypač jieškant kvali- 
pradės veržtis Įfikuotų darbininkų ir jau išmo-

Gelež'nkelio tiesimą paskati- kytų profesionalų. Kad būtų pa 
no ten atrasti mineralai. Jų ten
tiek ir tokioje padėtyje, kad 
būtų nepatogu jais nesidomėti.
Sritis yra turtinga ir statybai 
naudingu mišku, kuris tačiau ne

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas ’’ Lietuvis 
kai angliškas žodynus Parašytai

gali būti paimtas dėl transporto jW. H. Pevvtress it ?. Geiiko. 333 
nebuvimo. Yra gerų vietų iriPd- Kietais viišelia s. Kaina $4.511
v j iii - •• * Ga nama “Drauge’, 25^4 Southbirlrnplpktrinpms -ipp-niripnishidroelektrinėms jėgainėms sta
tyti. Taigi yra visos sąlygos 
pramonei atidaromame plote iš
ugdyti. JAV kapitalistapis at
sidarys nauja investavimų vie- į ĮKygpĮfyJŲ KNYGA

* * * Jurgio Gliaudės
Parlamento prieš pusantrų p ' ,l v ' D - f •

metų paskirta vadinamoji Gor- d; 3 I (1 Z 1 Ij I R S C 11 3 Į 
dono komisija krašto turtams
ištirti ir ūkinei ateičiai prama
tyti jau parengė savo pirmąjį 
pranešimą, kurį premjeras iš-

; Jakley Avė., 'Chicago 8. JI 
►o<>r>oo<><x><>oo<xxx>o<><x. oooooo

Romanas
Ši knyga, pasakodama kovos uJ 

spaoiloa laisvę dygius, ym Įkvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai 

__ j kytl lieluvtftka žodi. JI yra pulki do 
vana Jaunimui.

NAUJI 1957 M. MODELIAI
• TelevizijosV Radijai: Irnporbintl Ir vl.-’Jnlal, 

AM/E.M, nuftlojami Ir klt.
• Konogiafe' • Hl-i’ldcllty
• Įkalbėjimo aparatai
• Dulklanluroiial, skutimosi masinė

lės, plaukij džiovini- -ai, kavos 
virduliai, tosteriai, r tmasterlal, 
automatiAkos keptuvė. Ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai Ir {vairūs kitę

kle daiktai.
Plgtaie-lai plrkslte Ir gerlmiMl)) pa-

tzi r na i In 14 gausite lnž. A. SetuŠno 
įmonėje.

IJetnvtšbos Knygos Klubo leidinys 
311 ' psl., Broniaus Mūrino viršelis, 
kaina 13. (>(».

I.litin Iškos literatūros ngdymns 
yra visu susipratusiu lietuviu įlarbas, 
Užsakymus au pinigai# gilkite:

“ I) R AUGA S”
2834 So. Oakley Avence

CHICAGO 8, ILL.

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėje

f. Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
2. Turtas .................. .. ........................................... $58,000.000.00
3. Atsargos Fondas virš ...................................... $5,000,000.00
4. Standard Namas ir visi įrengimai vert. virš $1,000,000.00, 

bet knygose rodoma už $1.00.
5. Pakėlėme dividendą 1/4% visoms taupymo sąskaitoms.
6. Visados išmokėjome Taupytojams pagal pareikalavimą 

depresijos ir karo laikais.
7. Visi Taupytojų pinigai investuoti į United States Govern

ment garantuotus morgičius ir bonus.
8. Teisingas patarnavimas visuose skyriuose.
9. Visi Direktoriai lietuviai.

10. Narys Federal Savings & Loan Insurance Corporation ir 
Federal Home Loan Bank Sistemos.

Pinigai įdėti prieš I l-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį.

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTLN MACKIEWICH, President «
JUSTIN MACKIEWICH, Jr., Vice-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. po {lietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

ANTANAS VILIMAS
M13 S. UTVAklC. AVK. CHICAGO.

rel#Ioiu*» ninnUcr 3 I8H3
------------ ' —...................... į

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATGM į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus b^ldu peikraustymas as

menų turinčiu ilgę patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2I4S So. Hoyns tvo., Telef. Vlrginia 7-7091

1V.JB 'J9 a k i
J. G. TELEVISION COMPANY

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

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA IKI R3!

NARIAI LIETUVIU TAU’. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvicr.o Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO ŠAvTltGS & LOAN ASSN.

6245 S. Western Avė., Chicago 36, III.

HM*. Ini. A. KRMFNAS 
3321 H. HMluted — CUffaMn 4-&MAŽ
AtUaia: kasdien 9—-8, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9

TLCVISĮOn
(sales - serviče^

PlftIAi IR SAUGIAI

perkraustAu
B A L DU S
VIETOJAI IR IS TOLIAU

;• k, EiDtacoiais, I
Turiu naują didelį suoaveiim.* 

Ir apdraudas
tais w. eiit st. nucago, m.

Tftl. PRMSCūtt 9 9781

Standard Federal Savings
CHANE SAVINGS & LOAN ASSN.

2555 W. 47th St., Chicago 32, III.

ruiiiii
* —‘♦i

iii
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

(Archer Avė. at Sacramento)
PHONE: Vlrginia 7-1141

D5STRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

ST. ANTKONT SAVINOS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, Ilk, tel. TO 3-8131-32

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

ItjaLrsiUUi.Liiic.'i'-i'T r,x3Ui'j’.rt-ji fčy.i-JLTi jJčiįi-!cįUč_iuci!j£Uv-T.rč:,
siutui lki< J«li iki. ikJ 11 1 LIcJ lk=UlkiilWJ lUTuI UI UsUUrUc.JIUiUL
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Pirmadienis, vasario 4, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

BUDRIKO
DIDELIS UŽPIRKIMAS ir INVENTORINIS PREKIŲ 

IŠPARDAVIMAS
1957 METŲ PREKES. NAUJAUSIO STILIAUS 

GERIAUSIŲ AMERIKOS IŠDIRBYSČIŲ

JUODOS DIENOS ČIGONAMS
ANT. ZV1NKLYS, Hilsburu, Wis.

Nors Pabaltijo čigonų, arba dien ten grynakraujai čigonai j 
kaip jie patys save vadina “ro- traktuojami šunų vietoje, o vy- 
manų”, karalius Orlauskas, bas- riausybė jų atžvilgiu pradedanti 
tęsis Lietuvoje, ir buvo sukūręs1 naudoti Henriko VIII meto Jus. 
savo “garbingos tautos ištari- Keliaujantieji čigonai nebegali 
ją”, tačiau iš kur jie tikrai yra'su savo vežimais pakelėse ar 
kilę ir kodėl jie buvo priversti j viešose vietose sustoti ilgiau 
keliauti po pasaulį, niekas iki kaip 24 valandas. Nepaklausius 
šiol tikrų istorinių duomenų ne-'šio įstatymo, čigonų vežimas ga 
turi. Jiems užplūdus Europą,'lįs būti parduotas, o j:e patys 
buvo manoma, kad čigonai yra pristatyti prie valdiškų darbų, 
viena šaka senovės egiptiečių, j Daugybė jų stovyklų esą, neva 
tačiau vėliau šios nuomonės bu- 1 sveikatos sumetimais, uždarytų 
ve atsisakyta, kai filologai įro-(ir čigonai priversti "vergauti ar

$100.00 vertės Sofos, nakčiai padaromos
miegojimui lova už .......................................... $49.00

$150.00 vertės 3 dalių sofa ir 2 kėdės už.................$98.00
$500.00 vertės, Kroehler, Simmons, Pullman,

Diamond už.............................. .................. . $280.00

$60.00 vertės Komodos už ...................................... $35.00
$100.00 vertės Dreseriai su dideliu veidrodžiu .........$59.09
$400.00 vertės 4 šmotų miegamo kambario setas . $285.00 
$900.00 vertės French Provencial Miegamojo

kambario setas .......................................... . . .  $400.00
nx i • * - < h

$69.00 vertės Virtuvės 5 šmotų Dinnettcs,
Formica, įvairių spalvų ........... ........................... $34.00

$140.00 vertės 7 šmotų virtuvės setai po .................$79.00
Matracai, Lovos, Spintos, Kilimai, Šaldytuvai, Pečiai, 

Televizijos, Radijos — sutaupą 40% ir lengvi išsimokėji- 
mai. Dėl televizijos pataisymo patelefonuokite CAlumet 
5-7237.
550 Rankinių laikrodėlių 17 akmenų. Garantuoti,

$39.00 vertės po ................................................ $18.00
7 akmenų laikrodėliai atpiginti iki ........................... $8.95
Pačios geriausios Televizijos vertės $395.44 .... už $225.00

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

Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:3(1; 
sekniadienj 10—5.

p n o a r a m a
Prie progos nepamirškite Budril o Radijo valandos su gerais dai

nininkais ir orkestro. Ketvirtadieniais nuo 6-tos ir 7-tos valandos 
vakare iš stoties W. H. F. C., -450 kil.

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

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

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

PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

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

504 Wcst 33rd Street (netoli Normai Avenue). 
Susitaiimni tel.: VIctory 2-3486

Valandos: Kusdien nuo 0 \»il. vakaro iki 10 vai. vak., fteštad. ir sektu, 
nuo 9 vhI. rvto iki 9 v. vak. 20 METŲ PATYRIMAS—ŽEMOS KAINOS

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkeričlaua apianka 
n Am Rymu* su glnlgals alųsklts:

2fi0 paL, kaina $2.50 
DRAUGAS. 2X14 8. Oakley Ava, 

chi<»im a, nu

Stos nuostabios Ir nepaprastos Kur
io* personalus kitaip Įvertina ra- 
tytojas Gliaudą: “...Welaaa —* pa
niekinta* niekintojas, bet turis 
savyje Fra An<ellco anrelu varau 
ra m a, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skalsėta 

i
, meile. Parallau Jultua... pasiilgęs 

skaistumo Ir nesuvoktas Jc
tirpaus be drąsos. nesuprantąs pa
vojaus brpruiljlmo prooeee”.

dė, jog čigoniškoji kalba kurią 
(tik skirtingom^ tarmėmis) 
vartoj- viso pasaulio čigonija, 
turi labai daug panašumo su 
senosiomis hindu kalbomis. Is
torikai spėja, kad juos iš Indi
jos bus išvijęs Centrinės Azijos 
užkariautojas Tamerlanas po 
1398 metų, kai jis, užėmęs šiau
rinę Indiją, su nukariautaisiais 
elgėsi žiauriau net už Staliną. 
Matyt, vengdami Tamerlano ka
reivių žiaurumų, dideli būriai 
gyventojų pasitraukė į Vaka
rus ir pasklido visomis krypti
mis. Neturėdami tinkamų są-

PIETŲ PASIDALINIMAS

Br:nx zoologijos sede New Yorkc yra žvėrelis Čita, kuri yra ka
čių giminės ir k tai grei t a. Gali bėgti 75 myl. per valandą. Skaitoma

keliauti”. O Anglijoj jų ir čigo
nų bendruomenėn įsijungusių 
klajoklių esama tiek pat, kiek ir 
Sovietų Rusijoj. Visdėlto minė
tasis čigonų karalius yra įsitiki- greįčįaasįa iš keturkojų gyvulių. Ji čia dalinasi pietumis su vienu prT- 
nęs, kad anglai nepakeis jų lais- žiūrėtojų. /tmo

lių studijose. Tikimasi, kad jie 
palengvins piktų auglių nuo pa
prastųjų atskyrimą. Toliau stu
dijuojamos galimybės smegenų 
auglių nustatymui, nes juo anka 
čiau atliekama smegenų opera
cija, juo ji yra tikresnė. Radio
aktyvūs izotopai įgauna vis dau 
giau reikšmės kraujo apytakos 
tyrimuose ir cirkuliacijos išly
ginime įvairiuose kūno audiniuo 
se bei organuose.

Izotopas gali būti įleidžiamas 
į veną ir Geigerio aparatu nu
statomas laikas, kada jis pasie
kia numatytąjį organą. Tikima
si, kad tai pagelbės širdies apy
takos ir galūnių arterijų ligų 
studijose. A. L.

vės trokštančio kraujo ir jie sa
vo klajoklišką gyvenimą ves to
liau. “Daug valdovų”, rašo jis, 
“kapojusių galvas romanams 
(t. y. čigonams) jau pergyveno
me, daug dar pergyvensime, kol 
pasaulis mus supras ir įvertins”.

Iš tikrųjų daug kur įvairiais 
laikais čigonai yra kentę baisų

IINS)

nūs. persekiojimą, bet niekas nepa-lygų, o gal ir neleidžiami kuri ,.g_ jų išnaikint, Buvo iaikai,
pastoviai įsikurti, turėjo vis ke
liauti ir keliauti į Vakarus, kol 
1417 metais jau randami Vo
kietijoje, Lenkijoje, o vėliau Lie 
tuvoj, Šveicarijoj, Italijoj ir 
Prancūzijoj. Per Pirėnus į Is
paniją atsikrapštė 1445 m., gi 
Rusijon atsibastė tik 1500 m., 
o Lamanšą perplaukė ir ang
lams rūpesčių pridarė 1514 m.
Į Šiaurės Ameriką iš Europos 
atvyko po to, kai čia jau buvo 
susikūrusios pastovios koloni
jos.

Neįmanoma registracija

Dėl nuolatinio čigonų kilnoji
mosi iš vietos į vietą, neįmano
ma yra pravesti ir jų registra
ciją. Tad nenuostabu, kad jų 
bendras skaičius pasaulyje yra 
labai netiksliai nurodomas. Vie
na enciklopedija nurodo milio- 
ną, gi kita net tris. Tačiau įdo
mus faktas yra tas, kad čigo
nai, gyvendami paskirose vals
tybėse, neturėdami tarpusavyje 
jokio ryšio, per šimtmečius iš
laikė tą pačią kalbą, turėjo tas 
pačias tradicijas ir papročius, 
net visur tuo pačiu būdu už
darbiavo: moterys burdamos at 
eitį, pardavinėdamos gėles, gy
duoles ar kitu būdu apgaudinė- 
damos moteris, vyrai gi ari lių 
pirkimu, pardavimu ir ke:timu.
Didelis jų nesąžiningumas šia
me biznyje yra žinomas visame 
pasaulyje ir jau vien dėl to či
gonas negali pasilikti ilgiau vie 
noj vietoj-gyventi. Čigonai yra 
ir geriausi vogimo specialistai, 
daug gudresni už Niną Ponoma- 
revą — rusų sportininkę, kepu
raičių vagilką. Sustojus čigo
nams kur galulaukėje, vietos Į sauja kvailesniesiems ateitį, o 
gyventojai juo3 krapšto toliau, I y^rai tebemaino arkliais. Tik 
nes kitaip, nors ir budint, pra-Į Amerikoj ar Anglijoj vyrai jau 
nyks jų vištos, drabužiai, net iš ne arkliais, o senais automobi- i-- 
kamarų maistas, ar iš tvartų liais prekiauja. Tačiau kiekvie-į P 
arklys. Kaikuriuose kraštuose nas, kuris su čigonu sykį “biz-i| 
jie buvo apkaltinti dar šnipinė- niavo“ arkliais ar mašinomis, 
jimu ir kūdikių grobimu. antrą kartą jo matyti nebeno-

Šiais motais kaikur čigonams rė>°' PaSaliauir norSdama. an-'| 
per kelią perbėgo juoda katė. į kartą to paties čigono nc-’l 
Sovietų Rusijoj ir Anglijoj pra- | galėjo matyti, nes jis, taikos 
dėjo jiems nebesisekti ir klajok- ■ dėlei, niekad tuo pačiu keliu ir 
liškas gyvenimas darosi ncb?į-1 nebegrįžta.
manomas Sovietų Rusijoj iš-l __
leisti nauji įstatymai, draudžią 
čigonams keliauti iš vietos į vie 
tą. Visi jie dabar surenkami ir 
pristatomi prie policijos nuro
dytų darbų. Nors ir vieną die
ną čigonas be policijos leidimo 
neatvykęs į darbovietę, yra iš
siunčiamas penkeriems metams 
į Sibiro koncentracijos stovyk
lą sunkiems darbams. Ir taip 
jų Sibiran jau iškeliavo d&ug'au 
kaip pusė surinktųjų. Iš viso 
šiandien Sovietų Sąjungoj pri- 
skaitoma iki 100,000 čigonų, 
tuo tarpu prieš 30 metų tebuvo 
tik pusė tiek.

kada ir to’je pat Vengrijoje či-l Pe5dauS tyrosino. Kitais atve-
gono nužudymas nebuvo jokiu PavarSsta , veikimas su

lėtėja ir tada gyvybinės reikš
mės hormono kūne pritrūksta.

Nukleariniu veikimu atomi
nėse laboratorijose Oak Ridge 

■vietovėje suradioaktyvintą jodą 
galima naudoti nustatymui, ar 
skydinė liauka dirba normaliai.

Žmogaus maisto sudėtyje tu
ri būti jodo, kuris yra reikalin
gas skydinės liaukos hormonui 
gaminti. Beveik visas su mais
tu į kūną patenkantis jodas įei
na į skydinę liauką. Šis faktas 
ir sudaro galimybę radioaktyvi- 
niams jodo tyrimams pravesti.

Keletos milioninių gram0 ma
žytį ga'balėlį radioaktyvaus jo
do druskos reikia ištirpinti stik
le vandens ir išgerti. Po vienos

Atominio pritaikymo medicinoje pradžia
Iki šiol vienas sėkmingiausių ar dviejų dienų iš skydinės liau- 

atominės medicinos pritaikymų kos vyksta radiavimas, kurį ga 
diagnozėje yra skydinės liaukos Įima matuoti prijungus specia- 
veikimo tyrimuose. ; lų istrūmentą prie išorinės Rak-

Prie kvėpuojamosios gerklėsi lo dalies. Tuo būdu nustatoma, 
gulinti skydinė liauka valdo dau 1 kiek radioaktyvaus jodo nusėdo 
gelį svarbių kūno funkcijų. Kar į skydinę liauką. Palyginę su 
tais ji persidirba ir pagamina išgertuoju kiekiu, randame,

Kas iš didžiausios elektros 
lempos, jei nėra sujungta su 
srove? Ko vertas, nors ir pui
kiausias, žemės gyvenimas, jei 
jis nesiglaudžia prie Dievo, prie 
viską gaivinančio centro. T. Toth

nusikaltimu. Prancūzijoj yra 
veikęs įstatymas, leidžiąs nesą
žiningą ar įtartą čigoną pakar
ti be jokio teismo. Škotijos ka
ralius Jokūbas V bandė išskan- 
dinti visas čigones moteris, o 
Britanijos karalius Henrikas 
VIII, Anglijos gėda, kurio įsa
kymu buvo nužudyta daug ne
kaltų pačių anglų, jų tarpe jo 
paties dvi žmonos ir šv. Tomas 
More, buvo paskelbęs, kad kiek
vienas čigonas bus nužudytas, 
kuris laike 15 dienų neapleis 
Britanijos. Jis spėjo surinkti ir 
išžudyti tik kelis šimtus. Žinia 
apie šio žiauraus karaliaus mir
tį nudžiugino ne tik čigonus, bet 
ir pačius anglus. Bet čigonai ne 
ilgai džiaugėsi, nes jo dukt? 
karalienė Elzbieta čigonų per
sekiojimą tęsė toliau.

Žiauriausias Hitleris

Bet žiauriausiai su čigonais1, 
pasielgė Vokietijoje Hitleris. Jis 1 
be jokio triukšmo ir gąsdinimų' 
surinko visus Vokietijos čigo
nus iį koncentracijos stovyklas 
ir iš ten per dujų kameras ir kre 
matoriumų kaminus pasiuntė 
amžinybėn. Dabar Vokietijoje 
besą tik keli šimtai čigonų, o 
ir tie daugiausia pralindę su sa
vo širmukais per “žalią” sieną 
iš Prancūzijos.

Šiandien čigonai užsiima tuo 
pat, kuo ir jų protėviai prieš 
500 metų: moterys kortomis, 
stiklo rutuliu, iš rankų delnų 
ir kitokiais būdais tebeprana-

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI
IAV PILIETYBEI

r#

ši liauka dirba normaliai, per
daug ar permažai. Radioakty
vumas yra silpnas, todėl audi
niai nenukenčia.

Vėžio studijose
Taip pat jau pradedama ban- • 

dyti radioaktyvius izotonus aug-

SPECIALUS 
BARGENAS
INVENTORIAUS 
IŠPARDAVIMAS

.4 gabalų miegamojo setas,
1 rėmai su spyruoklėmis,

- spyruoklinis matracas,
3 vanity lempos, 2 pagalvės 
lovai ir 1 mažas kilimėlis.......... 169-95

FELIX A. RAIDOMS, KELME BERTULIS, Suv.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:30.

Pagal šią knygelę daugelis tapo 
JAV-vių piliečiais. Siūlome kiek
vienam .ateivių ją įsigyti, kas pa
lengvins išlaikyti egzaminus.

niausimai ir atsakymai anglų 
Ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų.

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

(-’ime-ua su užsakymais siųsti*
•DRAUGAS", 2SS4 S. Oakley avė. 

Chicago 8, III.

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškojo 

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. Ir 
•••tad. • tkL ryto IKI p.p.

Trečlad. • ryto Iki U vai.. 
Kstvlrtad. • vaL Iki I vai. vak.

IŠ ARTI TOLI Bz. DŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus <Lidelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
4546 S. Wood St., Chicago 
9, Illinois, tel. VI 7-2972

TELEVIZIJA’ RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TATROMTt

FRANK’S TV & RADIO, INC-
3240 So. Halsted St. CAlumet B-72S2

'NS

Ir anglui jiems žiaurūs

Panašiai pradėta tvarkytis su 
čigonais ir Anglijoje, tik tiek, 
kad anglai neturi jiems Sibiro. 
Anglijos čigonų “karaliaus” A u 
gustus John pareiškimu, šian-

SEND *1 TO CttE, N. Y.
or your local CARE offita

please
care...
becavse 

hunger burta!
bscauM tnving livn is thit 
aimple: You send SI to 
CARE. That doliar sends 
22 ibs of food overseas — 
helps feed this little boy 
and his family for one 
whole month

■ - -s

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

UnlveTsal Ssvtngs and Loan 
mą Ir gražų pelną.

Asnociatlon užtikrina

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių vaidilos agentūra lld 
110,000 00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bos grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kretplritėo:

k

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
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Atpigintas knygų išpardavimas
Draugui persikeliant Į naujas patalpas *6

Šiomis dienomis "Draugas" keliasi į naujas patalpas 4545 West 63rd 
Street.

Persikėlimo proga "Draugas" skelbia platų knygų išpardavimų. Vi 
sos žemiau išvardintos knygos yra nupigintos 25% ir daugiau, šis išpar
davimas yra daromas tam, kasi palengvintų sandėlių perkėlimų į naujas 
patalpas. Išpardavimo nupiginimas galioja nuo vasario 5 dienos iki kovo 
6 dienos, tik detaliniam pardavimui užsakant tiesiog iš administracijos.

Buvo
AMŽINI ŠEŠĖLIAI — literatūriniai reportažai. A. Vilai-
nis. Nemuno leidinys. 1953 ųi. 166 pusi........................................ $2.00.
ANDERSENO PASAKOS I dalis, J. Balčikonio vertimas.

Nemuno leidinys. 1952 met. Chieagoje 212 p. .................$2.00.
ANDERSENO PASAKOS II dalis. 204 pusi.............................. $2.00.
ANGELAI, Frederick von Lama, 1950, Chicago, UI. 56 pus

lapių ..................................................................................................... $0.50.
ANNA KARENINA I ir II tomas. AlekS. Tolatojus. Vertė

Pr. Povilaitis. 1954 ra. 440 pusi.................................•..............$4.00.
ANNA KARENINA III ir IV tomas. Aleks. Tolstojus. Ver

tė Ęr. Povilaitis. 1954 m. 394 pusi....................................... $3.7$..
ANT RIBOS, R. Spalis. Apysaką. Tremties leidinys. 1954 m-

484 pusi. Kietais virš...................................................................$5.00
ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO UŽRAŠAI. Tė

vų Marijonų leidinys. 1953 m. 220 pusi. Kietais virše
liais ..................... .........................................................'.......................$2.60.

AUKSINĖ SĖJA, AnatcJijus Kairys. Poezija. Nemuno leidi
nys. 1954 met. 86 pusi. Didelio formato............................... $2.00.

AUKSO RUDUO, Mykolas Vaitkus. Eilėraščiai 1950 — 1952.
Liet. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. 120 p. .......... $1.25.

AUKSO KIRVIS, rinktinės mūsų žmonių pasakce. Stilizavo
J. Švaistas, spaudė Draugas, Chicago,* 1952, 224 psl. .. $2.50. 

AUŠROS VARTAI, kun. J. Prunskis, 1949, Chicago, III., 40 p. $0.30. 
BUDAS SENOVĖS LIETUVIŲ, KALNĖNŲ ir ŽEMAIČIŲ, 

Simanas Daukantas, Vytauto Sauliaus leidinys. 1954 m.,
362 pusi.............. .. ...................................... .. ......................................... $4.00.

BUKITE SVEIKI, Dr. Steponas Biežis, 190 p. 1952 m........... $2.00.
ČIA MUSŲ ŽEMĖ, II sųsiuvinys, A. Vilainis, 1950, Cicero,

III., 53-96 p................................................................................ .. $0.50.
DAINAVA — Literatūros ir Dailės lapai. 1-a knyga. Vilko

lakio leidinys. A. Galdiko iliustracijce. 1920 m. 118 pusi. $1.00. 
DEVYNIOS BALADĖS, Kazys Bradūnas. Poezija. L. Knygos 

Klubo leidnys. 1955 met. 141 pusk Laimėjo 1955 m. "Ai
dų ’ ’ žurnalo premijų............................................. ............... $2.00.

BENAMIAI, Mikelionis. Tremtinio pergyvenimai. "Laiko"
leidinys 1955 met. Buence Aires. 215 pusi..............................$2.00.

DIDVYRIŲ ŽEMĖ. Karolė Pažėraitė. Apysakos skirtos ko
vojantiems ir žūstantiems Lietuvos Didvyriams — Miš
ko Broliams. 1954 inet. Brazilijoje. 134 pusi......................... $1.50.,

DIEVAS IR ŽMOGUS, Prel. Dr. E. Bartkus, kan. Dr. P. A- 
leksa. Išleido Prel. K. Vasys, Rctna 1953 m.t Didelio for
mato 518 pusi. Minkštais virš.....................................................$5.00.
Kietais viršeliais ..........................................................$6.50.

DUIJCĖS RAUDONAM SAULĖLEIDY, V. Ramonas, roma
nas, 1951, Liet. Knvgos Klubo leid., 396 p...............................$3.00.

DŽIAUKIS GYVENIMU, O. Swett Marden. Išleista Medeli-
ne, Colombia. Vertė K. Lastėnas, 72 pusi..............................$0.70.

GĘSTANTI SAULĖ, Jurgis Gliaudą Metmenys. Liet. Kny
gos Klubo leidinys. 1954 m. 218 pusi................................ ..  . ‘ $2.00.

GINTARINIAI VARTAI, legendarinio pobūdžio novelių rin
kinys, Nelė Mazalaitė, 1952, L. Knygos Klubas, Chicago,
III. 248 pusi......................t...........................................•••’..............$2.00.

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai meti} dienai, I to
mas, kun. dr. J. Vaitkevičius, MIC., TT. Marijonai, 461
puslapiai ............................................................................................... $5.00.

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, II to . 
mas, gavėnia ir velykinis laikotarpis, Kun. Dr. J. Vait
kevičius, MIC, TT. Marijonai, 543 p. *...................................$5.00.

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, III to
mas, Velykinis laikotarpis iki Žolinės, Kun. Dr. J. Vait
kevičius, MIC., 622 psl............................................. .. ..................$5.00.

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, IV to
mas, nuo Žolinių iki advento, Kun. Dr. J. Vaitkevičius,
MIC., 672 psl.............................. ..................................................... $5.00.

HAUFO PASAKOS, KARAVANAS, Nemunas, 1952 m.,
Chicago, III. III leidimas, 113 p. ........................................ $1.50.

IŠ ADOMO MICKEVIČIAUS RAŠTŲ. Mokykloms parinko
M. Biržiška. 1919 m. 246 pusi.....................................................$2.00.

IŠPAŽINTIES PASLAPTIS. Juozas gpilmanas. .Išvertė B.
Kasaitis. 1920 m. 232 pusi.........................................................$1.00.

JAUNAI INTELIGENTEI, apsirengimo, kosmetikos ir gra
žaus elgesio menas. 1954 m. 104 pusi........................................$1.25.

JUOZAS PAUTIENIUS, Ignas šlapelis, Studija apie meną 
ir Juozo Pautieniaus kūrybą. Lietuvių ir anglų kalboje.
Virš 20 J. Pautienaus pieštų paveikslų. Didelio formato*
Teksto 87 pusi. L. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. Kie
ti drobiniai virš..............................................................................$5.00.

KAIMIEČIAI — Ruduo, W. S. Reymont. Vertė F. Nevera-
vičius. I-mas tomas. Išleido "Nemunas". 352 pusL .. $3.00. 

KAIMIEČIAI —' Žiema, W. S. Reymont. Vert d F. Neveravi-
čius. II-ras tomas, 383 pusi. Išleido "Nemunas" .... $3.00. 

KAIMIEČIAI — Pavasaris. III tomas. Vertė F. Neveravi-
čius, 471 pusi. Išleido "Nemunas" ........................................$3.50.

KAIMIEČIAI — Vasara. IV tomas. Išvertė F. Neveravi-
čius. 392 pusi. Išleido NNemunag .......................................... $3.50.

KĄ IR KAIP RAŠYTI Į LAIKRAŠTĮ, Dr. J. Prunskis, 1950,
"Draugas", p. 46 ............................................................................ $0.20.

KARALIENĖS PRIŽADAS. Mary T. Waggaman. Išvertė Jo
nas Tarvydas. Kietais virš. 130 pusi........................................$1.00.

KAUNAS. Kauno reginių albumas. Tumo-Vaižganto prakal
ba. 62 pusi.................................................... ..........................................$1.00.

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI. Parašė Kun. Pauliukas. 330 pusk
425 paveikslai. Labai gražiai išleista knyga..................... $3.00.

KELIONĖ PO EUROPĄ, Kun. Pr. Vaitukaitis, 1928, 188 pus
lapių ........................ .. ............................................................................. $1.00.

KELIONĖ. A. Landsbergis. Premijuotas romanas. L. Kny
gos Klubo leidinys. 1954 m. 260 pusi........................................$2.50.

KELIONĖ, A. Tyniolis, eilėraščiai, 1950, Chicago, p. 128 .. $1.25. 
KETURI ANGELAI, kun. J. F. Jonaitis. Dalyvavusio Didž.

Kare pasakojimas, 1927, Kaunas 7l p........................................$0.35.
KIŠKUČIO VARDINĖS, Stasys Džiugas. Ilinstr. VI. StanČl- 

kaitė-Abramaitienė. L Knygos Klubo leidinys. Didelio
formatą 58 pusi. 1953 metais................................................. $1.50.

KOMUNIZMO PAGRINDAI, J. Venckus, S. J. "Laiko" lei
dinys, Buenos Aires, Argentinoje, 1954 m. 152 pusi. .. $1.00. 

KRAŽIŲ SKERDYNĖS, .Tonas Marcinkevičius. I dalis. 324
pusi. Nemuno leidinys 1955 met.................................................$3.00.

KRAŽIŲ SKERDYNĖS, Jonas Marcinkevičius. 11 dalis. 320
pusi. Nemuno leidinys 1955 met................................................ $3.00.

KUDIRKOS RAŠTAI. Spaudai paruošė Simas Miglinas.
Tremties leidinys. 1953 m. 488 pusi. Kietais virš............$5.00.

LAIPTAI Į TOLUMAS, Liudas ZeiRus. Romanas. 1954 met.
242 pusi.................................................................................................... $2.50.

LENKTYNĖS SU ŠĖTONU, Vladas Ramegus, Atsiminimai 
iš II-jo Pasaulinio karo pabaigos. Atsiminimai yra para
šyti labai gyvai ir skaitomi, kaip įdomus romanas. L
Knygos Klubo leidinys. 292 p.................................................... $3.00.

LIETUVIŠKOS PASAKOS, II laida, sudarė dr. J. Balys,
Liet. Knygos Klubci leid., 230 p................................................ $2.50.

LIETUVIŲ; CHICAGOS METRAŠTIS, "Nemuno" leidinys.
Redagavo A. Vilainis-Šadlauskas, 244 pusi........................ $3.50.

LIETUVIŲ POEZIJOS ANTALOGIJA, sudarė J. Aistis ir 
A. Vaičiulaitis, liaudies dainos, viri 150 poetų kūriniai 
110 paveikslų, gražūs kieti audeklo viršeliai, 1952 m. L
Knygos Klubas, Chicago, III. 832 pusi.................................. $6.00.

LIETUVOS VYČIU DOVANĖLĖ, kun. dr. M. Gustaitis, 1915,
"Draugas", 28 p................................................................................  $0.15.

LIETUVOS PAJŪRIO PADAVIMAI. Psrudšė Dr. J. Remei
ka. Virš 20 padavimų. Tinka jaunimui ir suaugusiems.

Dabar
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Tremties leidinys, 1954 met. 114 pusi. Kieti drobiniai 
viršeliai, paauksuotos raidės ....................................................... $2.00. .$1.50

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, 8 žemėlapiai chronologiškoje eilėje 
nušviečia Lietuvos etninę padėtį nuo priešistorinių laikų 
iki nepriklausomybės atgavimo, paaiškinimai anglų Ir 
prancūzų kalbomis, išleido Lithnanian Nątiol Council.
USA. ............................. .......................... .. ............................ .. ...................$1.00. .$0.75

LIKIMO ŽAISMAS, Henrikas Lukoševičius. Romanas. Liet.
Knygos Klubo leidinys. 1953 met. 232 p...............................$2,50..$1.85

LITHUAN1A AND W0RLD WAR II, prof. K. Pakštas .. $1.00. $0.75 
LITHVANLAN SELF-TAUCIIT, by M. Variakojytė-Inkenie-

nė, išleido E. Marlborough, Londone, 146 psl......................$1.25. .$0.90
LITHUANIAN DICTIONARY, redagavo Rcv. H. H. Perr- 

tress iri Rev. T. Gėrikas, dvi dalys. Angliškai-Lietuviškat 
ir Liet. Angliškai, išleido E. Marlborough, Ijondone,
333 pusi........................................................................................................ $4.50..$3.40

MANO PATYRIMAI DIDŽIOJOJ KARĖJ, 1918 ir 1919,
kun. J. F. Jonaitis, 1920, "Darbininkas”, 64 puslapių $0.40. .$0.30

MĖLYNA SUKNELĖ, Bronius Daubaras. Išleido Dainora
Daunoraitė. Londonas, 1954 rnet. 154 pu»L ...................... $1.50..$1.10

MARIJONŲ VIENUOLIJA LIETUVOJE, 1929, Marijampo
lė. 32 psl........................................................................................ $0.10..$0.05

MARIJOS APSIREIŠKIMAI ŠILUVOJE, Juozas Budzelka,
MIC, Marianapolis- 1953 m. 46 pusi................... ........... ..............$0.40. .$0.30

MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE, Vyskupas Vincentas 
Ęrizgys. Knyga skirta gegužės mėnesio pamaldoms. L.
Knygos Klubo leidinys. 1956 m. 142 pusi. Viršelis ir ap
lankas Joąc. Pilipausko................................................................... $1.50. .$1.10

MARIJOS ŽODIS FATIMOJE, Marijos apsireiškimų 1917 
m. Fatimoje aprašymas, kan. dr. P. Aleksa, 1951, Liet.
Kąt. Spaudąs Draugija, 128 p. ..................................'............. $1.00..$0.75

NAMAI ANT SMĖLIO, "Draugo" premijuotas romanas, Jur
gis Gliaudą, "Draugo" Bendradarbių Klubo leidinys,
1952 m., Chicago, III, 244 pusi....................... .. ....................... $2.00. .$1.50

NEMUNAS, S. Kolupaila, 1950, Chicago, III, su žemėlapiais,
237 pusi........................................................................................................ $2.50..$1.85

NUSIDĖJĖLĖ, Karolė. Pažėraitė, apysaka, išleido Australi
jos Lietuvis, 1952 ............................................................................... $2.00..$1.50

NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ, F. M. Dostojevskis. Vertė 
J. M. Balčiūnas, šešių dalių romanas su epilogu. Išlei
do, Nemunas 1953 m. antrą leidimą. I-mas tomas 302 p. $3.00. .$2.25
II- ras tomas 256 pusi.......................................................................... $2.50..$1.85
III- čias tomas 300 pusi..................................................................... $3.00..$2.25

ORĄ PRO NORIS, Jurgis Gliaudą. "Draugo" premijuotas
romanas. 1953 metų. L Knvgos Klubo leidinys. 448 psl. $4.00. .$3.00

OUTLINE HISTORY OF LITHUANIAN LITERATURE by
A. Vaičiulaitis, 1942, Chicago, p. 54 .................................... $0.50..$0.35

PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS (HERKUS MANTAS).
M. Springbom. Romanas iš didžiojo Prūsų sukilimo prieš 
kryžiuočius. Nemuno leidinys (Ant.ras leidimas). 1953 
met. 198 pusi ...................... ............................... .. ................................. $2.00. .$1.50

PASLĖPTA ŽAIZDA. P. Orintaitė, Jaunamartės Takas. Ro
manas. Nemuno II leidimas. 1955 m. 180 p. ...................... $2.00. .$1.50

PAVASARIS PRIE VARDUVOS, Paulius Jurkus. Novelės.
Liet. Knygos Klubo leidinys. 1954 m. 176 p......................$2.50. .$1.85

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dostojevs
kis. Vertė V. Andriukaitytė. Antras leidimas. Nemuno 
leidinys. 1955 m. I tomas 266 p............................ .. ................... $2.50. .$1.85

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI, F. M. Dostojevs
kis. II temas. Nemuno leidinys. 1955 m. 290 p.................$2.50..$1.85

PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, išvertė! ir sudarė Povilas
Gaučys, išleido Liet. Knygos Klubas, 1953 m., 480 psl. $4.50..$3.40

PIRMASIS RŪPESTIS, J. Jankus, novelės, 1951, Liet. Kny
gų Klubo leid., 214 p. ...................................................................... $2.00. .$1.50

POPULAR LITHUANIAN RECIPES, compiled by Jėeephl- 
ne J. Dauzvardis. Cover by John Phillips. Lith. Cath.
Press. 1955, 120 pages ................... .. ............................................ $2.00.. $1.50

POPIEŽIAUS CELEST1NO VI LAIŠKAI ŽMONĖMS. 216
pusi. Išleido L Km Klubas, 1953 m......................................... $2.00. .$1.50

PRAEITIES PABYRO8, kun. A. Petrauskas, 1934, 192 p. $0.50 $0,35 
PRAMONĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI, Uosis, 1923,

Boston, Mass., 146 p. ................................ .......................................... $0.75 $0.65
PRINCAS IR ELGETA, apysaka, Mark Twain, pertimas iš

iš anglui kalbos, išleista Vokietijoje 1951 m., 192 pel... $0.50. .$0.35
RAIDŽIŲ PASĖLIAI, Jurgis Gliaudą. Romanas iš knygne

šių laikų. L. Knygos Klubo leidinys. 1955 met.'311 pusi. $3.00. .$2.25
SAPNŲ PĖDOMIS, V. Kazokas. Eilėraščiai. Išleido M.

Morkūnas 1953 m. 64 p.  ............................................... $1.00..$0.75
SAULĖS, LAIKRODŽIAI. Poezija. Henrikas Nagys. 90 psl.

1952 m. Išleido L. Kn. Klubas ... ................................... $1.00. .$0.75
SAULĖS TAKAS, Nelė Mazalaitė. Romanas. Liet. Knygos

Klubo leidinys. 1954 met. 418 pusi............... ;_____........ $3.50..$2.65
SAULUTE DEBESĖLIUOSE. Leonardas Žitkevičius. Lak

inėjęs Jaunimo literatūros premiją 1953 met. L Knygos 
Klubos leidinys. Iliustr. Jono Pilipausko. 64 pus. Dide

lio formato , . ......................... ....................................................................$1.50. .$1.10
SODAS UŽ HORIZONTO, Aloyzas Baronas. Liet. Knygos Klu

bo leidinys. 1955 met. 252 pusi............................................................... $250. .$1.85
SŪNUS PALAIDŪNAS, Vysk. Fulton J. Sheen, išvertė Kun.

J; Kakalius, išleido Liet. Knygos Klubas. 1952 m., 174 p. $2.00. .$1.50
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI, kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC.

1949, Marijonų leid., 714 p..................................,............................ $3.00. .$2.25
TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS KONGRESAS SYD- •

NEY, AUSTRALIJOJE, vysk. P. Būčya, MIC., 1929, 244 p. $1.25. .$.90
TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ, P. Kesiūnas, 3-jų dalių roma

nas iš bolševikų okupacijos, išleido autorius, Chicago ie,
_A,19^3 ?®3 pusl.................................................................................... $2.25
TĖVAS PUUS, Kun. Dr. Viktoras Rimšelis, MIC. Kunigų

Marijonų Seminarijos leidinys, 1955 m., 152 pusl................ $2.00. .$1.50
THE BOOK OF OUR PILGRIMAGE, by Adam Mickevricz, 

translated by J. K Tautmyla, printed in Chicago, 1950.
63 P^8.................................................................. ..................................... $1.00. .$0.75

THE FIRST MARIAN READER (Folktales, legenda, and 
short stoties translated from the Lithnanian language)
1951, Chicago, p. 96............................................................................ $1.00. .$0.75

"THE LITHUANIAN SITUATION" prof. K. Pakštas.
Lith. Cultural Insitute. 1941, 62 pages........................ ........... $0.50..$0.35

THE LITHUANIAN LANGUAGE, A. Characterization by
Alfred Senn, University of Pennsylvania. 1942. 52 pages $0.50. .$0.35

TRUMPA DIENA, Alė Rūta, Romanas. Laimėjęs "Draugo"
premiją. Liet. Knygos klubo leidinys. 1956 m. 434 pusl. .. $4.00. .$3.00

URVINIAI ŽMONĖS, Juozas Kralikauskas. Gyvenimas ir 
darbas Kanados aukso kasyklose. Liet. Knygos Klubo lei
dinys. 1954 m. 280 pusl....................................................................... $2.75. .$2.00

UŽ SPYOLIUOTŲ VIELŲ, A. Oervydas, 1950, "Draugo" sp.
219 pusi......................................................................................................... $2.25. .$1.6$

VALERIJONO LAŠAI, sutaisė ir sumaišė Dr. S. Aliūnas.
Jumoristika. Nemuno leidinys. 1954 m. 04 p........................... $1.00. .$0.75

VARGDIENIAI, Victor Hugo, Vertė Pranas Povilaitis. Ant
rasis leidimas. Nemuno leidinys I tomas, 1965 m. 390 pus. $3.50. .$2.65

VIDURNAKČIO VARGONAI, Česlovas Grinccvičius, neįti
kėtinos istorijos, išleido Liet. Knygos Klubas, 1953 m.
132 pusl........................................................................................................ $1.50..$1.10

WH0 IS WORSE STALIN OR HITLERĮ, T. Angelaitis,
1950, 48 p................................................................................................... $0.75. .$0.65

ŽEMELĖ ŠVENTOJI, Marija Madzevičiūtė. Vertė C. Petri
kas, kalbą žiūrėjo Pulgis Andriušis. Žemaitijos knygnešių 
romanas. 184 p. Australijos Lietuvio leidinys. 1954 m... $2.00..$1.50

ŽMONIJOS LIKIMAS ŠV. JONO APREIŠKIMO KNYGOJE,
Kun. Vyt. J. Bagdanavičius, L Knygos Klubo leidinys.
1956 m. 406 pusi........................................................................... .. $3,50..$2.65

Uiiakymui ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4848 West 88r4 Street

Chicago 29, III.

PAJIEŠKOJIMAI
LIETUVOS GENERALINIO KON
SULATO NEW YORKE PAJIEft-

KOMI ASMENYS
Antanąitytė-Valkienė, Antosė, iš 

Šakių ap.
Baliutavičiua, iš Piliuko, gyvenęs 

New Yorke.
Bendaravičienė-Valinskaitė, Emi

lija, d. Karolio.
Bliudžius, Vytautas, sūn. Jurgio. 
Brinkaitė-Petknnienė, Marija. 
Čerbulienas, Kazimieras. 
Černiauskas, Juozas, iš Prienų,

gyveno Pittsburghe.
Civinskas, Romas, sūnus Antano. 
Daugelavičius, Algirdas .Tems, iš

Rokiškio ap.
Grigaitis, Jonas ir sesuo Ona, vai

kai Kazio.
Grigo (Grigalauskas), Filypas. 
Kaminskas, Antanas ir Vladas, ir

sesuo Viktorija, iš Parečėnų k., Aly
taus ap.

Kažemekas, Feliksas.
Kazlauskas, Pranas, sūnus Simono 
Kleviękaitė, Nina.
Martinkėnas, Kazys, iš Dūdų k.,

Saldutiškio vai.
Meškauskas, Jonas, iš Pušaloto.

' Miknervičius, Juozas, sūn. Jono, iš
Marijampolės ap.

Mykolaitis, Vytautas, sūn. Jurgio. 
Noreika, Zigmas, veter. gydytojas. 
Pajeda, Kazys.
Patlaba, Stasys, vedęs Juliją Luk

šytę.
Paulauskas. Juozas, gyvenęs Chi

eagoje, 3517 So. Lowe Avenue.
Pilkauskas, Albinas, iš Rokiškio 

apskr.
Rinkevičins, Jonas ir Juozas ir se

suo Tamulvnienė, Ona, vaikai Prano, 
iš Vilkaviškio ap., Parunkiškių k.

Rupšys, Adomas ir Stasys, kilę 
nuo Varnių. i

Šetkus, Juozas, iš Šaukėnų, Taura
gės ap.

Statkus Mečys, sūnus Vaclovo.
Striauka, Jonas, seniau gyvenęs 

Riverton, llinois.
Stundžia, Kazys, sūn. Anupre* iš 

Labanoro para p.
Tamulynienė-Rinkevičiūtė, Ona ir 

broliai Rinkevičius Jonas ir Juozas, 
vaikai Prano, iš VilkavTškio ap., Pa
runkiškių k.

Uogintas, Jonas, iš Kapčiūnų k., 
Pušaloto vai., Biržų ap.

Valinčius, Juozas, sūn. Juozo, gy
veno gal AVorcester, Mass.

AVasermanas, Vytautas Johanas.
Venckus, Juozas, gyvenęs Bosto

ne, Grant Street.
Zitikis, Vladas.

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti j:

Consnlate General of Lithuania 
41 West 82nd Street,
New York 24* N. Y.

ANTANAS, MOTIEJUS, JUO
ZAS ir JURGIS KARKLIAI, vi
si gimę JAV, jieškomi jų moti
nos Marijonos Karklienės, gyv. 
Lietuvoje. Jie patys arba žinan
tieji apie juos prašomi rašyti: V. 
Urbonas, 28 Delaney Cres., Toron
to 3, Ont., Canada.

Jieškoma IRENA SRABAUSKAI- 
TĖ, d. Petro, gimusi 1924. Yra žinių 
iš Lietuvos. Atsiliepti adresu — Al
dona Dyšas, 545 Westwood St., Day- 
ton, Ohio.

Jieškau savo sesers JANĖS VAI- 
NAUSKAITĖS, d. Juozo, kilusi iš 
Leipalingio miestelio. Po karo ji gy
veno Belgijoje adresu — d. argent 
ne 51 Benghen, Jbamerist, Belgium. 
Ji pati arba žinantieji apie jos liki
mą prašesni rašyti šiuo adresu: Ona 
Gindienė-Vainauskaitė, 10806 So. 
Waba«h Avė., Chicago 38, I1L U.8.A. 
TėL INterocean 8-9170.

I.
mrraLDiNG » remodeijnc

VIKTORAS SIMAITIF 
General Ooatraetor

Stato rostdendnlua Ir komereUUb 
uamua; pasinio sklypus; rekomea 
duoja planus; llrūplna statybos kro 
Altus Skambinti vak.: VI 7-4SS* 
arba rss. tol. BI 7-M4O. Kreiptis

ŠIMAIČIAI
-tealty - BuUdera -

17«7 Weet 4Srd

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 
ORAS

Riillders Gen. Contractors 
Atlieka planavimo ir staty

bos darbiu, gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir, viešųjų pastatų.

Namų jkatnavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

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

Tel. PRospect 8-2013 ,
6800 80 CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29, III.

/

J. BREIVE and SON
OON8TRUCTION OOMPANT

1442 8. 48th Ct, Cicero SO, HL
Statome nauju namne Ir garsina

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbu, skubiai, 
ttni Ir pigiai.
tenktte DAnube 6-17M mo • vai 

ryto IH 7 vai. vakaro.
TaL OLymnio 2-5121 ano 6 raL

vakaro Ad lt vaL

CLASSfflED AND “HELP WANTED” ADS
REAL ESTATE HELP WANT’ED — VYRAI

■■■■MM Pirkdami sutaupysite 
■’ Ir parduodami uždlrb-Hp >7 JM B,t® Per įstaigų

AI^ BUDRECRAS

** > ^081 Archei Avė.Jh> (prie California g.)
BhZ. .M LAfayette 3-3384

AUTO MECHANIC

- Ali around. Mušt be good. 
Top pay.

General Auto Service
1150 No. Clark

TAILOR— SALESMAN

Excellent meney making opportun
ity for tailor able to sėli. Well 
established mens clothing store. 
Ideal working conditions. Company 
benefits.

HARVEY BROS.
11124 S. Michigan

PU 5-3180
H. GLUTH, Mgr.

flioje nejudomo turto pardavimo
Įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukta greitas Ir teisingas patar 
navlmaa.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALE8

2600 W. 50tb St. Tel. Prospeot 8-5454

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimaa.

Pildome Inoome Taksus
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS DRAFTSMAN

"Varpae” Real Estate 
General Insurance, Notary Public

5916 So. VVestern Avė.
REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085

BKXitiiti]t;itt]>iXXili<iti3«iMi»:>itiO3kWkaaaia

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRąspect 8-3579 (vak. ir semad.)

. PIRK IT ži ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400
Kas per mano įstaigą pirks 

ar parduos nekilnojamą turtą 
ekspertiškas income taksų pil
dymas vieniem metam nemoka
mai.

SAVININKAS PAKDVODA 2 butų 
mūr. namą su garažu. Arti 59th ir 
Rockwell. Viršuj 6 k. su modern. 
spintom ir tile virtuve ir vonia. Apa
čioj 5 k. Abiem butam uždari, insu- 
liuoti mieg. porčlai; viršutinis apšild. 
Alyva karštu vand. apšildymas. Pa
togu j baž., mokyk., krautuves, au
tobusų. Tuojau užimti. Apžiūrėti su
sitarus. Kaina $2C,900. GRovehill 
6-7587,

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
AVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSIRANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Avė., Chicago 36, III.

Geriausi pirkiniai šių savaitę:
Naujas mūr. 2 po 5, centr. šild. 

klekv. butui atskirai, did. ir šviesūs 
kamb., tuoj galima užimti abu bu
tus, statytas kaip sau.

Mūr. 4 kamb. pečiais šild., tik 
$10,500, tuoj galima užimti.

Mūr. 2 po 5, centr. šild., tuoj gali
ma užimti vienų butų, kaina tik 
$23,000.

Mūr. 5 kamb. ir taverna, centr. 
šild., garažas.

Mūr. 3 butai Ir maisto krautuvė, 
labai gera vieta, labai geros sųlygos.

SIMAITIS REALTY,
INCOME TAI

2737 W,43rd Si., CL 4-2390
Nekilnojamo tarto pirkimas, 

pardavimas.
Income taksų pildymas

P LEONAS
SEAL BSTATB

27S6 West 71st Street
Visi telefonai: WAIbrook 5-60IB

OIOERp. 6 kamb. mūrinis namas. 
Apylinkėje 16th ir BSth Avė. $16,900. 
8VOBODA, 6013 W. Onnak Rd., 
Illshop 2-2162.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

ŠILDYMAS
A. Stanflauskas instoliuoja vi

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

1848 S. 494h Court, Cicero
Tet OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 

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

OLympic 2-6752 «

ISNUOMUOJAMA

IŠnuomnojanuM kambarys tarnau
tojui su atskiru jėjimu ir patogu
mais. Antras kambarys, pusrūsy, 
darbininkui su patogumais Ir gazu 
virimui. Skambinti vakare po 6 vai. 
VArds 7-R»8a.

TOOL DESIGNER
EXPERIENCED 

Excellent opportunity

Scully-Jonės Company
_______1901 So. Rockwell

CLERK
Jan. Graduate for General Office 
Du ties. No Experience Necessary. 
Modern Officee. Company Be
nefits. Apply
DUPLI-COLOR PRODUCTS CO. 
_____ 2446 So. Michigan Avė.______

FREIGHT CLAIM ADJUSTER 
Oppty. for young man in general 
claim dept. of freight fonvarder 
to become claim adjuster. Exp. 
not necessary, will train. Exc. 
company benefits. Apply ABC 
Freight Forwarding, 222 W. Roo- 
sevelt Rd.

EXPERIENCED SPINDLE 
SANDERS

$2.00 Per Hour for Good Men.
ACANTHUS AVOOD CAKVING 

COMPANY
732 No, Morgan St.

FOREMAN
Packaging dept. in well estb- 

lished fooa plant. Knovvledge of 
, Packaging and wrapping equip- 
ment needed. Hours 4 p.m.-l a.m. 
Phone Mr. Bono, between 10 a.m. 
-4 p.m. SUperior 7-1061 or app. 
312 W. Grand.

HELP WANTED MOTERYS

. REGISTRUOTOS SESERYS,

norinčios gauti skyriaus vyresniosios 
darbų bet kurioje šiftojo prašom 
kreiptis j

LOUISE BURG HOSPITAL 
255 W. (’ermak Rd.

B. Vaitukaitis, Directrcss of Nurses

REGISTRUOTOS SESERYS,

norinčios gauti skyriaus vyresniosios 
darbų bet kurioje šiltoje, prašom 
kreiptis j

LOUISE BURG HOSPITAL 
255 W. Cermak Rd.

B. Vaitukaitis, Directrcss of Nurses

TEMPORARY
We pay highest 

hourly rates
for

-Stenographers
Typlsts
Dictophone Operatore 
General Office Work

If you can work 
one day a week

or more 
Apply

1500 W. 63rd St.
or

1836 W. 95th St.

CLERK TYPISTS
We have an openlng in our organlza- 
tion for a young lady, who is good 
at figūros, able to type and willlng 
to lern general Office loutlne. Start- 
ing salary good, free Insurance and 
pald vacatton. Our organizatlonal 
policy is to pi-omote ųuallfied work- 
ers to better Jobs sis they become 
available.

SER: J. ZOVMBOVIJS 
I’NITEO PARTS MFG. CO.
1250 W. VAN BUREN-8T.

VYRAI IR MOTERYS

BILLER - I B M.
Young Lndy or

Draft Exempted Young Man
5 day Week. Good Salary. Com
pany Benefits.

AAA 8AW & TOOL SERVICE 
Call Miss Burn HAymarket 1-7137

Skelbtis "DRAUGE” npnlmoka. 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraitia, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.
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INVENTORINIS PREKIŲ 
IŠPARDAVIMAS

LIETUVIŲ PREKYBOS 
NAMAI

3224 SO. HALSTED STREET 
Tek VIctory 2-4226

Kas turi gėrę skonį _ viską parka pas Lieponį
Prekės be brokų, sugadinimų, naujausio stiliaus, 
geriausių Amerikos iabrikų, kainos be užsiprašymo,

išmokėjimai iki 3-jų metų. Pirkėjų sąskaitos 
neparduodamos finansų kompanijoms

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 parduodamos sofos, įvairių spalvų, nakčiai 

padaroma miegama lova. Pas mus pirkaite tiktai už $59.00
Už $150.00 parduodama 3-jų dalių sofa, kėdė ir attoman, 

naktį miegojimas 3-ims asmenims, šio mėnesio išpar
davime tiktai .................................................................... $119.00

Už $200.00 parduodama Simmons 57 metų stiliaus sofa 
ir fotelis, nakčiai dviejų asmenų lova, garantija 10 
metų, pas mus dabar tik .............................................. $149.00

Už $300.00 parduodama sofa ir dvi kėdės, kavos sta
liukas su formaika viršumi ir du lempų staliukai do
vanai, pas mus tik .......................................................... $229.00

Už $500.00 parduodami svečių kambario baldai, Karpen,
Pullman, Simmons, Northome, Hovvard ir kitų fab
rikų, garantuota 20 metų pas mus .......................... $380.00

MIEGAMOJO KAMBARIO BALDAI
Po $60.00 parduodamos komodos, riešuto ar ąžuolo me

džio pas mus ..................................................................... $39.00
Po $100.00 parduodami dresseriai su šlifuoto stiklo veid

rodžiu pas mus .......................  ......................................... $69.00
Po $200.00 parduodami miegamieji, dresseris su sidab

ruotu veidrodžiu, bookcase lova, dvi puikios lempos 
pas mus išparduodama po .............................................. $149.00

Po $400.00 siūlomi išpardavimui Brazilijos ar Filipinų 
raudonmedžio miegamieji su viena ar dviem atskirom 
lovom pas mus ............................................................. $329.00

Po $900.00 parduodami švediško ar Daniško stiliaus 
miegamieji su dviem ar viena lova, ąžuolo, vyšnios, 
klevo ar Filipinų raudonmedžio,dar niekur nematyto 
stiliaus pas mus ............................................................. $499.00

VALGOMOJO KAMBARIO BALDAI
Už $150.00 parduodami 5 dalių baldai, ąžuolo, riešuto

su formica nedegamu viršumi pas mus šiuo metu tiktai $99.00
Už $250.00 parduodami 8 dalių valgomieji — naujo sti

liaus tik ......................................................................... $199.00
Už $500.00 parduodami 5 dalių valgomieji, su šlifuoto 

stiklo stumdomom durim, pas mus šiame išpardavi
me tiktai .............. . ........................................................... $399.00

Už $700.00 parduodami Daniško stiliaus valgomieji, rie
šuto, ar šviesaus mahageni, su puikiu formica baru 
pas mus tik ..................................................................... $550.00

Šis valgomasis susideda iš 17 dalių.

VIRTUVES BALDAI
Už $69.00 parduodami stalai su formica viršumi, su ke

turiom kedėm, įvairių splavų tiktai pas mus ..............  $39.00
Už $100.00 parduodami 6 dalių virtuvėm baldai, įvairių

spalvų ............................................................. . $59.00
Už $140.00 siūlomi Formica stalai su 6 puikiom kedėm tik $99.00

RAŠOMIEJI STALAI IR KNYGŲ SPINTOS
Už $50.00 siūlomi rašomieji stalai moksleiviams, ąžuolo 

ar raudonmedžio, dovanai duodama — rašalinė, spaus
tukas, plunksnakotis, stalui padėklas, popieriui pjauti 
peilis — pas mus tiktai ........................................... .  . $29.00

Už $75.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar ma- 
hagoni spalvos su formica viršumi pas mus sausio 
mėnesį tik ................................................................... ..........$49.00

Už $40.00 parduodamos knygom spintos su stumdomom
stiklo durimis, ąžuolo ar mahogoni spalvos šį mėn. tik $29.00

Už $100.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar maho
goni ............. . ................................................................... $69.00

Už'$200.00 parduodami Europietiško stil., su šlifuotu stiklu $149 
Už $120.00 parduodamos knygom spintos su šlifuoto

stiklo durimis, lentynų augštis reguliuojamas, riešuto 
ar šviesaus mahagoni medžio pas mus .......................... $70.00

MATRACAI, LOVOS
Vatiniai matracai visų dydžių parduodami tiktai .......... $12.50
Už $30.00 parduodami spyruokliniai matracai, įvairių sp. $19.50 
Už $50.00 parduodami Simmons matracai 15 metų ga

rantija pas mus ................................................................. $39.00
Metalinės lovos visų dydžių ir spalvų tiktai per išpardavimą $9.50 
Medinės lovos pilno dydžio visų spalvų, pasilikę 50 lovų, po $19.50

KILIMAI
Po $15.00 parduodami rankų darbo importuoti kilimai 

30x54” tik ................................................. ........................ $5.00
Po $69.00 parduodami vilnos ar ryon įvairių spalvų ki

limai tik  ....................................................................... .... $49.00
Po $100.00 parduodami A. Smith, Maggee, Bigelow vil

nos kilimai po ................................................................. $69.00
Kilimai nuo sienos iki sienos geriausių fabrikų vilna 

100% sq.-ya ................................................................... $6-10.00

ŠALDYTUVAI IR PEČIAI
Už $200.00 parduodami 8 cub pėdų šaldytuvai Admiral, 

VVestinghouse ..................................................................... $150.00
Už $300.00 parduodami 10 cub. pėdų šaldytuvai 8 asme

nų šeimai tiktai ............................................................. $249.00
Už $130.00 siūlomi porcelano virimui pečiai pas mus

šį menesį ................................................................. $99.00
Už $200.00 siūlomi virimui pečiai, su stiklo durimis, ne- 

duštamo pore............................................................... .. $149.00
Skalbiamos mašinos su dvigubom sienom ir automatiš

kais gręžtuvais tik ........................................................... $99.00
TELEVIZIJOS IR RADIO

Balti radio aparatai virtuvėms ar miegamajam tiktai.. $15.00 
T V ARC, Zenith, Admiral, Dumont, General Eledtric,

stalo modeliai ..................................................................... $99.00
T V ant grindų pastatomi visų fabrikų šviesūs ar tam

sūs medis 57 metų modeliai šį mėnesį už .................. $199.00

FURNITURE CENTIR, INC.
įmonės vedėjas JUSTAS LIEPONIS 

3224 SO. HALSTED STREET
Tel. VIctory 2-4226

Prekyba atidaryta:
Pirm., Ketvirtadienį 9—9:30 v.
Kitom dienom 9—'6 v.
Sekmadieniais 10—5 v.

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

RIGOLETTO IR GILDĄ APIE OPERĄ
(Iš patiektų klausinių J. Krištolaitytei ir V. Baltrušaičiui)

“Rigoletto” operos lietuviš
kieji spektakliai bus š. m. kovo 
30 ir 31 d. d. Marijos Augšt. 
mokyklos salėje, Chicagoje. Šios 
operos rengėjas Chicagos vyrų 
choras. Pagrindinius vaidmenis 
“Rigoletto” operoje atliks ope
ros solistė J. Krištolaitytė iš 
Clevelando ir operos solistas 
VI. Baltrušaitis iš Čikagos. Ki
tą dieną jų vietoje stos sol. M. 
Kripkauskienė ir buv. Metropo
litan operos sol. A. Brazis.

J. Krištolaitytė — Gildą

— Esat tolimiausia “Rigolet

to” operos kolektyvo narė, net 

iš Clevelando. Ar mėgiama Ver

di “Rigoletto” opera, ar bendrai 

šis retas ir didingas lietuvi); tnu 

zikinis-kultūrinis įvykis ar kas 

davė akstiną tamstai paimti vie 

ną iš svarbiausių vaidmenų — 

Gildą?

— Dideli sumanymai ir idė
jos realizuojami pasiryžėlių ir 
pasišventėlių. Džiugu, kad at-

roje, kurios, kaip ir visi kiti mū 
sų muzikos ir dainos mėgėjai,' 
nekantriai laukiu
Vi. Baltrušaitis — Rigoletto

— Tamstai yra tekę Rigolet

to dainuoti Vilniaus operoje. 

Kokį įspūdį Rigoletto vaidmuo 

ir bendrai pati opera yra pa

likusi?

— Rigoletto vaidmeny teko 
dalyvauti daug kartų. Patį Ri
goletto vaidmenį skaitau esant 
tokiu, apie kurį svajoja kiekvie 
nas operiniu keliu pasukęs bari
tonas. Už visą, ką šiame vaid
menyje pasiekiau teigiama pras 
me, esu dėkingas tos operos pas 
tatymo vadovams: dirg. Vyt.

r

ČJb i Tyčia pjaustomos telegrafo kus gydytojo ir negalint greit
vielos prisišaukti, tenka griebtis gan t

keistos priemonės — nupjauti
Australijoje telegrafo linija' telegrafo vielą. Po to tuojau at

eina apie 3000 mylių iš vieno vyksta telegrafo taisytojai, ku- 
, kranto į kitą. Linija eina tokio-j rje gydytoją iššaukia telegrafu. 
Į mis vietomis, kur žmonių labai , Ta pati priemonė naudojama ir 
1 retai tegyvenama. Čia nėra jo- kitnis svarbiais atsitikimais.
kio nuolatinio susisiekimo su pa . .Kad nebūtų piktais tikslais vie-sauliu ir tik retkarčiais prava
žiuoja telegrafo linijos taisyto
jsi.- Australiečiui staiga prirei-, dėlės bausmės

lų pjaustymo — paskelbtps di-

Birutė Ramanauskaitė baigė De
troite gimnaziją pirmąja mokine. 
Pabaigimo dieną Hollyvvood kine, 
kur buvo susirinkę keli šimtai žmo 
nių, ji pasakė prakalbą “Gyveni-

Marijošiui ir rež. A. Zaukai. Ko raas “ Pasitaisymo kelias”. Tai
J proga gavo stipendiją į Wayne u-nepajėgiau padaryti, matomai, 

neužteko tam reikalingų mano 
turimų šaltinių. Rigoletto vaid
muo mane visada žavėjo. Tik, 
gaila, po kiekvieno spektaklio 
man vis baubu pasirodydavo ma 
no muzikalinės ir sceninės netei 
sybės, kurios aiškiai man rody
davo, kaip aš esu toli nuo Ri-

niversitetą. Gimnazijoje ji buvo 
labai aktyvi ir buvo išrinkta į kla-! 
sės valdybą. Vokietijoje mokyklą 
baigė pirma mokine. i

sirado Chicagoje lietuvių entu-1 lettQ Ir juQ daugiau į gi. 
ziastų, kurie ryžosi realizuoti
vieną didesnių lietuviškų kultū
rinių įvykių — “Rigoletto” o- 
peros pastatymą. Visada buvau 
ir dabar tebesu kūrybinio dar
bo didelė entuziastė, todėl tik
rai išgyvenau nepaprastą džiaug 
smą, kad rengėjai ir manęs, gy
venančios tolokai, nepamiršo.
Visa širdimi ir pajėgumu tuo
jau mečiausi į šį darbą ir esu 
labai laiminga galėdama savo 
kukliomis jėgomis paremti šio 
gražaus kultūrinio parengimo 
sumanytojų didžias pastangas.

Esu dėkinga muz. Kučiūnui 
už šį man pareikštą dėmesį ir 
esu pasiryžusi padaryti visa ir nutraukti. Priešingu atveju, lai-
padėti visas pastangas, kad ga 
limai daugiau pateisinčiau diri
gento ir visų operos rengėjų 
viltis bei neapvilčiau klausyto
ji-

Gildos partiją jau buvau Lie
tuvoje parengusi ir tik karo 
įvykiai sutrukdė mano debiutą 
šioj operoj Vilniuje. Tad džiau
giuosi galėdama, kad ir po il-

nuo atsakymo j klausimą, kaip 
aš vertinu operą Rigoletto kaip 
operinį kūrinį. Geriau jau, au
toritetų nuomonę pakartojant, 
pareikšti, kad Rigoletto opera, 
žiūrint iš muzikinio taško, ne-

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330 34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-985>

AMBUUANCE DIENĄ IR NAKTĮ

linausi, jieškojau, stengiausi su , prįskirtina prie didžiųjų Verdi 
prasti, tuo labiau jaučiausi esąs, operinių kūrinių. Bet nežiūrint 
per silpnas perduoti tą didįjį į jį yra vjena įg labiausiai 
skausmą klausytojui ir žiūro- publikos mėgstamų operų. Ir 
vui. Tolimesnį jieškojimą ir pas čia lemiamos reikšmės turi tai. 
tangas priartėti prie teisybės j{ad eįiįnįs žiūrovas (ne muzi- 
nutraukė daugelio mūsų tautie- j kas) operoje stengiasi suprasti 
čių bendras likimas. Todėl šian- apįe yra kalbama, nors ir 
dien, žvelgdamas ramiai į tas
buvusias pastangas iš laiko to
lio, visai atvirai, nuoširdžiai ir 
nesigėdindąmas prisipažįstu, 
kad nė tokiam Rigoletto vaidine 
niui nespėjau pasiruošti, koks 
gal ir mano kukliems daviniams 
būtų Tauvęs įmanomas. Bet gal 
ir geriau, kad pastangas teko

L1ODĖŠIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų.

dainuojant, vadinasi, turinį. Gi, 
jei laimingų atveju esti dar stip 
rus vaidybinis elementas, eilinis 
žiūrovas daugiau nieko nemato 
ir negirdi. Orkestras jam daž
nai trukdo suprasti apie ką dai
nininkas kalba-dainuoja, ir ne 
retą gana pykina, nors prisipa
žinti, kad orkestras trukdo, bū 
tų labai nekokia sau atestaci
ja, todėl nevengiama ir orkest-l 
rą pagirti, nors kai kada to ir 
nereikėtų daryti. VI. Rmj.

ko stokojimu negalėčiau patei
sinti stoką sugebėjimų.

— Kaip vertinate Verdi “Ri
goletto” operą kaip kūrinį?

— Žinodama? kvalifikuotų mu Į 3 gsrsa ass-n ggs-F3 i
zikų nuomonę apie dainininkų 
turimą pagrindą tarti autorite
tingą žodį apie to ar kito mu
zikinio kūrinio vertę (mane ge-

VARDAI VANDENIMS Z? 
DIENOMS

Tokiu pavadinimu ttk šiomis die
nomis Išėjo iš spaudos Jurgio Blekai-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Viena; bloku nao kajiuių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335

riau jau tiktų tik teoretiškai
gų metų pertraukos, tai įvyk- laikyti dainininku) susilaikysiu *‘° eilėraščių knyga Autorių pažista-
- .   . ____.... J _________. J i me, kaip vienų gabiausių ir veikliau-

| _ ___ . . . . . šiųjų mūsų teatralų, čia JJ matome
NUO UŽSISENEJUSIŲ į»dančlu poetu. Knygos kalas

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ
IR ATVIRU ODOS LIGŲ -

Tie, kuris kenčia nuo SENIŲ.

dyti Chicaigoje. Būsiu laiminga, 
jeigu ir mano sukurtoji Gildą 
ras šilto atgarsio šios operos 
premjeros liudininku tarpe.

Aš pati lab3i mėgstu “Rigo
letto” operą ir manau, kad tai 
yra viena gražiausių Verdi ope
rų. Gražios vyrų choro partijos, 
puikūs duetai, nepaprasto gro
žio kvartetas, neužmirštamos so 
lo arijos ir gilaus lyriškumo 
pats operos siužetas padarė šią 
operą pagrindine visų didžiųjų 
pasaulio operų teatrų repertua
ro dalimi.

Gildos vaidmuo mano širdžiai 
yra toks artimas ir savas, kad 
dažnai, ją dainuodama, pasijau
čiu ir pati esanti šio gyvenimo 
Gildą. Tikiuosi, kad tai man pa
vyks įrodyti Chicagos premje-

S0 PH I E BARC US 
RADIO PROGRAMA

ATVIRU IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
naguti ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užslsenėjuslos žaiždos 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGUDO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ilgos vadinamos PSORIA- 
813. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETK.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančlos suskilsios odos dedir- 
vinlų, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolėj nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, ir $8.50.
Pirkite vaistinčseCiii- 
cagoj ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wisc., Ga- 
ry.Ind. Ir Petrolt, Ml- 
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order Į

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

8:45 iki 9:30 vai. ryte
« stoties | 5618 W. Eddy St., Chleago 34, III. 

HOPA — 1400 UI.
7159 So. MAPLKVVOOD AVĖ.

Clilcago 29, III. HEmlock 4-2413

GUŽAUSKŲ
BE VERI. V MELS GELINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 West 63 r d Street
Tel. PIU>s|>cct 8-0883 Ir HR 8-0834.

Vestuvių nuot.aukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

musu spoelolybi

Precin Photo Studio
(Incorporated) 

EDVARDAS ULES, MT, 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7*2481

Užsakymus ir pinigus siųskite
DRAUGAS. 2334 S. Oa.Uey A»e., 

Chleago 8, I1L

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeiko? kny 
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų
Ją galite gauti

“D B A U G E”

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, HJ-.

►»»**»*

ANTHONY B. PETKI15
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRavchilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patama- Mes Mirime koplyčias'
vimas dieną ir nak- Ogi visose Chicagos ir'

1 tį, Reikale šaukite g Roselando dalyse ir I
'mus. tuojau patarnaujame I

LEGULO, Department D.,

Skelbtis “DRAUGE" apsimoza, 
nea jis yra plačiausiai skaitomai 

lietuvių dienraštis, o skelbtai, 
kaina yra prieinama visiems.

A. A.
ANTANAS VAICIKAUSKAS (VAICE)

Gyveno 7704 W. 46 St., Lycos, III. Tel. Lyons 3-1795
Mirė vasario 2 d., 1957, sulaukęs 66 m. amžiaus.
Gimė Lietos oje. Kilo iš Suvalkų apskr., Gudelių parapijos, 

Kalninių kaimo.
Amerikoje išgyieno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anastazija, pt tėvais — 

Kurgoniutė; 1 sūnūs: Antanas, marti Violet; Jurgis, marti Lib- 
by; Jonas, marti Lorraine ir Pranciškus; 2 dukterys: Aldona, 
žentai Krank Beckmsn, ir Virginia, žentas John Cernak; 9 anū
kai: sesuo Magdalena Vilkutaitienė; brolis Juczas; švogeris Jur
gis Balnis ir jo vaikai Virginia ir kuu. Uichard Balnis ir daug 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnasl pašarvotas ^253 Jolict Avė., Lyons, III.
Laidotuvės įvyks antradienį, vas. 5 d., iš koplyčios 10 vai. 

ryto bus atlydėtas į šv. Kazimiere kapines.
Nuliūdę: žmona, sūnūs, dukterys ir visi kiti giminės.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArtls 7-3401

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MIC1HGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

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

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

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

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

2314 W. 23rd PLACE Vlrginia 7-6672

VANČE FUNERALHOME
1424 S. ūOth AYE. OLympic 2-5245 ir T0wnhall S-9687

i
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SIDABRINIS JUBILĖJUS

MENTtAšfTS DRaUGaS, CHTCaSO, ILLTNOIS Pirmadienis, vasario 4, 1937

CHICAGOS ŽINIOS
Viena iš Chieagos labai ger- Už tai labai gražu, kad šioj 

biamų ir popularių porų vasario bažnyčioj, kurioj ponai Giedrai- De Paul Muzikos mokykla Aprašė lietuvio laidotuves

LINKSMIAU
Pas advokatą

/ mus
X Draugas persikeiia šiomis 

dienomis j naujas patalpas. Drau 
go naujas adresas yra toks: 
4545 W. 63 St., Chicago 29, III. 
Telefonas LUdlow 5-9500.

X Moksleivių Ansamblio re
peticijos prasideda vasario 5 
dieną Lietuvių Auditorijoj Ma
žiesiems 5 vai., vyresniems 6 
valandą.

6-tą dieną švęs savo vedybinio čiai audėjo savo amžinos meilės 
gyvenimo sidabrini jubilėjų. To pažadus, kur Genovaitė ilgus 
ji pora yra Juozas ir Genovaitė metus vargonininkauja ir moko 
Giedraičiai. | vaikučius ir chorus, jiedu po 25

metų pakartos tuos pažadusŠvenčiant tokią gražią gyveni per šv. mišias. Tai bus Šv. Do-
mo sukaktį malonu žvilgterėtu bjžnyWoj (32 ir Eraerald 
atgal į Juozo ir Genovaitės put-' g'tv-,s, v,,aarl0 „ vt, ry.
kų ir pavyzdingą gyvenimą 

Abudu Giedraičiai yra gimę

—- Ką aš galiu padaryti vai
kui, kuris išmušė mano kamba-

Kimall rūmuose , Chieagos diecezijoj laikraštis
Nuo šiandien, nuo \asario 4]“The New World” platokai ap-į rio langą’ 

d., De Paul universiteto Muzi- tašė kun. V. Raitelio, MIC lai-' - Vaikui jūs nieko negalit 
kos m: kykla pradeda savo pas- dotuves, įdėdamas jo atvaizdą, i padaryti, tačiau jūs galit rcika- 
kaitas naujuose tai mokyklai Pažymėjo, kad dar tebėra gyva ' lauti atlyginimo iš jo tėvo. 
dovanotuose Kimball rūmuose, j jo 87 metų amžiaus motina J — Puiku, štai trijų dolerių 
Tuos 18 augštų rūmus, esan- nors jos sūnus kunigas tesulau- sąskaita. Tamstos sūnus išinu-
čius pačiame Chieagos miestoto. Mišias laikys klebonas kun.

Robert Boyle. Asistentai bus | centre, sankryžoje Jackson ir 
Juozo Giedraičio giminaičiai lWabash, universitetui padova- 
kun. Leonard Yerkes ir kun.' nojo Frank J. Lewis fondas. II- 

Bcde kolegiją. Genovaitė lankė jųįdiolas«’ Norusis, O.S.M. Prie I gainiui į tuos Kimball rūmus 
Lindbloom High School, baigė vargonų bus Juozo Giedraičio! persikels De Paul universiteto 

įstaigos iš dabartinių patalpų

ir augę Chicagoje. Juozas lankė 
Quigley Seminary ir baigė St.

kęs 38 metų amžiaus.
Muzikos stipendija

Rosary kolegijoje, Chicago
je, vasario 16 d. bus konkursas 
gauti muzikos stipendiją. Rei
kia iš anksto susižinoti su muzi 

64 E. Lake. Muzikos mokyklos ^os skyriaus vedėju, kad būtų
American Conservatory of Mu- brolis Antanas, 
sic 1931 metais ir lankė Lewis
institutą .Nuo pat jaunų dienų patį vakarą i dekana3 dr. A. C. Becke/ pra- ĮSalima konkurse dalyvauti
Genovaitė rodė palinkimą į mu-Ccunty Club įvyks priėmimas erdvios patai- v J -v • .. . ,
zika Būdama auoštoioi mokvk- kur susirinks Giedraičių gimines nese> KaQ naujos eravios patai v. j------- -------------------
loj, ji dalyvavo mokyklos mu- ir draugai, kad galėtų praleisti; P°s leis mokyklų beveik dvigu- 
zikaliniuose parengimuose, va- linksmų valandėlę su B. bran-jbai praplest. ir v,eton dabar tu 
dovaujamose rolėse. Kartu ji gia Seimą, kuri yra Chieagos! runųl 500 studentų priimti apie 
pradėjo reikštis kaip solistė ir lietuvių pažiba.

x 1907-1957 metai _ šv. 
Kazimiero Seserų Kongregaci
jos auksinis jubilėjus. šv. Kazi
miero Seserų Rėmėjų draugija 
rengia pirmą pramogą įžengus 
į jubilėjinius metus. Vakarienė, 
su įdomia programa, bus vasa
rio 24 d. 5 vai. vak. Marijos 
Augštesnė3 mokyklos patalpo-' 
se. Programoje — komedija 
“Prie Nevėžio upės”, Alice Ste-< 
phens gražiabalsių duetas, kvarį 
tetas ir sekstetas. Meninė pro-į 
grama — po šaunios vakarienės.

Šv. Kazimiero Seserų rėmėjų 
draugija kviečia visus ir visas 
į įdomią ir turiningą pramogą.

X Lietuvaitės televizi joje.
Chicagoje per televizijos stotį 
WBKB (kanalas 7) penktadienį 
ryto buvo parodyta 10 geriau
sių mokinių, sausio mėnesį bai
gusių augštesnes šio miesto mo
kyklas .Toje grupėje buvo ir dvi
lietuvaitės: Marytė Nagaitytė į 
ir Nijolė Semėnaitė. Jas progra i 
mos vedėjas apklausė, ką jos ■ 
toliau darys. Marytė pasisakė 
būsianti sekretore, o Nijolė — i 
toliau lankys Rosary kolegiją, i

x Feliksas Palubinskas, sėk
mingai baigęs De Paul universi
tetą, gavo bakalaureato laipsnį 
prekybinės administracijos sri
tyje. Šalia studijų uoliai dalyva
vo studentų ateitininkų ir lietu
vių studentų sąjungos veikloje. 
Pasižymėjo kaip gabus organi
zatorius. Jo iniciatyva buvo su
organizuotas De Paul universi
teto Lietuvių studentų klubas. 
Šiuo metu yra Korp! Kęstutis 
sekretorius ir jaunesnių magist 
ras.

X Lietuvių Menininkų klubo
valdyba atremontavo ir išdeko- 
ravo mūsų dailininkų (prof. A. 
Varno, Ant. Rūkštelės, J. Paukš 
tienės, M. Šileikio. VI. Vaitiekū-

Juozas ir Genovaitė Giedraičiai

Vadovėliai sportininkams
Plėsdama sportinį sąjūdį prie 

parapijų CYO vadovybė išleido 
i j Q0Q j 40 knygelių apie įvairias sporte
... n i • •*. * rūšis. Tos knygelės bus paskleiIs viso De Paul universiteto j x__ ,

penkiuose fakultetuose, esan
čiuose miesto centre, studijuoja

stos tarp jaunų Sportininkų.
125 METAI UŽ TRIS 

NUŽUDYMUS
Lawrence Neumann nubaus-

6,679 studentai. Naujoje vieto
je De Paul universiteto mokyk
la turės 14 praktikos kamba-, tag, 125imetams kdėjimo'ūž^- 

į rių, 5 klasių sales, ir 11 studijų, žudymą trijų žmonių šiaurinės 
į Į tas patalpas įgabenta trejij Chieagos tavernoje birželio mė

nesį. Nubaustasis prisipažinoI nauji vargonai, nauji pianai ir 
1 kiti nauji įtaisai. Mokykla tu
rės savo žinioje ir nedidelę salę 

1 su 200 vietų savo rečitaliams.
1 Šalia to, muzikos mokykla 
perima pačią Kimball salę, su 
500 vietų, užimančią antrą ir 
trečią augštą, kur yra pasirodę 
visa eilė į Chicagą atvykusių žy 
mių talentų. Cčia yra ir dideli 
$25,000 vertės vargonai.

Rugsėjo mėnesį j šiuos rūmus 
persikels ir teisių fakultetas, o 
paskui ir kiti padaliniai.

Katalikų televizijos 
valandos

ŠĮ pirmadienį, vaasrio 4 d

mūsų patingimuose, nustebin- Negaliu baigti nepasakius, 
dama klausytojus savo turtin- kad ši šeima turi dar vieną bran 
gu lyriniu soprano ir gražia lai- ! gią ypatybę, būtent šiltą nuo- 

no, J. Pautieniaus’ir kt.fpaveik kysena scenoJe- Jos popularu-j širdumą kitiems, kurį ji dažnai
W» <1 n Olirrrr m, Ir i z-vln /riva 1 s /ri rsnTr/ri rl vara 11/-r/a r. TTX 4-raS -JIslais salę Marąuette Parke ir 

š. m. kovo mėn. 3 d. numatytas 
klubo atidarymas.

Ši patalpa bus ne tik klubo 
naudojama, bet taip pat bus 
leista veltui naudotis mūsų kul
tūrinėms organizacijoms: pas
kaitoms, susirinkimams, posė
džiams, pobūviams ir t. t.

mas augo su kiekvienu pasiro- į rodo savo draugams. Už tai ji 
dymu. Ji buvo solistė, aktorė yra mylima ir gerbiama.
ir režisorė. Daug būtų galima 
pasakyti apie jos veiklą. Geno
vaitė yra įnešus ir vis dar te
beneša gražų indėlį į mūsų kul
tūrinį gyvenimą.

Sidabrinio jubilėjaus proga 
noriu pasveikinti Juozą ir Ge
novaitę Giedraičius, palinkėti 
jiems sveikiems laimingai su
laukti auksinio jubilėjaus. Te-

Neabejoju, kad muzika tu- gul tos šiltos saulutės spindu- 
rėjo didelę reikšmę suartinime liai, kuriuos jie įneša į kitų gy- 
šios porelės. Juozas Giedraitis venimą, niekados neapleidžia 

- Jurgis Mikalajūnas mirė yra meno mėgėjas ir uolus jo rė jų malonių namelių.
30 d. š. m. p šarvotas Petkaus mėjas. Jis kartu su savo broliais
koplyčioj, 1410 S. 50th Avė. Lai j Antanu (dabar Marąuette Pan- 
dotuvės pirmadienį. Velionis ii-j ko parapijos vargonininku) ir 
gus metus čia gyveno ir turėjo! velioniu Edvardu dalyvaudavo 
nuosavybę. Dirbo Western Elec ■ choruose ir pašvęsdavo nemažai 
tric Co., bet prieš kelis metus. iaik0 muzikai.
išėjo pensijon. Priklausė Šv. An Į Giedraičiai sudėjo savo amži-

Nora Gugienė

IŠ ARTI IR TOLI

šė langą,
— Gerai. Kadangi už patari

mą esate skolingi 6 dolerius, tai 
prašau atiduoti likusius tris.

Pasigyrė

Gydytojas, pasididžiuodamas 
sake:

— Žinai, paskutinę savaitę pa 
gijo keletas mano gydomų ligo
nių!

Kitas gydytojas, konkuren
tas:

— Pats esi tuo kaltas, Ma
tyt per maža jais rūpinaisi!

Negeri vaistai
— Pone daktare, man atrodo, 

kad šie vaistai manęs neišgy
dys?

— Dėlko, — klausia nustebęs 
daktaras?

— Dėlto, kad jie labai gar
dūs, o tikrų vaistų aš labai ne
kenčiu.

Tekantis vanduo

Sovietų provincijos deputatas 
atvyksta su žmona į Maskvą ir 
apsistoja gerame viešbutyje. 
Viešbučio direktorius jį klausia:

— ‘Ar norėtumėte, drauge, 
kambario su tekančiu vandeniu?

Deputatas atsako:
—- Manęs tai ypatingai ne

trukdytų. Bet deja mano žmo
na nemoka plaukti.

Nėra gražesnių pasakų visam 
pasaulyje kaip,

Andersono pasakos,
Nubaustasis

kaltu. Einant Illinois įstatymais 
jisai turi iškalėti nemažiau kaip 
trečdalį bausmės pirma negu taip sako vaikų literatūros
jis bus paleistas už užstatą. Tai
gi, jis turės kalėti 45 metus ar
ba iki jis pasieks 74 m. am
žiaus.

PRISIPAŽINO GOLDBLATTO 

PADĖJĖJAS

St. Louis mieste buvo suim
tas George William Newton, 32 
m. amžiaus. Jis areštuotas už

žino

DftMESI O....
Brangūs skaitytojai, šiomis 

dienomis eina didelis persikraus 

tymas iš senų patalpų j naujas 

patalpas. Stengiamės tai įvyk- 

dinti be nutraukimo dienraščio 

ir kitų svarbesnių darbų, bet 

šiuo laiku gali 'būti kaiiburie 

susitrukdimai patarna v i m e. 

Brangūs skaitytojai, nuoširdžiai 

prašome, kad būtumėte kantrūs 

kol pergyvenam šį krizės laiko

tarpį.

DRAUGO ADMINISTRACIJA 
IR REDAKCIJA

ATVYKO
Šveicarų mokyklos laikrodi

ninkas, kuris sutaiso visokius 
laikrodžius. Iš seno padaro be
veik naują. Reguliavimą įr tik
rinimą su specialiomis masino-

vai ir pedagogai. Jos patraukia 
vaikų dėmesį, praturtina vaizduo
tę ir veikia auklėjančiai.. Jau nė
ra pasaulyje kultūringos tautos, 
kuri nebūtų išsivertusi šių pasa
kų į gimtąją kalbą.

Lietuvių kalbon šias pasakas
išvertė žymus kalbininkas J. Bal- mis atlieka nekomamai. Isiti- 
cikonis. Gera proga jaunimui tuo , , . • . . , . ,
pačiu pasimokyti ir lietuvių kai- Į ^e' ^ai yra teisybe. J. 
bos. Karvelis, 3322 So. Halsted, 

Anderson Pasakos I tomas, 208 Chicago 8, Iii. Tel. Y A. 7-0677.
išdavimą klastoto čekio. Tardo- kainf" ' P’ S’ TaiP P&t sutaisomi foto

tisai nrisinaži™ gruodžio JĮqO ” * "° P ” k aparatai ir kiti precyziniai ins
trumentai.

Reikalaukite knygynuose, pas 
platintojus arba užsakymus ad-

nas jisai prisipažino gruodžio 
18 d. padegęs Goldblatto depar- 
tamentinę krautuvę 5630 W.

Chicagoje 3 vai. p. p. per WGN &lmont- Chicagoje. Gaisras ta-
televizijos stotį (kanalas 9) De da padarž apte milioną dolerių 

nuostolio. Chieagos policija jįPaul universitetas duoda prog
ramą apie prakalbų sakymą 
kasdieniame gyvenime. Vakare
7 vai. per WTTW stotį (kana
las 11) De Paul universiteto 
prof. dr. D. Q. Josin laikys pa
skaitą apie žvaigždes. Toliau — 
tos pat dienos 8 vai. v. per WB 
KB stotį (kanalas 7) vysk. Fui 
ton Sheen paskaita.

Trečiadienį, vasario 6 d., 9 v. 
30 min. per WTTW televizijos 
stotį (kanalas 11) bus drama
tiškai parodami religiniai JAV 
pagrindai. Penktadienį, vasario
8 d., 3 vai. p. p. per WGN tele
vizijos stotį Yoyolos universi
teto programa.

Olandas ves laboratoriją
Loyolos universitetas širdies 

indų tyrimo laboratorijai, vei
kiančiai prie Mercy ligoninės, 
vadovauti paskyrė Olandijoje 
gimusį dr. Jack van Eik. Medi
ciną jis studijavo viename se
niausių vakarų Euorpos univer
sitetų — Utrechte.

pagrindiniau ištirs.
MUZEJŲ APLANKE 1,101,512

Gamtos Isitorijos muzėjų 
1956 m. aplankė 1,101,512 žmo
nės. Daugiausiai lankytojų buvo 
ketvirtadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais, kai nereikia mo
kėti.

Šv. Kryžiaus ligoninės 
statybos komitetas

Trūkstant ligoninių pietinėje 
Chieagos dalyje, lietuvių šv. 
Kryžiaus ligoninė yra nusista
čiusi pastatyti naujas patalpas. 
Sudarytas specialus patarėjų ko 
mitetas, kuriam pirmininkauja 
buvęs Chieagos meras Martin 
H. Kennelly. Komitetą sudaro 
27 nariai, parinkti iš įtakingų 
Chieagos verslininkų bei šiaip 
visuomenės augštą vardą turin 
čių asmenų. Pvz. i tą komitetą 
įeina Jonės Komercinės Augšt. 
mokyklos direktorius C. B. Ca-
rey, trylikto tvardo seniūnas J

resuokite:

Užsakymus su pinigais siuskite

DRAUGAS

2334 So. Oak’ey Avenue 
Chicago 8, UI.

MALDAKNYGE

KNYGA. KURI VISADA ĮDOMI 
UI NBBENOTA 

Tai Juozo Švaisto

Šioje knygoje gražios m Ogų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
skaito Ir suaugę Ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. 13 
viso 73 pasakos. Kaina $2.50. Pla
tintojams dldelfi nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

SUGAVO UŽPUOLĖJU

Glenview motelio savininkas Egan, American Can bendrovės 
— Kazimieras ir Rožė Kirs- GeorgP e. Roarty, padedamas'direktorius J. W. Hollovvy, Unit j 

ed Airlines viceprezidentas Rtano draugijai, kurios nariai nos meilės pažadus Šv. Dovydo niai\ Paulsl>^’’, N. J., penkias kito VyrOj sugavo banditą Clif 
bus karsto nešėjai. Draugijos parapijos bažnyčiai 1932 m vaJ 8avaites atostogavo pas savo su ford Binder 28 m. amžiaus, ku- 
----- ---  ------- • ■ • gano 6 d. į nų CaUfornijoj.

Ponai Giedraičiai augina dvi, — Emilijai Jurevičiūtei, gyv. 
puikias dukreles. Genovaitė, ku Elizabeth N. J., vietos radijo 
ri yra talentinga šokėja ir A- stotis parakė la’šką, kuriame
teities šokėjų grupės narė, lan- džiaugiasi, kad jai p’tinka ra-! mobily rado karabiną ir 75 šo
ko De Paul universitetą. Alma dijo programos, kurių metu bus j vinius. Banditas perduotas teis- 
rimtai studijuoja muziką, lan- duodama ir lietuviškų l'audiesl mui.
ko Marijos Augštesn. mokyklą muzikos kūrinių. Lietuvių liau-j LIUDININKAS GELBSTI 
ir laukia progos tapti Ateities dies dainos bus transliuojamos BEDWELL

šokėjų grupės nare. čia tenka vasario 10 d., tarp 2:05 iir 3 Policija apklausinįjo Ralph
pasakyti, kid abi mergaitės kul vai. p. p., prisimenant Vasario q , 26 nmži,Ut, Aįka^ietituringai aukiėįamos ir kalba 16 d. Tranaliacitna vyksta iš panūdo kad mėS
gražia, lietuviškai. Už tą lietu- WQXR stnt.es AM-1560 ,r FM-į nužud Įtariamas Bedwell 
VU, kalbą dalią nuopelnų pn- 96.3 bangomis. , gruodįio 28 d|(.„ą metu, kai

aušo ir tų sene įams. uozo t — Dantistas dr. Charles A.! Grimes seserys buvo nužudytos, 
e•a £Pn''’T mot,nelci' Klrsnis. jr„ 1820 So. Elena. Re-, dirbo drauge su juo Ajax Con-

gal .1 i. lenet, un gyvena dondo Beacn Calif.. atidarė sa-'solidated bendrovės fabrike Co-
kartu su Giedraičiais. ... . .. ., __

Nuo 1929 m. lapkričio Geno-! V0 'S,a1’’ *r pn,ma pac'entu"' wrop- 
vaite Giedraitienė yra vargoni-j — Lietuvių R. Katalikų Susi- IŠKELIA 200,000 BYLŲ 

n’nkė Šv. Dovydo bažnyčioje ir vienijimo pietūs ir vajaus už-' Iš Cook Apskrities pastato j
dėsto muziką šios parapijos mo-' baigimas bus vasario 17 d. tuo-| sandėlius 5153 S. Cottage Gro- 
kykloje. Čia ji veda net tris cho jau po pamaldų Šv. Kazimiero; ve, Chicagoje, išgabenama 200, 
rus: vaikučių mokyklos chorą, parapijos salėje, Los Angeles,! 000 Augščiausio teismo bylų, ku

pirm. M. Jakubauskas tuom la
bai rūpinasi.

X Jonas Pilkis, Liberty val
gyklos savininkas, 4915 W. 14 
St., jau kuris laikas rimtai su
negalavo. Valgykla buvo užda
ra tris mėnesius. Valgykla da
ro gerą apyvartą. J. Pilkis ne
bemano grįžti darban ir valgyk
lą nori parduoti.

X A n na Bartkus iš Rockford, 
III., užsisakė Drauge knygų, nes 
norinti išmokti lietuviškai. Kal
ba jai reikalingi susirašinėjant 
su Lietuvoj gyvenančiais gimi
nėmis.

X Antanina Juškienė bus Tė
vų Marijonų bendradarbių Brid- 
geporto skyriaus vakarienės vy
riausia virėja. Vakarienė bus 
kovo 3 d. Šv. Jurgio parapijos 
salėje.

X Jonas Jesas, 3036 So. U- 
nion Avė., sužeidė veidą ir akį 
darbovietėje.

ris buvo jį užpuolęs. Banditas 
vieną kartą net iššovė, bet bu
vo dviejų vyrų nugalėtas ir per 
duotas policijai. Policija auto-

jaunųjų mergaičių ir suaugusių 
mišrų chorą.

Cal. Bus pagerbti nauji nariai rios ten buvo susikrovusios per 
ir įteiktos dovanos. Į 30 paskutiniųjų metų.

uią, lunui 

Kuriu p&ruoM

Kun. P. Kirvelaitls 

Kaina: $1.50 ir $.2.50
(’faakjmm tMlroranKlte

DRAUGAS
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, LLL.
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UŽ LIETUVOS 

LAISVĘ KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
—tai visų gerų lietuvių pa 
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 įvairių vokų $1.00

Užsakymus ir pinigus siūs 
kitę:

D k A UG A S
2384 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

E. Jonės, Illinois Bei telefonų 
bendrovės pietinės dalies komer 
cinis direktorius F. Knoll, For- «į»m^OLANo

do aviacijos mašinų direktorius į ............ ..........................................
D. P. Hedlung, Armour bendro
vės iždininko padėjėjas E. J. 
Adams, District Savings & 
Loan bendrovės pirm. J. Moze
ris, Polk brolių bendrovės dali
ninkas Raurice Polk, Rockvvell 
Engineering prez. inž. Ant. Ru
dis, People Gas & Ligt bendro
vės atstovas R. M. Spangler ir 
daug kitų.

įdomiausias romanas!A

imiiiiiiiiiiKiiiimiiiiiiniiininjiii jiiiii

PER PASAULI KELIAUJI 
IMOGUS. f

Bernardo Brazdžionio poezijų- > 
inklnya Nedidelis skaičius Aioe , 

<nygog gautas šiomis dienomie 
Drauge-’ 2334 So. Oakley Avė į 

CHICAGO 8. ILL Knygoe katns 
kietais viršeliais 32
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J.GLIAL/DA

ORĄ PRO 
NOBIS

PREMIJUOTAS

ROMANAS

Gyva intriga ir šiurpūs 

įvykiai, išsamiai pavaizduo

tas bolševikinis gyvenimas 

Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 

16 originalių iliustracijų.
Abi dalys vienoje knygoje 

<4R p«l _ tik $4.00

Užsakymus siųsti

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avonuo

Chicago 8, Illinois

stnt.es

