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Saudi Arabijos karalius žadąs pagalbą Jordanui
Maskvos ūkines reformos

beveik nieko naujo neduoda
Visoje okupuotoje Lietuvoje plačia banga „svarstomos“, „na

grinėjamos“ Sovietų Sąjungos kompartijos centro komiteto ir mi- 
nisterių tarybos paskelbtos „tezės“ apie pramonės ir statybos per
tvarkymus.

Nors asmens kultas oficialiai 
sovietuose ir panaikintas, bet tos 
naujos reformos pačių sovietinių 
laikraščių vadinamos „Chrušče- 
vo tezėmis“.

Tų tezių įgyvendinimas palies 
ir okupuotos Lietuvos ūkį, o taip 
pat gyventojus.

Tezės padalintos į 6 skyrius. 
Pirmame skyriuje svarstomi ben 
dri, daugiau teoretiniai „ūkinės 
statybos valdymo principai“ ir 
„kai kurie Sovietų Sąjungos vys
tymosi rezultatai“.

Antrame skyriuje svarstomi 
jau konkretesni klausimai, bū
tent, būdai tobulinti liaudies 
ūkio augimo ir pramonės bei sta- 

x tybos valdymo organizacines for 
mas. Pažymima, kad dabar So
vietų Sąjungoje esą daugiau kaip 
200 tūkstančių valstybinių pra
monės įmonių ir daugiau kaip 
100 tūkst. statybinių įmonių. 
Jos visos išdėstytos įvairiuose ra 
jonuose ir esą sunku joms iš cen
tro vadovauti. Tų įmonių valdy-

' mo formos esančios jau pasenu
sios ir reikią naujų, pereinant 
prie lankstesnių, kurias įdiegus 
būtų geriau atsižvelgiama į at
skirų sričių, kraštų, respublikų 
ypatybes. Tai padėsią pašalinti 
„daug trūkumų, kurių yra esant 
dabartinėms pramonės ir staty
bos valdymo formoms“. Stambus 
trūkumas esąs „žinybiniai bar
jerai“, kurie kliudą išspręsti dau 
gelį labai svarbių liaudies ūkio 
klausimų. Kaipo pavyzdį tezės 
mini traktorių gamybą, kur esą 
be reikalo išeikvojamos lėšos ir 
gamybinės medžiagos tik „dėl 
žinybinių ginčų tarp ministeri
jų“.

Viena ministerija nežino, 
ką daro kita

Dėl to žinybinio atsiribojimo 
susilpnėja, o neretai ir sutrinka 
normalūs gamybiniai ryšiai tarp 
įvairių pramonės šakų įmonių, 
esančių tame pačiame ūkiniame 
rajone. Gamybos ir statybos pla 
nai esą kiekvienoje ministerijoje 
parengiami neatsižvelgiant į tai, 
kas darosi kitose ministerijose, 
neatsižvelgiant į atskirų rajonų 
ypatingumus, nedalyvaujant vie
tiniams darbuotojams. Didelė ža
la esą ir tai, kad statybos vyk
domos daugybės įvairių ministe
rijų pagrečiui. Pvz. čeliabinsko 
srityje statybos darbus vykdo

kaip 900 tūkstančių žmonių, iš 
jų žymi dalis perkelta į gamybą. 
Bet ūkio valdymo aparatas vis 
dar tebėra griozdiškas“. Tad atei 
tyje numatoma dar daugiau žmo 
nių perkelti iš valdymo aparato 
į įmones ir statybas. Ministeri
jos dar ir dabar esančios apsi
kaišiusios įvairiausio pavidalo 
biurokratija. „Dėl griozdiškos 
ministerijų struktūros, įmonių 
keliami klausimai sprendžiami 
ilgą laiką per daugelį pakopų ir 
instancijų“. Ir toliau. „Kiekviena 
ministerija ir žinyba turi savo 
didelį tiekimo ir realizavimo apa
ratą. Tiekimo organizacijų tink
las yra gremėzdiškas ir brangiai 
atsieina“. Nepaisant to, „žalia
vos ir medžiagos įmonėms bei 
statyboms neretai tiekiamos ne- 
laiku ir ne pilnutiniai. Dėl to ap
sunkinamas įmonių ir statybų 
darbas, sukrinka ritmingumas, 
kartais stovinėja darbininkai ir 
įrengimai, susikaupia ir įšąla žy
mios materialinės vertybės vie
nose įmonėse, o kitose jų stin
ga“. Tad ir susidarąs reikalas 
ateityje gamybai vadovauti la
biau iš vietos.

Atsakomybė respublikos; 
o nauda Maskvai

Trečias tezių skyrius liečia 
pramonės ir statybos valdymo or 
ganus atskirose respublikose, 
kraštuose ir srityse. Čia dėsto
ma, kad turi būti pereinama prie 
naujų valdymo, pagal teritorinį 
principą, formų. Cituojamas Le
ninas, kad „senosios valstybės 
aparatui yra lemta mirti, o augš 
čiausiosios liaudies ūkio tarybos 
tipo aparatui yra lemta augti“. 
Naujoji valdymo forma suteik
sianti „dideles teises respublikų, 
kraštų ir sričių tarybinėms, par
tinėms, ūkinėms ir profsąjungi
nėms organizacijoms, padidins 
jų atsakomybę už ūkio vysty
mą...“ Jeigu bus pripažinta tiks
lingai!), bus įsteigtos teritori
nės „Liaudies ūkio tarybos“ sov- 
narkomai), tuomet atkrisiąs rei
kalas turėti lygiagrečiai sąjun
gines ir respublikines ministeri
jas, kurių žinioje yra pramonė ir 
statyba. Tokiu būdu bus pereina
ma prie liaudies ūkio tarybų at
skiruose ekonominiuose ir admi
nistraciniuose rajonuose. Tačiau 
nesą reikalo turėti liaudies ūkio 
tarybas visose respublikose, sri-

Amerikietis susipažino
su Lenkijos gyvenimu
VARŠUVA, bal. 29. — JAV 

atstovų rūmų narys Alvin Bent- 
ley (R., Mich.) dviejų dienų lai
kotarpyje susipažino su Lenki
jos ekonomine padėtimi. Jis, grį
žęs į Jungtines Amerikos Vals
tybes, patieks pranešimą apie ga 
limybę suteikti Amerikos pasko
lą Lenkijai.

Bentley pareiškė koresponden
tams, kad Lenkijoje gyvenimo 
standartas yra augštesnis negu 
rytinėje Europoje. Jis vakar iš
vyko iš Varšuvos į Washingtoną.

Elektrinis geležinkelis
LISABONA, Portugalija, bal. 

29. — Portugalijos prezidentas 
gen. Francisco Higins Craveiro 
Lopęs vakar atidarė elektrinį 
geležinkelį, nutiestą tarp Lisabo
nos ir Sintra. Geležinkelis yra 
14 mylių ilgio.* /

Nelaime kelyje
NEAPOLIS, Italija, bal. 29. — 

Dvi mergaitės žuvo ir 11 asmenų 
sužeista, kai sunkvežimis palie
tė traukinį netoli Neapolio.

Nato vadai atvyko
į Atėnus

ATĖNAI, Graikija, bal. 29. — 
Šiaurės Atlanto Gynybos orga
nizacijos (Nato) karinių pajėgų 
vadai suvažiavo į Atėnus. Vadų 
pasitarimui vadovauja Nato vy
riausias vadas gen. Lauris Nor- 
stad. Atėnuose taip pąt yra 
prezidento Eisenhovverio asmeni
nis atstovas James Richards, ku
ris išaiškins Eisenhowerio Vidu
rio Rytų doktriną graikų va
dams.

Japonai studijuos
parlamentus užsieny

TOKIO, bal. 29. — Japonijos 
parlamento dienotvarkės komi
tetas vakar nutarė pasiųsti kai
kuriuos parlamento narius į 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
Europą ir pietryčių Aziją. Japo
nijos parlamento atstovų misija 
tuose kraštuose susipažins su 
įvairiomis parlamentarinėmis si^ 
temomis.

182 statybos montavimo organi- j tyse ar autonominiuose kraštuo-
zacijos, priklausančios 23 minis
terijoms ir žinyboms. Sverdlovs- 
ke, Kuzbaso gatvėje 8 namus sta 
to septynios įvairios ministeri
jos. Visa tai statybas padaro ne
racionalias. Pramonės gaminiai 
kartais pervežinėjami tūkstan
čius kilometrų priešpriešiais (iš 
vienos vietos į kitą ir atgal).

Masinis specialistų ir tarnautojų 
perkeldinimas į dirbtuves

Jau anksčiau buvo pakartoti
nų žinių iš okupuotos Lietuvos, 
kad ten metai iš metų didokas 
skaičius įstaigų tarnautojų per- 
keldinami į dirbtuves, arba išva
romi „į laukus“ (kolchozus, sov- 
chozus.). Nekalbant apie tas ma
ses jaunų žmonių, kurie iš Lietu
vos buvo išvežti į Kazachstaną ir 
kitas „plėšinines“ sritis. Iš 
Chruščevo1 paskelbtų tezių dabar 
paaiškėja, kad Sovietų Sąjungo
je „iš viso per pastaruosius tre
jus metus valdymo paruošų ir 
kito negamybinio personalo skai

se. Iš to skyriaus tolimesnių dės 
tymų aiškėja, kad, nepaisant vi
sų numatytų reformų, ir ateityje 
pramonė bus skirstoma į sąjun
ginę, respublikinę ir vietinę. Ki
taip tariant, jei pvz. okupuotoje 
Lietuvoje kuri nors pramonės ar 
šiaip gamybos sritis bus rasta 
pakankamai naudinga Maskvai, 
tai jos gaminių vertė ir nuplauks 
į Maskvos centrų iždą, paliekant 
gamybiniam kraštui, šiuo atveju 
Lietuvai, tik trupinius.

į
Viena ranka duoda, 

kita atima

Liaudies ūkio tarybų uždavi
niai būsią: — „parengti ir įgy
vendinti perspektyvinius ir eina
muosius gamybos planus, pa
rengti įmonių specializavimo pla 
nus, gamybos kooperavimo ir ža
liavų bei pusfabrikačių savitar
pio tiekimo tiek administracinio 
rajono viduje, tiek į kitas sritis 
ir respublikas planus, sudaryti ir 
įgyvendinti materialinio - techni-

čiufl buvo sumažintas daugiau nio aprūpinimo planus". Liau

dies ūkio tarybos turėsiančios 
operatyviai spręsti tos srities 
arba respublikos pramonės ir 
statybos vystymo uždavinius, 
„vadovaudamosi bendrais vals
tybės interesais“. Tikslinga bū
sią prie Liaudies ūkio tarybos 
sudaryti dar Techninę - ekonomi 
nę tarybą, susidedančią iš spe
cialistų, darbo pirmūnų, partinių 
bei profsąjunginių atstovų. Ki
taip tariant, bus mažinamas mi
nisterijų ir kitų įstaigų tarnau
tojų skaičius, bet už tai atsiras 
vėl naujos įstaigos.

Jau šaukia į kovą

Reformos dar neįgyvendintos, 
o Chruščevas jau šaukia į kovą 
prieš tuos, kurie tų reformų prie 
danga norėsią puoselėti „autar- 
kijos tendencijas^ ir siekti „sta
tyti uždarą ūkį rajono viduje“. 
Reikią „užkirsti kelią visokiems 
mėginimams naudoti lėšas užda
ram ūkiui atskiruose rajonuose 
sukurti, bendrų valstybinių inte
resų nenaudai“.

Įmonių aprūpinimu turės rū
pintis atskiros respublikos, kraš 
tai, sritys, o pagamintų gėrybių 
paskirstymas bus centralizuotas 
iš Maskvos.

Nors sąjunginėms respubli
koms tariamai duoda daugiau 
ūkinių teisių, bet tikrumoje ir to 
liau visa bus diriguojama iš Mas 
kvos. Liaudies išnaudojimas bus 
tęsiamas ir toliau (Elta).

Arthur Radford, JAV štabų viršininkų tarnybos pirmininkas, ir jo 
žmona išvyko j Pietų Ameriką, kur išbus iki gegužės IS <1. (INS)

Jaunas karalius Hussein
grįžo iš Saudi Arabijos

AMMAN, Jordanas, bal. 29. — Jordano karalius Hussein šian
dien grįžo iš Saudi Arabijos. Hussein lankėsi pas Saudi Arabijos 
karalių Saud.

Turbūt jaunas karalius Hus-1.................. . ------ -------
sein norėjo sužinoti, kas buvo 
kalbama Saudi Arabijos, Egipto 
ir Sirijos konferencijoje, įvyku
sioje praėjusį šeštadienį Saudi 
Arabijoje.

rėtų paaiškėti dviejų dienų lai
kotarpyje“. Jungtinio pareiški
mo laukiama.

Vakarai bijo, kad Sirija ir 
Egiptas — iš vardo sujungti ka
riniu paktu su Jordanu ir Saudi 
Arabija — nepanaudotų jorda- 
niečių krizės kaip pateisinamąjį 
motyvą užimti Sirijai Jordano 
karalijos dalį.

Saudi Arabijos karalius Saud, 
kurio turtai daug gali, pagelbėjo 
Jordano karaliui Husseinui atsi
kratyti komunistų ir kairiųjų vy 
riausybėje.

Sirijos užsienio reikalų minis
teris Salah Bitar pasakė, kad pa
sikalbėjimų pasekmės tarp Siri
jos, Egipto ir Saudi Arabijos „tu

Kovos Alžirijoje
ALŽIRAS, Alžirija, bal. 29. — 

Prancūzijos kareiviai vakar už
mušė 49 Alžirijos sukilėlius dvie
jose kovose. Viena kova buvo 
Constantine departmente, kita— 
Kabylie kalnuose.

Ginklų paroda
TEL AVTV, Izraelis, bal. 29.— 

Izraelis vakar suruošė ginklų pa
rodą. Parodoje buvo išstatyti 
ginklai, paimti Sinajaus kovoje 
prieš Egiptą.

Mirė prelatas
K. Bičkauskas

INDIANA HARBOR, Ind., bal. 
30. — Prelatas Kazimieras Bič
kauskas, šv. Pranciškaus lietu
vių parapijos klebonas, mirė va
kar (balandžio 29 d.) 4 vai. ryto 
nuo širdies smūgio.

Kūno transportaciją iš Klebo
nijos į bažnyčią bus. šį trečiadie
nį 4 vai. p. p.

I'HEL K. BIČKAUSKAS

Iškilmingos gedulo pamaldos 
už a. a. prel. K. Bičkausko sielą 
bus ketvirtadienį 10 vai. ryto šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje, Indiana Harbor, Ind. 
Šv. Mišias atnašaus Gary vysku
pas A. Grutka.

Prel. K. Bičkauskas laidoja
mas ketvirtadienį šv. Kazimiero 
kapinėse.

Keturi sąjungininkai
atmetė sovietų protestą

MASKVA, bal. 29. — Keturios 
vakarinės Europos valstybės 
šiandien atmetė sovietų protestą 
prieš sudarymą „Euratom“ (ato 
minės energijos telkimą) ir ben
dros prekybos rinką.

Prancūzijos, Vakarų Vokieti
jos, Belgijos ir Luksemburgo am 
basadoriai įteikė notas Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų minis
terijai, atsakant į sovietų kovo 
16 d. pareiškimą.

Jei Egiptas ir Sirija
pultų Jordano karaliją

LONDONAS, bal. 29. — Saudi Arabijos karalius Saud suti
kęs duoti Jordanui karinę pagalbą, jei Sirija ir Egiptas užpultų 
mažą karaliją.

Tai buvo sužinota iš diploma
tinių šaltinių, kai Jordano kara
lius Hussein grįžo į Amman po 
netikėtos kelionės iš Saudi Ara
bijos.

Hussein pats sekmadierlį vai
ravo savo lėktuvą į Riyadh’ą,
Saudi Arabiją. Hussein paprašė 
Saudi Arabijos pagalbos.

Jei Saudi Arabijos karalius 
Saud stovės su pinigais ir gink
lais šalia Husseino, tai Egipto 
prezidento Nasserio ambicijos ra 
gai valdyti arabų pasaulį gali 
būti aplaužyti.

Irakas jau remia Jordaną

Nasseris penktadienį pasiuntė 
Sirijos prezidentą Shukri EI Ku- 
watli į Saudi Arabiją pasikalbėti 
su Saudu.

Husseino pozicija materialiai 
sustiprėtų, jei Saudi Arabija jį 
remtų.

Irako karaliaus kariuomenė 
jau remia Jordano karalių.

JAV 6-tas laivynas yra pake
lyje į.rytinį Viduržemį pagelbėti 
Jordano karaliui, jei jis papra
šytų paramos ir Washingtonas

3 laivus nuskandino
TAIPEI, Formoza, bal. 29. — 

Nacionalistinės Kinijos laivynas 
vakar paskelbė, kad jis nuskan
dino tris komunistų kiniečių gin 
kių laivus. Visi nacionalistų ki
niečių kariniai laivai grįžo nenu
kentėję.

Vakarų Vokietiia
ir Maskvos įspėjimas

BONNA, Vokietija, bal. 29. — 
Maskvos įspėjimas Vakarų Vo
kietijai, kad ji neginkluotų savo 
armijos atominiais ginklais, ga
li sustabdyti sąjūdį dėl normalių 
prekybinių santykių sudarymo 
tarp Vakarų Vokiętijos ir Sovie
tų Sąjungos.

Kanclerio Adenauerio vyriau
sybė jau abejoja, ar verta tartis 
prekybos klausimais su Sovietų 
Sąjunga.

Neseniai premjeras Bulganin 
pasiūlė prekybines derybas Ade
naueriui ir įsteigti konsulatus 

jau gavo Izraelio pažadą nepulti įvairiuose miestuose.
Jordano. . ~ Į

Mikailovo noras
MASKVA, bal. 29. — Sovietų 

kultūros ministeris Nikolai A. 
Mikailov nori didesnio kultūrinio 
bendradarbiavimo tarp Britani
jos ir Sovietų Sąjungos.

Hondūras išvijo
“įsibrovėlius”

TEGUCIGALPA, H o nduras, 
bal. 29. — Hondūro kariuomenė 
susikirto su Nicaragos karei
viais dėl ginčijamos pasienio te
ritorijos. Hondūro kariuomenė 
išvijo Nicaragos „įsibrovėlius“.

Hondūras pirmiausia kaltino 
Nicaragos sargybinius, kad jie 
įžengė į du Hondūro miestus.

• JAV valstybės sekretoriaus 
Dulles vieton būsiąs skirtas skir
tas prezidento Eisenhovverio 
draugas gen. McCloy. Taip spė
jama spaudos.

Raudonoj Kinijoj
HONG KONG, bal. 29. — So

vietų Sąjungos prezidentas Vo- 
rošilov dabar vizituoja raudoną
ją Kiniją.

• Senatorius Robert F. Ken
nedy pasakė: „Aš manau, jog 
mes galime įrodyti teisme, kad 
Davė Back, išvežiotojų (teams- 
ters) unijos prezidentas, „pavo
gė“ $320,000 iš savo unijos.

Ar arabai kariaus 
prieš arabus?

Atrodo, kad bręsta karas, kuriame arabai kariaus prieš ara
bus. Viso konflikto centras yra Jordano valstybė, valdoma kara
liaus Husseino. tta

Tačiau pati Jordano valstybė 
jokiu būdu nėra vieninga. Tik 
beduinai yra ištikimi karaliui.
Gyventojai iš anapus Jordano 
upės yra arabai nacionalistai, 
norį eiti išvien arba su Sirija

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Valstybės sekretorius Dulles paneigė Indijos premjero 
Nehru kaltinimą, kad Jungtinės Amerikos Valstybės duoda ato
minius ginklus Pakistanui. ,

— Prezidentas Eisenhomeris pavadino $'i7,000,000 nukirtimą 
valstybės departamento biudžete „pavojingu JAV ir užsienio rei
kalams“. Administracija prašo kongreso $227,700,000 valstybės 
departamentui ir užsieninei tarnybai fiskaliniais metais, prasi
dedančiais liepos 1 d. Atstovų rūmai sutinka duoti $180,000,000 
valstybės departamentui, o nukerta ^7.,300,000.

— Kaikurie politikai mano, jog Dulles pasitrauks iš valstybės 
sekretoriaus pareigų kelių mėnesių laikotarpyje.

— Japonijos ministerio pirmininko Nobosnke Kishi asmeni
nis vandenilio bombos emisaras ,,atsiprašė japonų“, kadangi jis 
negalėjęs įtikinti Britanijos sustabdyti atominius bandymus Kalė
dų saloje, Paeifike.

— Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Hammarskjold 
vyksta pas popiežių Pijų XJI, Jis taip pat tarsis su Italijos vy
riausybės pareigūnais. ,

ginkluota sovietų ginklais. 
Jordano sąjungininkas yra

Irakas, kurio karalius yra Jorda
no karaliaus pusbrolis.

Irakas yra tvirtai nusistatęs
arba su Egiptu. Tačiau visi jie nepalikti Jordano vieno karo at- 
nori kariauti prieš Izraelį. 1 veju. Jis turi 50,000 kariuome- 

Jordano priešas yra Sirija, ku nės, kuri yra geriausiai apmoka
mos kariuomenė dabar yra ap-| ma ir geriausiai apmokyta Vidu- 

■ ■ ........... . 11 ' rio Rytuose.

Irako politikai esamą būklę 
taip vertina, kad jiems nesą ki
tos išeities, kaip kištis į šį karą. 
Vengdami karo, jie visko netek
tų ir nieko nelaimėtų. Jeigu Jor
danas būtų sunaikintas, tai Ira
kas, kuris yra Bagdado pakto 
narys, būtų dar labiau apsuptas.

Bagdado sąjungą sudaro Ira
kas, Iranas, Pakistanas, Turkija 
ir Britanija. JAV remia šią są
jungą.

KALENDORIUS
Balandžio 30 d.: šv. Kotryna 

iš Sienos; lietuviški: Virbutas ir 
Venta. x

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę ir švelni oro 
temperatūra.
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J TALKĄ “LITUANUS” ŽURNALUI
Turbūt nesuklysiu pasakęs, 

jog retas iš šio dienraščio skai
tytojų nebūtų girdėjęs apie Lie
tuvių Studentų sąjungos JAV-se 
leidžiamą anglų kalba žurnalą 
“Lituanus". Bet, iš kitos pusės, 
peršasi mintis, kad nedidelė šių 
skaitytojų dalis yra matę čia 
minimą žurnalą, jį užsiprenume 
ravę arba finansiniai parėmę.

Nepaslaptis, kad šis reprezen
tacinis leidinys lietuviškiems rei 
kalams, kaip ir kita mūsų perio
dinė spauda, yra slegiamas fi
nansinių sunkumų ir diena iš 
dienos turi kovoti dėl savo eg
zistencijos. Nors, kaip žinome, 
dalį lėšų šio žurnalo leidimui 
teikia Lietuvių Bendruomenė, 
bet toli gražu jų nepakanka vi-

tu ose ir kituose mokslo židiniuo 
se. Turėdamas didesnę mūsų 
tautiečių paramą, “Lituanus" 
žurnalas galėtų augti bei tobu
lėti, o tai mūsų reprezentacinė
je srityje labai išeitų į naudą.

Visais žurnalo reikalais rašy
kime šiuo adresu: “Lituanus", 
916 VVilloughby Avė., Brook
lyn 21, N. Y. Ed. šulaitis

Skaitlingos audiencijos
— Paskutiniu laiku bendro

sios Šv. Tėvo audiencijos vyks
ta Šv. Petro bazilikoje, nes au
diencijų salė nepajėgia sutal
pinti visų maldininkų, kurie y-
pač pagausėjo, artėjant Vely- 

soms spausdinimo išlaidoms ap- i kų šventėms. Tūkstantinės mai 
mokėti. dininkų grupės Šv. Petro aikš-

] tė je priminė šventųjų ir Mari
jos Metų vaizdus. PagrindinęNorint išbristi iš esamų sko

lų ir tvirčiau atsistoti ant kojų, 
naujoji “Lituanus” administra
cija kartu su leidėjais (Liet. 
Studentų s-ga) imasi žygių pra
vesti šio žurnalo piktinimo va
jų, kurio metu yra norima pa
kelti jo tiražą. Todėl ateinantis 
gegužės mėnuo yra skelbiamas 
“Lituanus” platinimo ir rėmi
mo mėnesiu ir jo laikotarpyje 
bus kreipiamasi į lietuviškąją 
visuomenę bendrai talkai.

vietą Vatikano bazilikoje užėmė 
5,000 jaunuolių, besimokančių 
Romos Saleziečių oratorijose. 
Šv. Tėvo audiencija jie norėjo 
atžymėti šimto metų sukaktį 
nuo savo globėjo, taip pat sale
ziečių auklėtinio, šv. Domininko 
Savio mirties. Be jų, audienci
jos dalyvių tarpe pažymėtinos 
didelės jaunimo, darbininkų ir 
studentų grupės iš Prancūzijos, 
Belgijos, Vokietijos, Jungtinių

DAR TEBEJLESKOMAS

Italijos konsulo Chicagoj sūnus 
Vittorio Barattieri, 14 m. amžiaus, 
dar tebejieškomas. Dingo balandžio

Šio vajaus metu yra planuo į Amerikos Valstybių'ir kitų kraš- d-
jama išsiųsti apie 10,000 laiškų 
lietuviams ir jų draugams, ku
rie galėtų būti “Lituanus” skai
tytojais. Šį darbą koordinuoja

tų. Privačiose audiencijose tarp 
kitų žymių asmenų buvo priim
tas žymusis italų kalbininkas 
prof. Fernando Palazži, kuris

Premijuotas
“modernizmas”

“The Nashville Tennessean” 
likraščio bendradarbis Charles 
Fontenay, laisvalaikiu mėgstąs 
kaimynėms'virtuvėse ant sienų 
gėles piešti, netikėtai jo vienas 
“modernus” paveikslas buvo 
premijuotas Mėlynuoju Kaspi
nu Tennessee valstybinėje pa
rodoje. Charles save laiko rea
listu ir baisiai nekenčia moder
nizmo mene, kuris netinkąs vir
tuvių sienų dekoravime. Jo nuo 
mone .modernus menas nereika
lauja jokių artistiškų gabumų, 
nei technikos. Ir jis sugalvojo 
tai juokais patvirtinti: minėtoje 
parodoje išstatyti nekenčiamo 
modernizmo “perlą”. Tam tiks
lui jis paėmė seną, skylėtą bre
zento gabalą, kurį kažkas var
tojo dažams valyti nuo dažų de
rinimo lentos, nuprausė, įremi 
no ir užrašė: Alyvos rytmetį. 
Ir iš tikrųjų, šis modernaus 
meno “perlas” buvo menininkų 
tinkamai suprastas ir įvertin
tas. I

Po Mėlynojo Kaspino įteiki
mo iškilmių, paveikslo tapyto
jas atidengė paslaptį savo ma
niškojo talento. Robert Taug- 
ner, meno mokytojas, kuris bu 
vo ir pirmininku komisijos mė- 
no kūriniams premijuoti, pasi
aiškino: “Aš žinojau, kad tai ga 
li būti apgavystė ar juokas, bet 
aš skyriau premiją dėl dailininko 
sugebėjimo nuostabiai švelniai 
jungti spalvas, o ne dėl paties

tik patys modernieji, kaip ir 
aklas akląjį. A. t.

Išdalino bilioną svarų 
.maisto

JAV katalikų šalpos organi
zacijos visame pasaulyje per 
paskutinius 9 mėnesius išdalino 
apie bilioną svarų maisto, pirk
to iš J JAV vyriausybės sutelk
tų perteklių.

MŠ88T J3M8C '•JMJT g
KAZYS ČESNAUSKAS R

6444 80. TROY ST. į 1 
Telef. WAlbrook 5-7670 ir

GIbaon 8-4938

Telefonas GRovablll 6-169#

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

nųiTJ'Vf' * K IMI! TO
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. y. pagul 
susiturimų išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marąuette Road

TeL RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

VDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
'RTI V18 OTPVCOJAHj 

8925 W«st 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:30
vai. vak. Trečiad. ir šeštad. 1—4 v. 
P- P-

Meilė ir protas yra du kelei
viai, kurie niekada neapsigyve
na tame pačiame viešbutyje: 
kada vienas atvyksta, kitas iš-j sofistiško tapymo”. Taigi moder

neseniai Chicagoje sudarytas Šv. Tėvui įteikė antrąją laidą
“Lituanus” rėmimo komitetas,1 savo parengto “Naujausio Italų - ----------- \ -
į kurį įeina mūsų studentiškųjų I kalbos žodyno”. (V. R.), vyksta. Walter Scottl nizmą geriausiai gali suprasti
organizacijų Ir Lietuvių Ben-I ____________
druomenės atstovai. Be abejo, 
čia minimas komitetas vienas 
nedaug galės padaryti, todėl 
kiekvienoje didesnėje lietuviško
je kolonijoje yra numatyti žmo- 
nės, kurie turės pasirūpinti ad
resų surinkimu bei laiškų iš
siuntimu.

Todėl čia norima prašyti, jog, 
gavus prašymą patalkininkauti 
minimam komitetui ar susilau
kus pačio laiško, kviečiančio 
užsisakyti “Lituanus” sau arba 
mūsų draugams amerikiečiams, 
jų nenukištumėme giliai į stal
čius, bet tuojau duo’tume tei
giamą atsakymą.

“Lituanus” metinė prenume
ratos kaina yra tik 1 dol. me
tams ir už tai gaunami 4 gra
žūs, pilni vertingų straipsnių, 
numeriai. Štai, pavartę pasku
tiniuosius jo numerius, žurnalo 
bendradarbių tarpe užtiksime ži 
nomus mūsų plunksnos žmones 
arba mokslo vyrus, pvz. Karolį 
Drangą, dr. P. Joniką, dr. J. Gri 
nių, Praną Čepėną, dr. Jurgį 
Budzeiką, dr. Zenoną Ivinskį, 
Leonardą Šimutį, jaun., Stepą 
Vykintą, Paulių Jurkų, Kęstutį 
Čerkeliūną, dr. Vladą Vilimą ir 
kt. Čia su mažesnės apimties 
rašiniais pasirodo ir mūsų prie
auglis, kurių tarpe matomi: V. 
Valaitis, L. Sabaliūnas, D. Ka
raliūtė, Vida Tautvydaitė-Zub- 
kienė, E. Marijošiūtė.

Iš įvaitlausių kitataučių moks 
lo įstaigų gaunami atsiliepimai 
rodo, jog šis vienintelis savo 
pobūdžiu lietuvių žurnalas yra 
mielai laukiamas svečias viso 
pasaulio bibliotekose, universite-

— Patikrintos skaitlinės vaiz 
duoja, kad nežiūrint gero atly
ginimo, jaunieji kasyklų darbo 
šalinasi. Iš 12,500 tik 7-tas nuo
šimtis 21 iki 30 metų. Nuo 31 
metų iki 40 metų 24%. Nuo 411 
iki 50 metų 36,08 nuošimčių. 
Nuo 51 iki 60 metų ir senesnių

GRA DILHTU
Ji G. TELEVISION CO. ' Pardavima* ir taisymas

Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

44 KALBA VILNIUS
~ I -r f ' ' I

Kasdien 4 vai. 30 min. popiet. Ateikite pasiklausyti.

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998*
ATIDARA IR SEKM. nuo 11 vai. ilgi S vai.

Z NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKAI BE PINIGŲ

A U J A S
19 5 7 

CHRYSLER

*2811

N NAUJAS
19 5 7 

PLYMOUTH

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

• General ia kontraktorius nau
jų namų statybai. įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavlmal nemo
kamai.

TeL ofiso tr buto OLympio 2-415*
DR. P. KISIELIUS

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

Res. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. lr s-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orttio|Mxlas - i'niti-uauv.

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

(Areh Supports) lr t. L 
VaL: 8-4 lr 8-8. šeštadieniais 8-1. 
OKTHOPKDUO8 TECHNIKUS LAB.
2850 W. 63rd St., Chlcago 29, III. 

Tel. Pltospect 8-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naojaa adresas: 425a W. 63rd St
Ofiso te*. REliance 5-4410 .• 

Itezkl. telef. Uitovehill. 0-0017 ' 
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m.

Penktai!. tik po pietų. 
Trečiad. lr šeštad pagal sutarti

SMUTNY BROS.
M OV ERS

Local and Long Distance Moving
3254 W. Cermak Road

Blshop 7-6663, GUnderscn 4-2617

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga
* z

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER — PLYMOUTH DIRECT FACTORY OEALER

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

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chieagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat joa įsi k Orimo 
1924 metais, .jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgio, nėra sangeanės ir polningeanėa įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mos gausite oe tiktai saugomų — jų 
apdraudimų iki $10,000.06, augštų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti. > J

Taupytojų patogumui Chieagos Shvings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinoia Valstybėje.

I Lietuviai gyvenantieji už Chieagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paltu.

Rąžykite dėl informaeijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadienį ano 12 lld 8, antradienį Ir penktadienį nno 9 iki 4, ketvirtadienį nno 9 Iki 8. *

VIKTORO K O 2 I C O S 
Lietu vižle.'gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6759 8. VVESTERN AVE. PR 8-9583

S 0 P H I E B A K C U S 
RADIO PROGRAMA

IŠ WOEP stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
n;to pirmad. iki penktad.

8:4'6 lkl 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SERMU). 8:30—9:30 v. r. iš stoties 
U’OPA — 1400 kil.

7169 So. MAPLEWOOD AVE. 
Chicago 29. Iii HEmloek 4-2413

DR. i. ir Į(. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West Slst Street
Priima ligoniu pagal susitarlma 

DSl valandos skambinti telefonu 
Proepect'4-1796 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. Ir 
šeštad

Res. tel. GRovehill 4-5808
Tel. ofiso HE 4-«8»»; rez. PR 8-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. pd»., 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai. I. f-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10 . vai Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Oflao telefonas: PR 8-3224
Kas tetef. WAlbrook 5-5878

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

< Kampas 47-tos lr Daman Avė 1 
Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak 

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayctte 3-8048 
Rei.: W Al brook 5-8048

- >1 ofiso HE.4-6849. rez. HE 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
Chlcago 20. m 

telefonu REpublio 7-4400 
ReMdenda: GRovehill 0-8181

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 8-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Virginia 7-0088.

Tos tel. REverly 8-8244.

Trečiadienį uždaryta visų dienų, o šeštadienį nno 9 iki Z po pietų.
J

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus. V '

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7160 South Westem Avenue 
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad.. antrad.. ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
II vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11
vai ryto Iki S vai. popiet

orrice tel. BE 7-1108
Res. tel. WAIbrook 5-8785

T'el. ofiso l’Rospect 8-2240
PRospeet 8-4782

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

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

Oflsb HE 4-1818, arba RE 7-0700 
Rez. PR-0-4801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

SjMf'ialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

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

Vai.: kasdien'Inuo 6 v. v.'iki 9 v. vi.. 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

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

Tel,: Ofiso — PUUman 5-4744 
Buto — BEverly 8-8946

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ ir vidaus ligos 

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

Priima pagal susitarlma

Ofiso tel. CLiffside 4-2890 
įteikime Uos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

T 1724 YVeet 47th Street
(Kampos 47tb lr Hermitage)

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North YVaeker Drive 
(Clvlc Opera Home, kamb. 868)

Vai. kaad. 12—4 
Tel. CEntral 0-2244

5002 YVest 18th Str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai

Tel. TOwnhall 8-0450 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus

RezkL tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos) 
Ofisas ir roz.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRospeet 8-1228 arba WE 8-5577

i Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
| Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
I 2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.
I --------------------------------------------------

Tel. ofiso He. 4-2123. rez. Glb. 8-8195

DR. V. P. TUMASONIS
2454 VVest 71st Street
(71st lr Campbell Avė.)

VAL.: Kasdien nuo 2—4 ir 7—9 v. v 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospeet 8-9400
Rezid. PRospeet 8-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS)
(Vaškevlčlūtč) , t

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p. p. Ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadleifiai 
lr kitu laiku tik susitarus.

Tei. ofiso Vlitory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 lkl 12; 2—8; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayctte 8-4444.

Namų — CEdarerest 2-7788

DR. ALBINA PRUNSKIS 
BR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 82nd St., tel. Republlc 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2528

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzle lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

TeL ofiso PR. 3-0448, rez. HE.4-8150

DR. F. C. WIHSKUHAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 8-0257, rea. PR. 8-4854 

Rezid. 8800 8. Artesian A ve. 
VAI. 11 v. v. lkl 8 p. p.; 6—9 y. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Virš 25 m«*tų patyrimo ’
Tel. YArda 7-1A24 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas tr akintų dirbtuvA 
756 YVeet 854h Street

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

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rez. BE 7-8887

DR. D. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akuierija ir moterų ligų

2454 West 71st Street 
(71-oe Ir G&mpbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—t Ir 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta. »

Ofkrn telef. YArda 7—1184
. BealdeaeAįos — WTewar« 2-4*11.

DR. J* GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 YVest 35th Street
(kampas Halsted lr (6-ta gatvi) 

VAJL. 1—4 lr 6:10—6:80 p. p. kas
dien tiakyrua trečiadienius Atidara

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. YVAlbrook 8-2870
Rea Hllltop 8-1580

Dr. AleiMder J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 South Kedzie Avenne

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

Tel. ofise PK 6-3838. rea RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 YVeot 63rd Street

VAL. kasdien nuo 8—4 p p ir 7:86 
Iki 9 vaL Trsčlad. Ir šsšt. uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2746 YVeet 69tb Street 

Priešais Šv. Kryžiaus llgonlng 
Telef. REpublio 7-2240 

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

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

keičia stiklas Ir rfaaas 
4456 S. California Ava. .TA 7*7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 8 y. p. p. 

uždarytas
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STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mOeų 
tnaUeaiems skaitytojams. Meili 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai, ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų akalty 
tojų tarpe. Kaina 31.50. t
Užsakymus kartu au pinigais siųskite.

-DRAUGAS”
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL. luiiiiiiiiiiiiiiiiinnnimmmmiiiimiinm
DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
4545 W. 63rd St, Chicago 29, IlltnolH, Tel. LUdlotv 5-9500

Entered aa Racond-Class Matter March >1, 1918, at Cklaago. 
Under the Act of March 8, 1879.

Illinois

Men»ber of the Cathollo Preas Aas'n 
Publlabed dally, ezept Rundays 

by ths
)4thuanlan Cathollo Presą Roolety 
PRENUMERATA: Metama
Chlcago! Ir.£lcerol 89.00
Kl*ur JAV Ir Kanadoj 88.00
ITtaienyia 111.04

HUBSCRIPTION RATK6 
18.00 per year outslde of Chlaago 
89.00 per year in Chlcago A Cloarr 
38.00 per year ln Canada 
Foreign 811.00 per year
% metų t min » mkn

8.00 38.76 11.86
34 60 68 60 31.60
36 60 18 oe 31.81

Redakcija straipsnius taiso aavo nuoRJflra Nemnandotų atralpaalų oe 
aaupo. Ju«e grgitna tik iš anksto ouattarua. Rad akcija ui skelbimu turte' 
naalaaVn tealMinn kalne* nrlaterfMamOs kavos uragvrm*
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' AMERIKOS INFORMACIJA
Šio krašto informncijos įstaiga neseniai atšventė penkioli

kos metų veiklos sukaktį. Per tą laiką veikla tikrai stipriai iš
plėsta visame pasaulyje. Mums, lietuviams, tos įstaigos veikla 
taip pat įdomi, nes ji skiepija laisvės idėjas visame pasaulyje, 
stiprina kovą su tironija. Tos agentūros įstaigų tarpe yra ir 
lietuviškasis “Voice of America” skyrius, siunčiąs radijo ban
gomis pranešimus į Lietuvą kiekvieną dieną iš Washingtono ir 
iš Muencheno, Vokietijoj.

Toji jauna įstaiga kartas nuo karto sutinka vis naujų sun
kumų skiriant biudžeto lėšas, nes, jieškant būdų sumažinti val
džios išlaidas, vis mėginama mažinti ir tos įstaigos išlaidas. 
Anais metais tau stipriai palietė ispanišką informaciją, skirtą Lo
tynų Amerika^ o dabar dar neaišku, ką palies, jei praeis atsto
vų rūmuose numatytas tos įstaigos biudžeto sumažinimas visu 
ketvirtadaliu, šio krašto įtakingose sferose dar nepakanka
mai yra suprasta propagandos reikšmė kovoje už laisvės ide
alus ir nepakankamai gilinamasi, kiek pinigų ir jėgų skiria tam 
reikalui tie, kurie siekia tos laisvės užgniaužimo.

KĄ DARO RUSAI KOMUNISTAI?
Yra žinoma, kad, norėdami sutrukdyti “Voice of America” 

transliacijas, rusai yra pastatę apie tūkstantį siųstuvų, skirtų 
specialiai Amerikos transliacijų trukdymui. Vien tie siųstuvai 
kaštuoja rusams maždaug tiek, kiek visos US informacijų agen
tūros išlaikymas. Komunistinė Lenkija kasmet skirdavo Ameri
kos transliacijų trukdymui sumas, atitinkančias maždaug 12 mi
lionų dolerių. Tik pastaraisiais metais įsitikinta, kad nesiseka 
tų transliacijų sutrukdyti, ir todėl nebeskiria tokių sumų.

Amerikiečiai keliautojai pačioje Rusijoje turėjo progą įsi
tikinti, kad “Voice of America” transliacijos ten yra girdimos ir 
apie jas visuomenės yra žinoma, ne tik centruose, bet ir peri
ferijoj.

Rusų komunistų spauda dažnai randa reikalą replikuoti į 
“Amerikos Balso” pranešimus. Tai taip pat yra aiškus įrody
mas, kad pripažįstama tam balsui vaidmuo pačioje Rusijoje ir 
jos užimtose šalyse.

Lengviausia tai patikrinti iš vengrų pabėgėlių. Padarius 
apklausimus sų 200,000 vengrų, kurie atbėgo į laisvą pasaulį po 
pastarosios revoliucijos, paaiškėjo, kad septyni iš dešimties bu
vo girdėję Vengrijoje amerikiečių translacijas.

Yra taip pat tikrai žinoma, kad vienoje iš rusų satelitų 
valstybių valdžiai turėjo atsisakyti nuo pastangų kontroliuoti 
Amerikos radijo klausymas jau vien dėl to, jog paaiškėjo, kad 
pati tam tikslui sudaryta policija klausydavo tų pranešimų.

• Yra tikras dalykas, kad garsioji Chruščevo kalba, kurioje 
jis stipriai kritikavo Staliną ir smerkė stalinizmą, buvo išvilkta 
p viešumą Amerikos informacijų agentūros pagalba.

‘ ĮTAKA KITUOSE KRAŠTUOSE
i

Amerikos Informacijos įstaiga siekia ne tik komunistų val
domus kraštus. Ji siekia su savo informacijomis žodžiu ir raš
tu daugelį pasaulio kraštų ne tik Amerikoje ar Europoje, bet ypa
tingai spalvotuose Azijos ir Afrikos kontinentuose. Sakysime, 

, tos agentūros leidžiamas žurnalas “Free World” vien Pietryčių 
'•Azijoje turi tokį pasisekimą, kad ten jo išplatinama 700,000 eg

zempliorių. Dabartinėje Vidurinių Rytų krizėje tos įstaigos veik
la gerokai prisideda prie nuotaikų išlyginimo arabų pasaulyje.

Žinomas dalykas, kad toji įstaiga yra jauna ir daloma dar 
stambių informacijos klaidų. Bet iš esmės tai labai reikalinga 
įstaiga. Jos veiklą reikia plėsti ir tobulinti, i/-jai skiriamų lėšų 
mažinimas iš turtingiausio pasaulyje krašto biudžeto negali bū
ti pateisintas.

K. Mockus

DIDELE, BET BEJEGE
PETRAS BLOZNELIS, Worcmter, Mass.

A
ATOMINIO AMŽIAUS 

GINKLAI
“New York Times” savo 

dama jame rašo:
ve-

“Prieš 40 metų JAV įstojo į 
1 Pasaulinį karą ir pagreitino 
vyksmą, kuris pakeitė pasaulį. Į 
šį karą, kaip anglų vadas Lloyd 
George sakė, Europa įsiriogli
no per klaidą. Jis ne tik sugrio
vė įsigyvenusias santvarkas, bet 
ir suardė Europos civilizacijos 
vieningumą, pagimdydamas bar 
kariškas skeveldras — bolše
vizmą, fašizmą ir nacizmą. Šios 
užkūrė II Pasaulinį karą, kuris 
pribaigė kolonijines Europos im 
perijas ir suskaldytos Europos 
galią perkėlė Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms ir Sovietų Są
jungai. Išaušo atominiai laikai, 
kurie žada arba negirdėtą pa
žangą, arba visišką žmonijos su 
naikinimą.

Tokiu būdu prieš žmoniją sto
vi galvosūkis, kaip užtikrinti pa
žangą, išvengti sunaikinimo ir 
neprarasti laisvių. Pirmoj eilėj 
reikia išvengti atominio karo, 
kuris baisumu pralenktų visus 
buvusius. Tikriausią ir išmin
tingiausią priemonę, kurią JT ir 
atominius ginklus turintieji Va
karai daugiau negu dešimtį me
tų siūlė — nusiginklavimą ir at
sisakymą atominių ginklų — 
Sovietų Sąjunga atmetė, atsisa
kydama priimti tikrą kontrolę 
ir įgyvendinti tikrą taiką.

Tačiau turime nenustoti jieš- 
koję sistemos tarptautinei gink
lų kontrolei, kuri būtų tvirta, 
saugi ir kietoje priežiūroje, be 
geležinių uždangų. Bet gi, jos 
bejleškodamas, laisvasis pasau

lis turi nepaliauti ruoštis apsi
ginti ir sugalvoti atominių gink
lų, kurie keršto baisumu atbai
dytų užpuoliką, nes jis žinotų, 
jog tai būtų jo pražūtis. JAV 
karinė vadovybė šito laikosi, bet 
tai kainoja daug pinigo, kas pi
liečiams yra nemalonu, nors, 
kaip Churchillis ir Adenaueris 
sakė, tai išgelbėjo Europą ir 
išlaikė taiką. Tačiau technika 
jau pralenkė atomines — vande
nilines bombas ir žaibo greičio 
lėktuvus joms nešti. Ji jau ga
mina greitesnes raketas, pasie
kiančias beveik visus pasaulio' 
užkampius, o JAV karines pa
jėgas aprūpino smulkesniais ato 
miniais ginklais, kurie tapo to
ki paprasti, kaip šautuvai.
PPPPP

Todėl ir mūsų talkininkai Eu
ropoje susirūpino įsigyti savų 
atominių ir raketinių ginklų, net 
tradicinių karinių pajėgų kaina. 
Kyla būtinas reikalas iš pa
grindų persvarstyti santykį į- 
prastų ir atominių ginklų, vals
tybės apsiginklavimo ir jos pra
monės pajėgumo. Sprendimas 
bus lemtingas pasaulio laisvei 
ir taikai”. V.

Jungtinės Tautos šiandien tu 
ri 81 narį. Toje didžiulėje orga
nizacijoje dalyvauja pačios ga
lingiausios valstybės. Ar yra ir 
ar gali būti pasaulyje kita jė
ga, kuri galėtų atsverti jos svo
rį? Nėra ir būti negali. Tačiau 
toji didžiulė organizacija yra 
bejėgė pati spręsti tarptauti
nius reikalus.

Kodėl ji, būdama tokia dide
lė, kartu yra tokia bejėgė? Jos 
silpnybės reikia jieškoti joje pa 
čioje, nes iš šalies nė viena val
stybė negalėtų prieš ją pasiprle 
šinti ar jos nepaklusti, jei ji 
griežtai laikytųsi savo statuto 
ir jo straipsnius be jokios išim
ties visoms valstybėms vienodai 
taikytų. Kuri valstybė drįstų 
prieš šią organizaciją išeiti? 
Net pačios galingiausios valsty 
bės nedrįstų to padaryti. Pasi
priešinimas reikštų tos valsty
bės sunaikinimą.

Tačiau 81 valstybės tarptau
tinė organizacija negali rasti bū 
dų ir kelių, kaip pasaulį ištrauk 
ti iš tos klampynės ir jame įves 
ti teisę ir teisingumą. Tik šias 
sąvokas įgyvendinus pasaulyje, 
galėtume didžiuotis XX am
žiaus pažanga. Jei tas nebus 
padaryta, tai XX amžiaus pa
saulio istorijoj nesiskirs nuo 
praėjusių šimtmečių, o gal bus 
pažymėtas vienu iš tamsiausių 
laikotarpių, neskaitant techniš
kos pažangos.

Jei Jungtinės Tautos pasiim
tų savo statutą, tai ten ir rastų 
tuos kelius ir būdus, kaip išbris 
ti iš tos klampynės ir įvesti pa
saulį į teisingą bei teisėtą kelią. 
Kam gi ta charta parašyta, jei 
ja nedrįstama vadovautis? Juk 
JT tam ir yra įsisteigusios, kad 
užkirstų smurtui kelią, o kuris 
jau įvykdytas, jį atitaisytų.

Teisėtumas ir taika
Kiekvienas narys, įstodamas 

į Jungtines Tautas, turėtų žiū
rėti ne tik į tai, kokias teises iš
stodamas įsigyjo, bet ir kokias 
pareigas bei atsakomybę pasii
ma prieš visą žmoniją, neaplen
kiant nė vienos tautos, ųors ji 
būtų pati mažiausia. Nė vienos 
tautos, net paskiro žmogaus, 
sąskaiton negalima kurti taikos, 
nes teisingumas ir teisėtumas 
to nepateisina. Teisingumas, tei 
sėtumas ir taika turi kartu eiti. 
Kur yra vergija, ten nėra tei
singumo bei teisėtumo; tos są
vokos į paminėtos, tad ir taikos 
negali būti.

Jungtinės Tautos buvo įsteig 
tos vietoj Tautų Sąjungos. To
dėl ši organizacija turi pajusti 
ypatingą atsakomybę prieš tas 
valstybes, kurios buvo Tautų 
Sąjungos nariais, o šiandien jų 
nematyti Jungtinėse Tautose.

tautinės, teisės nuostatų, smur
to jėga išplėšė joms nepriklau
somybę. O toji didžiulė tarptau
tinė organizacija nesiima reikia 
mų veiksmų tai neteisybei ati
taisyti. Ar Jungtinės Tautos 
galvoja, kad anos tūkstančių 
metų senumo valstybės neturė-

Liet. Bendruomenėje
Valdybos biuletenis

Išleistas ir siuntinėjamas cent 
ro valdybos biuletenis Nr. 6. 
Turinyje: bendraraštis dėl moks 
leivių tautinių ansamblių organi 
žavimo, pranešimas apygardų 
ir apylinkių valdyboms dėl me
džiagos siuntimo LB metraš
čiui, apyskaitiniai apygardų ir 
apylinkių pranešimai, lituanis-

Zmogus be rliuraktcno fui iw> Tik tas 
žmogus, tei daiktas.

—Cbampfort
Ur gyvenimą 
Jų kovoja

užsitarnauja laisvę 

kuris kasdien dė) 
Uoetht

jo nepriklausomybei pagrindo,1 tinių mokyklų ir jų vedėjų są-

kad apie jas tyli, neskaitant pa
skirų jos narių pripuolamai pa
minint jų vardus (bet tai būna 
neoficialus paminėjimas be jo
kių išvadų). Tos visos valsty
bės turėtų kuogreičiausiai grįž
ti į tarptautinę organizaciją 
kaip laisvos nepriklausomos vai 
stybės; tik tas kelias veda į tai
ką.

rašas, dėl Kultūros fondo įga
liotinių darbo, kronika, Bendruo 
menė mūsų spaudoje ir kt.

Dr. Gimbutienės veikalo 
prenumerata

Indianos universitetas sutiko 
išleisti dr. M. Gimbutienės vei
kalą “Ancient Symbolism in 
Lithuanian Folk Art” (tai yra 
knyga apie lietuvių kryžius ir

JT charta yra, lr ji yra priva kitą lietuvių liaudies meną), jei
loma visiems jos nariams; net 
ir nariai turi jam paklusti; to
dėl negali kilti joks klausimas, 
kad nepatogu charta vadovau
tis. Kiekvienas narys, įstoda
mas į JT, sutinka su chartos 
nuostatais ir pažižada jo straip 
snius gerbti ir juos vykdyti; jis 
ne tam įstoja, kad tą organiza
ciją griautų.

Vėliausieji Įvykiai

Jungtinės Tautos su generali
niu sekretoriumi priekyje susi
rūpino Viduriniais Rytais, o pa
miršo Vidurinę Europą. Argi 
Suezo kanalas laikomas svarbes 
ne problema už 100,000,000 Cen 
trinės Europos žmonių proble
mą? Argi naftą galima statyti 
augščiau žmogaus? Kiekvienas 
politikas turėtų i šiuos klausi
mus reikiamai įsigilinti ir dėti 
visas pastangas, kad Centrinės 
Europos problema, kaip svar
biausia pasaulio problema, bū
tų pirmoj vietoj išspręsta ir grą 
žinta 100,000,000 žmonių laisvė. 
JT turėtų žiūrėti ne tik kaiku- 
rių valstybių interesų, o visų be 
jokios išimties. —

Po II Pasaulinio karo pieti
nėje pasaulio dalyje tauta po 
tautos atgauna nepriklausomy
bę, o iš šiaurės slenka kolonia
lizmas — valstybė po valstybės 
praranda nepriklausomybę. Tai 
gi po II Pasaulinio karo dau
giau valstybių neteko nepriklau 
somybes, kaip gavo nepriklau
somybę; ir tas viskas vyksta 
prie tos didžiulės JT organiza
cijos.

JT autoritetas nusmukdytas 
iki žemiausio laipsnio. Jų nie
kas neklauso ir jų nariai tarpu
savyje nesusikalba; charta pa
miršta. Izraelis dideliu vargu iš 
prašytas iš Egipto teritorijos ir 
vien tik dėlto, kad ji maža val
stybė. Ir ją paveikė daugiau 
JAV ekonominės paramos klau
simas, kaip JT rezoliucijos. 
Nors Izraelis pasitraukė iš

Jos šioj organizacijoj negali dai Egipto teritorijos, bet JT auto- 
lyvauti ne dėl nusikaltimo TS ritėtas dėl to nė kiek nepadidė- 
ąr JT, o tik dėlto, kad galinges- dėjo, nes kaip tik tuo metu vy
ne valstybė, .nepaisydama tarp- ko ir Vengrijoj nemažesni įvy-

patys lietuviai įsigys jo bent 
300 egz. Todėl renkama šio vei
kalo prenumerata, vieno egz. 
kaina $5.00. Prenumeratą siųs
ti Kultūros fondui (J. Kreivė
nas 1602 So. 48th Ct., Cicero 
50, III.) arba pačiai autorei (Dr. 
M. Gimbutienė 4 Rutlege St., 
Boston 32, Mass.). Reikia paste
bėti, kad veikalo išleidimas yra 
ir lietuvių prestižo klausimas, 
tad visi kviečiami jį prenume
ruoti. ' ,

Apžvelkime bendruomeninę 
veiklą

Bendruomenės dirbamas lie
tuviškas darbas yra platus: vie
nur kitur veikia jos suorgani
zuotos ir palaikomos lituanisti
nės mokyklos, ji turi savo cho
rų, teatrų, tautinių šokių gru
pių, ji organizuoja dailės paro
das, tautines šventes, rengia 
koncertus, lietuvių dienas ir t.t. 
Centro valdyba Bendruomenės 
veiklos penkmečiui apžvelgti ir 
darbui išryškinti leidžia metraš
tį, kuriame, be straipsnių, pa-1 
sisakymų įvairiais mums rūpi
mais klausimais, bus plati ir ben 
druomeninio gyvenimo dalis. A- 
pygardų ir apylinkių valdybos 
apžvalginius veiklos aprašymus 
ir kitą medžiagą prašomos siųs
ti centro valdybai: St. Barzdu
kas 1209 Melbourne Rd., Cleve
land 12, Ohio. Inf.

Džiaukitės MODERNIŠKU GYVENIMU . .. 
patogiais telefonai!

Jūs ir jūsų šeima turėsite naują gyvenimą—kada 
turėsite spalvotus ^telefonus patogiose vietose jūsų 
namuose. -

Užsakymui spalvotų telefonų namų patogumui, 
skambinkite savo Service Representative šiandien. 
Chicagoje OFficial 3-9100. Už Chicagos, ofiso tele
foną rasite pirmame puslapy jūsų telefonų abontų- 
knygoje.

ILLINOIS BELL TELEPHONE
-r—7»s—p-

TELEVIZIJA RADIJAS
HI FI PHONOORAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Hifeted St., CAIumet 5-7252

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

kiai, kaip prie Suezo kanalo; o 
kas dedasi Vidurinėje Europoje 
arti 20 metų, visi gerai žino. Ta 
čiau į tuos įvykius JT reikia
mai nereagavo ir nereaguoja, 
nes ten veikia didelė valstybė. 
Taigi jei JT nesivadovaus savo 
charta, tai jos neatliks savo pa
skirties ir jų istorija pasiliks 
tamsi.

PADĖKA
Nuoširdi padėka visoms-iems 

mano prieteliams man lankantis 
Chicagoje. Ypatingai dėkoju biz
nieriams T. Raudoniams, poniai L. 
Vartagaitienei, uošviams Derin- 
gia.ms, p. Marijonai Paukštienei už 
malonų supryzą ir vaišes. Taippat 
dėkoju visiems kitiems už visus su
teiktus malonumus. Nuoširdus a- 
čtū.

Adelė Deringienė
Los Angeles, California

VIRS 15,000,000 Anierikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yni 
saugu Ir pelninga.

Universal Savings and 
lr gražų pelną.

Loan Assoclation užtikrina sangnmą

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

(Salite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
ta* Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. 'Drauge".

Tarp visų ydų, kurios degra
duoja žmogaus širdį, šykštu
mas, be abejo, yra pati bjauriau 
šia ir nekenčiamiausia. Kitos 
aistros gąli bentgi jungtis su 
kokio dorybe, ar gali būti atly
gintos ir ištaisytos kokiomis 
nors gėrybėmis; šykštumas nai 
kiną visas dorybes, aptemdo vi
sas geras savybes ir gali suda
ryti dirvą visokio
gams.

89 tęsinys
— Nesitikėjau čia tave rasti, — taria jis priki

musiu balsu. — Tau reikėjo būti jas Julių.
— Buvau.
— Tau piršosi ?
— Mane išgelbėjo Linkus. — Jos pečiai vėl su

dreba, akys prisitvenkia ašarų. — Man viskas aišku. 
Tu myli Liną, o aš ... į vienuolyną.

— Lina juk skirta Juliui, ne man, ir aš jos ne
myliu. Bet jei tu taip. veržiesi, eik su juo, nekliudy
siu. Eik ir į vienuolyną, jei nori. Man buvo gera šita
me krašte, buvo gera pamilus tave. — Jis žiūri į to
lumas, kur skliaute gęsta paskutinė gelsva švieselė.

Samanė dar labiau spaudžia rankas prie veido. 
Ir ką ji girdi? Ar ji nesapnuoja? Tai negali būti! 
Reikia skubėti iš čia!

— Eikime namo, — atsiliepia ji gūdžiai.
— Pabūkim. Tu nenori man džiaugsmo padary

ti. Žinau,_aš menkas tau, bet pabūk šį paskutinį kar
tą. Daugiau nieko tau nesakysiu. Galėsi išeiti. Aš

blogio die- paskui išvažiuosiu toli ir niekada nebegrįšiu. — Jis 
—Descuret giliai atsikvepia ir tolumoje, rodos,*regi paliktą mies

tą, Rimą, jos brolį. Visur tas pats, visur esi tik 
meistras.

— Viktorai, ne, ne! — sukužda, delnais brau
kia ašaras, prisiglaudžia, visa suvirpus.

— Samanėle, argi? — jo balsas sudreba.
— Argi tu nematei, visą žiemą... — įsiremia į 

jo krūtinę. >
Stiprios rankos ją glėbia, glosto plaukus. Bučiuo

ja skruostus, lūpas. Susėda greta, susiglaudę jie kuž
dasi, aiškinasi, kas nutiko pas Julių. Danguje pasiro
do nedrąsios žvaigdės. Pievoje paukštis suokia. Jie 
du nueina kvapia žole, jausdami pavasarį.

Nulydi Samanę iki sodo. Obels šakoje kabo jau
nas mėnulis lyg auskaras. Topoliai ties klėtim ošia 
palengva ir svajingai.

Ji nuplazda į sodo gilumą ir dingsta, o jis grįžta 
prie Guobos kalno, kur buvo palikęs motociklą. Nu- 
švilpauja aplinkiniais keliais. Privažiavęs bankelį, pa
mato langinių išpjovoje šviesą. Kyla nesuvaldomas 
noras užeiti.

32
TAMSIOJE priemenėje Viktoras sutrenkia sali

niais, lyg nukrėsdamas žemes. Duryse pasirodo Julius 
ir pakviečia vidun.

Raštinė vėl apniukusi. Nei gėlių, nei staltiesės, nei 
kilimėlių. Tik sukrautos buhalterijos knygos, tarp jų 
— išsipūtus ropinė mirksi lempos atošvaistaia. Buhal
teris truputį įgėręs. Be žodžių įpila šakninės stikliuką 
ir pastato meistrui.

— Paragauk!
— Na, kaip pavyko? — Viktoras užklausia dro

viai, žiūrėdamas į Julių, kuris stovi prieš jį, susikišęs 
rankas į kelnių kišenes. Jau grįždamas meistras gal
vojo, kad reikia tiesą pasakyti. Dabar, štai, patogiau
sia proga!

Buhalteris pirma išgeria ir tuoj užsidengia delnu 
bumą. Tad atsiprašo, iš švarko vidaus kišenės ištrau
kia sprindžio didumo šukas, subraukia plaukus, pa
tempia kaklaraištį ir, dar kartą atsiprašęs, atsisėda.

— Labai gerai! Esu dėkingas, kad nesutrukdei? 
Viskas ėjosi kaip numatyta, “per ekselanc”! — Jis įsi
smagina pasakoti, net smulkmenas nusako taipr kad 
jos nepanašėja į tiesą. — Brolyti, kirto antausį! Tai 
malonumas, kokia saldybė! Visai teatrališkai! Kaip 
romanuose! — Julius nebesitveria. Atsikelia, vaikščio
ja po kambarį, čia mosteli abiem rankom į šalis, čia 
suduoda į švarką, suploja, čia susikiša į kišenes.

Viktoras klausosi. Kartais jo Antakiai užlūžta, ir 
paniuręs nusigręžia; kartais atsiveria šypsnys, akys 
suspindi linksmumu, o nosis, truputį patemta augštyn, 
tik pučia orą, lyg bijotų suprunkšti garsiu juoku.

— Kaip tu, ar tu ją myli ? — įsiterpia, kai buhal
teris stabteli pačiame įsismaginime.

— Bičiuli! — Julius švyti. — Tu nežinai! Esu baig
tas, visiškai išbalansuotas! Į nuostolius nurašytas! — 
Kiekvieną sakinį palydi šiltu, giliu juoku.

— Kaip ji? — meistras truputį erzinasi: nejaugi 
jis visą laiką ir vaidina?

— Tu tik pagalvok; ko ji čia lankėsi? Manim su
sidomėjo. Esu visiškai tikras!

— Tai ko šaukėsi pagalbos ?!

įBia daugiau!
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KANADA FEDEALINIŲ RINKIMŲ 
ŽENKLE

tiškėj lenkų spaudoj iš to pada 
ryti lenkų tautinės garbės rei
kalą, nors reikia pasakyti, kad' 
lenkų socialistai eina skirtingu 
keliu ir remia dr. Ancevičiaus ■ 
kandidatūrą. Bendrai spėjama, j 
kad toje apygardoje didžiausios 
imtynės bus tarp mūsų tautie-

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas EUGENIJUS BIRBILAS, s. 

Juozo* gini. 1926 m. Žėglių kaime, Žvirgž
daičių valsč. Sakių apskr. 1942 m. išvežtas< 
vokiečių: iki 1944 m. gyv. Posdani mies-* 
te, Vokieitjoje. Prašomas atsiliepti arba 
apie jį pranešti adresu: Elena Kilikevičie
nė, 2015 25th St., Detroit 16, Mich.

Pagaliau oficialūs valdžios 
sluogsniai Ottavoie pareiškė, 
kad federalinio parlamento sesi 
ja užsibaigė balandžio 12 d. ir 
nauji rinkimai j federalinį par
lamentą įvyks birželio 10 d. Tuo 
būdu padarytas galas spėlioji
mams dėl galutinės rinkimų da
tos. čio ir liberalų kandidato. Iki

Iš ligšiolinių pasiruošimų rin- šiol dr. Ancevičius ar tik nebus 
kiminei kampanijai reikalinga j išvystęs sėkmingiausią agitaci- 
laukti gan gyvos ir audringos I ją toje rinkiminėje apygardoje, 
rinkiminės kampanijos. Kiekvieną savaitgalį jisai pra-

Tie rinkimai įdomūs bus dar leidžia lankydamas įvairiausias 
ir tuo atžvilgiu, kad pirmą kar- į organizacijas ir plėsdamas savo 
tą juose dalyvaus ir keletas šim ryšius ir santykius. Bet kaip rei 
tų tūkstančių naujųjų “kanadie kalai eis toliau, kai liberalai 
čių”, t. y. imigrantų, atvykusių mes savo aparatą ir piniginę 
į Kanadą po karo ir pastarai-; persvarą, — tai sunku pasaky- 
siais metais įgijusių Kanados pi ti. Tai, žinoma, priklausys ir 
lietybę. Kaip žinia, vienas iš to- nuo to, kokios paramos iš tau
kių naujų “kanadiečių”, mūsų tiečių ir kitų organizacijų susi- 
tautietis dr. Ancevičius, kaip lauks savo tolimesnėje rinkimi- 
dr. Frank Ancevich, yra išsta- nėję kampanijoje ir ar galės 
tylas kandidatu iš Toronto — i bent paskutiniais mėnesiais pa-

KAZYS GRIGAITIS, IRENA BAL
TRUŠAITYTE - GRIGAITIENE ir JA
DVYGA GRIGAITYTE - DAUSIENE - 
5VILPIENE, gyvenę Panevėžyje. Jieško: 
Jadvyga Rimšaitė, d. Stasio, gyvenanti: 
Birštone Sanatorija Nr. 1, Lietuva.

Prašau atsiliepti pačios ar. vai
kai: 1) KONSTANCIJA GREVIS- 
KIENĖ, gyvenusi Chicago, III., 2) 
TEOFILE KULIKAUSKIENE ir 
3) JIEVA GINTAUTIENfi. Šios 
abi gyveno^ Philadelphijoje, Pa. 
Išvykusios iš Lietuvos, Papilio pa
rapijos, Skrebiškių kaimo. Jieško 
pusbrolis Viktoras Kaplienas, gy
venantis adresu: Tarybų g-vė Nr. 
9, Pasvalys, Lithuania. /

Jieškoma ELENA MILERIENE, 
žmona Vacio, po pirmu vyru Cie- 
skevičienė, sūnūs Gintautas Cies- 
kevičius ir Algis Mileris. Informa
cijoms kreiptis: R. Valatka, 15756 
Lesure, Detroit 27, Michigan. Vė
liausiu taijcu jieškomieji gyveno 
V emigerode, V okieti jo je.

Trinity rinkiminės apygardos. 
Išstatė jį CCF opozicinė partija, 
kuri federaliniame parlamente

sitraukti iš darbo, kad visas jė
gas pašvęstų rinkimams. O čia 
sėkmingiausia rinkimų kampa-

iki šiol turėjo 24 atstovus. Mū- Į nija — tai vaikščiojimas nuo du 
sų tautiečio kandidatūra susi-. rų prie durų ir išsikalbėjimas 
laukė daugelio komentarų (ir į su žmoųėmis.
tai gan palankių) kaip anglo- Jeigu dr. Ancevičiui pavyks 
saksų, taip ir etninių grupių būti išrinktam į Kanados parla- 
spaudoje. Tai matomai nelabai mentą, tai jis bus ne tik pirmu- 
patiko valdančiai liberalų par- j tinis lietuvis laisvajame pašau
tijai ir todėl jinai toje pat Tri
nity apygardoje išstatė lenkų 
kilmės kandidatą — Kanadpj gi 
musį jauną gydytoją Stanley 
Haidasz. Konservatorių kandi
datu toje apygardoje yra 24 
metų jaunikaitis Wilfred Pils- 
vvorth, Fordo kompanijos valdi
ninkas. Lenkai deda didžiausias 
pastangas, kad paremtų lenkiš
kos kilmės liberalų kandidatą ir 
tuo būdu stengiasi bent toron-

ly patekęs į tokią augštą vietą, 
bet kartu ir pirmutinis “dypu- 
kas”, kurs galės pakelti / balsą 
visų sovietinio bolševizmo pa
vergtų tautų vardu laisvos de 
mokratinės valstybės parlamen 
te. Todėl visiems pravar
tu susidomėti ir visokeriopai pa 
dėti dr. Ancevičiui jo rinkimi- 
pratimu, mums visiems pravac- 
nėj kampanijoj, kad ji būtų sėk 
minga, ir pasiųsti jį į Ottavą.

Kor.

Vesfuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Studio
(Ineorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-24C'

MSSkNN«N.A.VtSS«3KSS3K3S3k3k3S3S3KSS3KS8SS*

DELIGHTFULLY FRESH 
BAKERY GOODS

Complete line of fresh bakery 
goods for all occasions.

Open Sundays 
6 a.m. to 2 pm.

Whipped Cream Party Cakes

WEBER’S BAKERY
3425 West 63rd Street

HEmloek 4-7776 Erich Weber 
(St. Rita)

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BAL DU S
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2313 W. 9T<t St., Chicago, m. 

Tel. PRrescctt 9-2781

Duoną ir Įvairias skeningas 
bulkutes kepa

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

TeL CLiffside 7-6376
Pristatome i visas krautuves 
lr restoranus, taip pat Iš
siunčiame J visus artimuo
sius miestus.

* NAUJI OI DELI TPOKAI-NAUJAUSI NPAUSTSMA tPANNJAJ 
HG4f NIETŲ PATY/HNIAS-PINUS IP SAŽININ6AS PATAPNANNAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 w. 69 St. CHICAGO 3G, ILL. Tel. V/Albmnk 5-9209

SPECIALUS
BARGENAS

• Sofoms, Lovoms,
• Lempoms

KAINOS NUO

#49.50
Ir angščtaa

J ieškomi: JUOZAS PUNDINAS 
ir DOMINIKAS PUNDINAS, ar
ba jų vaikai. Rašyti adresu: Bar-| 
borą Vilimienė, Klaipėdos sritis, 
Skaudvilės raj., Girdiškės paštas, 
Lithuania.

Jieškomas JONAS VIRBYLA, s. 
Jono. Jieško sesuo Agota Kaškauc- J 
kienė. Rašyt: Kybartų miestas, Cer 
nakovskio g-vė Nr. 16, Lithuania.

Jieškoma ANNA CHESĄtAN, arba 
jos vaikai gyv. 3598 St. Clair Avė., 
Clevelan, O., JiJeško brolis Kostas 
Balsius, Telšių g-vė, Alsėdžiai, 
Plungės raj., Lithuania.

Jonas Jurkšas iš Lietuvos jieš
ko savo seserų: AGOTA GALI- 
NAUSKIENE, MORTA KIRKIC- 
KIENE ir URTE KUPREIŠIENE, 
dukterys Miko. Gyv. Chicagoje. 
Žinias gali suteikti Richardas Am
brozaitis, 2028 Ferdjnand St., De
troit 9, Michigan.

Jieškoma MAKį.lA ŽIL1GEVI- 
ČIENE, d. Petro. Jieško Ona Po
cienė, gyv. Raudonosios Armijos 
prosp. Nr. 46a, butas 2, Kaunas, 
Lithuania.

, OO<XXXXKXKXXXXXXXXXXXHXXKX> |

Skelbtu ‘DRAUGE’ apsimoka 
ues jis yra plačiausiai skaitomai 
lietuvių dienraštis, o skelbimu

Jieškomos ANELE TRIBULS- H“* Paeinama 
KIENE ir EMILIJA MILIUKIE- ! oopobooooooooooooooooooooo 
NE. Jieško giminaitis: Antanas . or. .
Urba, Irkutskaja obl., gor. Zima, | \Lai|Yvi|p
Perevoločnyje bar. 27. SSSR. UI (IU£(Į .
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DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEI.IT a. RAi nOMH, NELLIE BERTULIS, Sav.

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

Krautuvė atidaryta oeMZtiadieiUals nuo 11 iki 4:»U

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

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

BUDRIKO SPECIALUS 
PIRKINYS

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

W1NTHROP, BONY MAID IK KITOKIŲ. |

9X12, su borderiu 
nupiginti iki__ $4.75

NUPIGINTA JARDAIS MEDŽIAGA
gali būti pritaikyta daugeliui grindų

Vonioms, ketvirtainis jardas 39c “ 79C 
ir augščiau

GRINDŲ UŽDENGrMUI KAURAI DIDELE NUOLAIDA

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

//■

UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Knyga įdomi, kaip įminimui, taip ir suaugusioms. 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C.
Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau
nama “Drauge' 4545 West 63rd Str., Chicago 29 III. 

Kama SI.50

CLASSIFIEI1 ANI> HELP W 4 N T E l> AUS
SEAL ESTATE KKAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

MARQUETTE PARKE
Med. bung. •> kamb., platus skly

pus, arti susisiekimo.
GAGE PARKE

Naujas mūr. 2 % aukšto, 4 ir 3 
kmb., centr. dujomis šildymus, gara
žas, idealu motinai ir vedusiai duk
teriai.

Mūr. bung. 2 butai. 5 ir 3 kamb. 
skiepe, geras išvaizdos namas.

' BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 6, centr. šildymas. 3 

auto. garažas, reikia skubiai par
duoti.

Med. 7 kamb. bung., didelis bu
tas, erdvus skiepus, garažas.

BIZNIAI
Taverna su tisais įrenginiais Išnuo

mojama labai prieinamomis sąlygo
mis Brighton Parke.

Mūr. namas: taverna ir salė, 2 bu
tai po 4 kmb. ir 9 atskiri kambariai 
nuomavimui. Puikios pajamos, ge
ras pastatas, laibai žema kaina.

Su geriausiais Velykų linkėijmals.

ŠIMAITIS REALTY, 
2T3T W. 43rdSt„ CL4-Z3I0
Mūr. 4 k. šild. did. lotas, tik $10,000 
2 po 4 kb. nauj. garažas — $11,600 
2 po 4 kb. nauj. garažas — $13,200 
6 kb. nauj., modern. įrengtas—pigiai 

Vasarvietė prie Kankakee upės, su 
baldais ir motorlaiviu — pigiai — 
$2,0110. , '

Yra pigių ir gerų pajamų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayctte 3-3384

(prie California g-vėa)

BRIGHTON PARK
4 3 r d & Talman. 6 kamb. namas (3 

miegamieji). Augštas rūsys (English 
basment). Galima įrengti butą. rūsy
je ir pastogėje (attic).

Krautuvu ir 5 kamb. gyven. užpa
kalyje. Bažnyčia ir liet. mokykla ta
me pat bloke. Central, apšild. karštu 
vand. Apsaugotas nuo potvynių. Sie
teliai ir žlemin. langai ir kiti moder
nūs įrengimai. Parduodama labai ne
brangiai.

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

Tarime rimtų pirkėjų, Todėl pra
šome turinčius parduoti namus kreip
tis j raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIČI BUILDERS 
AND REALTY 

6483 So. Pulaski St 
Telef. LUdlow 5-5900

Prieš pirkdami ar parduodami 
namas, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL E STATE-INSURANCE 

NOTARY PURLIO 
2405 We«t 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospeet 8-3579 (vak. ir semad.)

2-JŲ BUTŲ namas. 5 ir 4 kamb. 
Apylinkėje 26 ir Harding. Savi
ninkas apleidžia miestą. Priims tei 
singą pasiūlymą. $14,900. 2 autom, 
garažas. Spintos virtuvėje. Paja
mų $120 j mėn, SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LAwndale 1-7038.

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1658 W. 103 st

IM. BF, VERLY S-8S4S
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir 
valdžios Įstaigose.

INCOME TAA. Taz oceuuntaut

Marųuette Parke
3 po • kamb. mūrinis, prie liet.

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

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

3 po 4 kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik $20.600.
Namų Navininkai!

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

VARPAS Real Estate
Insurance, N'otary Public 

5016 No. Westera Avė.
l'Kosp. 8-223^ arba HEm. 4-7083

PIRKITE ir parduokite aavo ao- 
kilnojamą tortą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisinga patarna
vimą

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUc 7-9400

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų lankia greitas ir teisingas patar
navimas

NORVILĄ
REAL E8TATK SALES 

ŽSOO W. Mth St. TsL

MARQUETTE PARKE. 10 butų 
apartamentlnis. Stiprus namas lr ge
ros pajamos. $67.000.

BRIGHTON PARKE. 6 butų mūr. 
ant plataus sklypo, 6 kmb., centr: 
šild., ikti butai šildomi pečiais. Kai
na $36,000.

KITUR: 2-jų augštų. 4 bt. mūr. 
2 po 4 kmb. ir 2 po 5 *4. šildymas. 
$38,000.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ 

LAf. 3-3881: LAf. 3-9027

PARDUODAMAS NAMAS. 
2-jų butų mūrinis, su garažu. 
5 kamb. butas su centraline ga
zo šiluma ir 4 kamb. butas pe
čiais apšildomas. Kreiptis va
karais. Tel. T0wnJiaU 3-8417.

COOK
For modern new Catholic Rectory
Good Pay — referentes reųuired— 
Mušt speak some English—North- 
west side.

Call NAtional 2-5900 z

Ciceroje Kambarys ir maistas duo
damas moteriai nemokamai (ji gali 
būti ir dirbanti); pareigos — būti 
su vaikais naktį, kuomet motina dir
ba naktimis — nuo 9 iki 4 vai. ry
te. Jokių kitų pareigų. OL. 2-5715.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama peluinga valgykla ne
toli Westet*n ir Archer. Gerai iš
dirbtas biznis, gausi klijentūra. Dirb
tuvių ir sunkvežimių sustojimo apy
linkė. Galima gyventi vietoje.

TeL BIshop 7-9301

Parduodama TAVERNA — 733 W. 
CERMAK RD. Dirbtuvių apylinkėje. 
Tavernos ‘Tease” baigiasi bai. 30 d. 
Skambinti namo savininkui — OLym
plo 2-0303.

Parduodama TAVERNA IR NAMAS.
2-jų augštų — 3 butai. Taverna 

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

I8NUOMUOJAMA — FOR RENT
1
j CICERO — ramioje lietuviškoje 
apylinkėje, arti bažnyčios ir mokyk
los, išnuomojamas erdvus, saulėtas 6 
kambarių butas (3 miegamieji) su 
garažu. Teirautis: OLympie 2-5967 
vakare nuo 5 iki 8 vai.

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame batų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
301« So. Westcrn. PRospeet «-2234

Išnuomojamas 3 kmb. apšildomas 
butas. Suaugusių porai.

6816 So. P„ockwell

Brighton Parke išnuomojamas 4 
kamb. apšild. butas, karštas vanduo, 
labai šviesus; balkonas. Suaugusiems. 
Skambinti Virginia 7-1603.

KUILDING A REMODEIJNG

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. BIshop 7-3.340 
2737 West 43rd Street

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

*13,800
Ateikit ar paskambinkit, apžiūrė- 

kit ir nusipirkit! Volodkevičius.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 VVest 71»t Street
Visi telefonai: VVAlbrook 3:6015

Bridgeport'e išnuomojamas 3 kmb. 
butas su gazo krosnimi. Vonia, karš
tas vanduo. Suaugusiems. FR 6-0106 
vakarais. ____________

MI8CELLANEOCS““

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas inatoliuoja vi

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

1546 S. Mth Court, Citer
TeL OLympie 6-0775 nuo 8 vai. 

ryte Iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nno 5 vai. vakaro: 

OLympie 2-6752

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

VACYS PETRAUSKIS
BilLDING CONTRACTOR 

4327 b. Campbell Av., Chioago 32, III. 
YArds 7-0675

BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct, Cicero 50, Dl.
Statome nauju* uan ir ganius. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbui, skubiai, 
gerai ir ‘
Raukite

J

r
I

i ano I 
ryto Iki 7 vai. vakavo.

N. OLymplo 2-31*1 ano • vai 
vakaro iki 11 v*L vakavo.

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gen. Contractors

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

Namų įkainavimas lr įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 1 vai. ryto Iki 6 
va], p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRoepect 8-201S
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chlearo 29. DL I*

Namų statyba, (vairas pataisymai 
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užntsakytl namą, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite paa

V. ŠIMKUS
nusitarti šaukite TF.ntilnai 0-3331 

nuo (i vai p. p. kasdien ir sekma
dieniais auo 16-4 vai Adresam 31* 
Noilon, WUk>w Springs. IU.

ROOMING HOUSE. $237 men. 
pajamų. 4-2-2-3 kamb. Karštu van
deniu alyva apšild. Garažas. 67 
pėdų sklypas. Apylinkėje 26th ir 
Ridgeway. $17,500. SVOBODA, 
3739 W. 26«th St. LAwndaie 1-7038.

PARDUODAMAS 2-Jy BUTU INI 
6 KAMB. MrKJNIS NAMAS. 4430 S. 
CAMPBELL AVĖ. liAFAYFTm; 3- 
2180.

PARDUODAMAS NAMAH — BE
VERLY SHOREH, INDIANA. Ispa
niško stiliaus stucco. modern. namas. 
Tik 50 mylių nuo Chicagos. Ant 2-jų 
gražiai apsodintų sklypų, gražūs me
džiai. 1 blokas nuo l.ake Michigan. 
2 autom, garažas. 6*4 kamb. butas 
viršuj, 3 14 kamb. apačioj su atskiru 
įėjimu. Namas tinka vienai ar dau
giau šeimom, patiems gyv. arba iš
nuomoti. Lengvos sąlygos. $25,000. 
Tel. Httvcrly Sihoree, Triangie 2-4730. 
Rašyti: Box 26, Beverly Shoros, Ind.

Pamatykite 65 namų Uaveiksluz, 
išstatytus mūsų lange 

Nejudomo turto bargenai
SVOBODA

3739 W. 26«h St., Ohicago, Dl.
6013 W. Cermak Rd., Cicere, Dl.

D e M E 8 I O i

LABAI GERAI mums patarna
vo perkant 6 butų namą Mr. Svo- 
boda, 3739 W. 26th St., o Cicero
je 6013 W. Cermak Rd. J{ reko
menduojame visiems kurie jieško 
gerų pirkinių.

PETRAS STEINKONAS 
2300 S. RMgeway

TO VVHOM IT MAY CONGERN. 
Mr. Svoboda, rraltor, 3739 VV. 26th St. 
pardavė mūsų nuosavybę 2502 S. Krdzir, 
ir ntrj vėl pirkome nuo jo nuosavybę 
87+8 Rockrfrller Avc., Brookfirld, rasme 
pilnai patenkinti, ir jj rekomenduojame. 
Ji» taip pat turi raštinę adresu <>013 VV. 
Cermak Rd.

Frank Kevarik & Seimą✓

PARDAVIMUI

Parduodama "Tabta Top” galinė 
virimui kroųnls. Pulklrtrae stovy. 
$20. Po 6 v. sltntnhlntl —.

GRovahiU 6-7147.

LIET, APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bes pat virt Inos kainos.

Prieš darydMnl apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
» VVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
<108 8. Ashland Avė., Chioago M, UI.

Šlaitu
NAMUS IR
GARAŽUS x

tr atliekame visus statybos Ir per
tvarkymo Iremodellng) darbus

MASTER BUILDERS
General Contracting Oo.

(Sav. V. Sodeika lr J. Hkornbskas)
1600 8. 4UTU CT., CICERO 60, JŪ-. 
TeL OLymple »-7881j TO S-AM*

ĮSIGYKITE dabar

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Siame leidinyje Ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių socialinio Drau
dimo (Sodai Security) ietatynuM su 
nau Jaunis is I0U6 metų ps pildymai h. 
būtent: 1) Ofieialės pensijų ir pašal
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus, t) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 56 metų amžiaus.

| Be to, štame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų (statymas 
(Wonkmen’s (Vunpeimation), su Iss- 
telėmla, nurodant už koiUps kūno su- 
slžeidlmus klek mokama pašalpos 
I.eldinių kaina tik 8A centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
‘DRAUGAS”

4545 Wmt HSrd Street 
Chiraco 29. Illinois

Skelbkitės “Drauge”!



Antradienis, balandžio 30, 1957

APLEISTI KAPAI .
* *

Kas lanke Bavarijoj kapines, lint derintis šiuo atžvilgiu 
galėjo susidaryti nuomonę, kad vietinių, 
čia įsigalėjęs paprotys laikyti 
augščiausioj pagarboj artimųjų

prie

Kieikvienais metais likusieji 
Vokietijoj nors retkarčiais lan- 

kapus. Kiekvienas kapas pa-, ko savo tautiečių kapus. Kaip 
ženklintas antkapiu, kurių yra begalėdami stengiamės sudėti 
labai ištaigingų ir paprastesnių “sutaupytus” pfenigius iš di- 
kryželių, su mirusio pavarde ir! džiai gerb. ponios Antaninos Tri 
kit. įrašais, Kiekvieną pavasarį makienės aukų, kuri šiuo metu 
renkasi artimieji ir didžiausiu mums vienintelė pasauly nenuil
atsidėjimu ravi pikžoles ir puo
šia gėlėmis, kad tiesiog malonu

štamai paremia Gautingo sana
torijoj besigydančius' lietuvius

pažvelgti į tą kryžių ir gėlių miš, ir minėtomis “sutaupomis” ir 
ką — akį veria. I pastangomis nors šiek tiek ap

tvarkome prieš Vėlines ir jų iš
vakarėse uždegame žvakutes.

Tačiau mūsų tautiečių poilsio 
vietos yra ne tik Gautingo, bet

Po šio karo įvyko labai daug 
pasikeitimų kapinėse. Tarp pa
minklais paženklintų ir įvairio
mis gėlėmis apsodintų kapų at
sirado ir labai, skutpžių, piktžo-1 ir Pasinge ir Muenchene. Kadan 
lemia apaugusių. Ant kaikurių 
tokių apleistų dar yra koks men 
kos rankos pastatytas skurdus 
kryifclis, ant kitų jokio nebėra.
Vietiniai gyventojai negali su-

gi minėtos vietos nuo mūsų to
liau nutolusios, tai sunkiau ir 
su tomis piktžolėmis, kurios

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

lio/ Stagniūno, sportin. Gele
žiaus, kūrėjo-savanorio Ig. Ta
mošaičio ir kit. kapai. Pagal vo 
kiečių nustatytą tvarką, apleis-
tųjų palaikai po 7 metų yra už-

i Lėktuvų išradėjo sukaktis
Prieš 90 metų: 1867 metų 

balandžio 16 d. Indianoje gimė 
Wilbur Wright, lėktuvų išradė-

Vėliau VVilbur Wright lankė
si Anglijoje, Prancūzijoje ir 
Italijoje, padarydamas vis nau
jus augštumo ir uuakridimo

kasami į bendrą duobę.
Kas ne kas, bet jau artimie 
kurie įstengė sergančiam

jas. Jis su savo jaunesniuoju j nuotolio rekordus. Komercinis 
broliu Orvillė įsteigė dviračių I Wright lėktuvų statymas pra- 

j dirbtuvę Daytone, Ohio. Apie1 sidėjo 1909 metais, sudarius
ji, kurte įstengė sergančiam . .. ., .mėnesį siųsti po 10 dol., už to-'1898 meta18’ įsidomėję skrai 
kią mėnesinę sumą galėtų mirų- dymu. jie pastatė dvigubais 
šiam pastatyti kryželį. Už di- i sparnais sklandytuvą ir prave- 
desnę sumą galima mirusio pa- dė bandymus Kitty Hawk vie-
laikus (kapą) užtikrinti ilges
niam laikui.

Tarp daugelio apgailėtinai ap 
leistų kapų mes galime pasi
džiaugti garbingųjų artimųjų 
dėka, per p. Vaitkevičių, pasta
tytą Gražinai Matulaitytei me
nišką paminklą Gautingo kapi
nėse. Šis mielos mūsų tautietės 
paminklas, puikių rožių bei rū
tų apsuptas, kiekvieną praeinan 
tį priverčia sustoti ir su pasi
gėrėjimu “Sveika Marija” su
kalbėti. Garbė neužmiršusiemsreiktų nuravėti iš anksto prieš

Vėlines. Tai trukdo lėšų stoka, |ir llkuslems lietuviams.

Wright bendrovę. VVilbur 
VVright mirė 1912 m., turėda-1 
mas 45 m. amžiaus. Mirė savo 
gimtajame Daytone, Ohio. ’

256 katalikų kolegijos
JAV-se katalikai turi 256 sa

vo universitetus ir kolegijas.

prasti, kieno jie yra. Ne vienas 
iš jų mano, kad tai per karą pa
laidoti nežinomieji.

Iš tokių “nežinomųjų” — ap
leistųjų, deja, yra ir mūsų bro
lių, likimo priglaustų svetimoj 
žemelėj.'Tai pasitraukusių nuo 
užplūstančių raudonųjų pabai
sos ir nepernešusių sutiktųjų 
vargų ar kacetų kapai. Tai kaip 
tie kariai, kritę pusiaukely.

Gal jiems ir vistiek ilsėtis 
piktžolių apaugusiuose kapuose, 
be jokio ženklelio — kryželio. 
Nuo jų tas visai nebepriklauso. 
Tačiau ar mums, gyviesiems, 
vistiek, tai jau čia visai kitas 
reikalas.

Bavarams, be mažų išimčių 
kaip jau minėta, papuošti arti
mųjų kapą yra tiek pat svarbu, 
kaip save apsirengti, kaip paval 
gyti ir t.t. Palikti nesutvarkytą 
kapą, tai kaip ir negyventi. Jei 
prisiminsime savo tėvynę, tai ir 
pas mus ne kitaip buvo. Ištisus 
metua prižiūrėdavo ir laikydavo 
augšto j pagarboj. Taigi ir čia 
reiktų nors šiek tiek, kiek ga

nės kelionė kainuoja; tai ten tik 
kaikurie vykstame tą pačią Vi
sų Šventųjų dieną, veždamiesi 
eglių šakelių ir žvakutes. O vis
tik nėra jau taip paprasta atlik
ti vietinės visuomenės akivaiz
doj. Šimtai akių nukreipta į “ap 
sileidusį”. Jie mus laiko kalti
ninkais mirusiųjų tautiečių ap
leidimo. Kad nors ką sakytų ir 
galėtum aiškintis. Tačiau tik pa 
niekos žvilgsnius matai. Pali
kus slegianti nemalonumą ir 
tuos iki gelmės veriančius žvilg 
snius, piktžoles pridengus eglių 
šakelėmis, jau lengviau atsikve
pi uždegęs žvakutes.

Rūpinamės kiek galėdami, ta-

pasididžiavimas, kad štai kaip 
gerbia lietuvią) savo mirusiuo
sius. Labai gaila, kad tokių pa
vyzdžių tėra tik vienas.

Tautietis

66,000 pavalgymų 
neturtėliams

New Orleans mieste veikia 
Gerojo Ganytojo Mažieji Bro
liai, kurie per metus savo 
įrengtoje vargšams valgykloje 
suteikė neturtėliams 66,000 pa
valgymų ir parūpino 13,000 
nakvynių.

DĖMESIO
Bridgeporte vienintelė PLAUKŲ

čiau neįstengiame pagal mūsų • KIRPYKLA, kuri gavo kirpėją lie- 
,. ... . tuvi su praktika — kerpa lietu viš-ir vietinių papročius puošti ir; ką ‘ latv&ką, vokišką, rusišką ir 

kryželius pastatyti. Dabar mes I prancūzišką kirpimą. Darbas-są-
juos dar žinome, kokioj vietoj 
jie guli. Bet, praėjus keleriems 
metams, pėdsakai išnyks, nes, 
persikėlus mums į kita3 vietas, 
niekas jau jų čia nebežinos ir 
nebelankys.

Gaila man brolių, be ženklo 
paliktų dingti nežinomybei. Jo
kiu ženklu nepaženklinta jaunuo

žiningas,
nereikia.

hygieniškas. Ilgai laukt 

752 W. S3rd St.

VOLENEC MOVERS
Local and Long Distance Moving

2308 So. Homan Avenue 
3006 So. Millard Avenue 

CR 7-7622 BI 7-8875
Please call after 6 P.M.

tovėje, North Carolina. Tada 
sklandytuvu skrido 2 žmonės. 
Vėliau jie pastatė tunelį, ku
riame išvystė smarkų vėjo pū
timą ir ten bandė įvairias spar
nų, rūšis, lėktuvo struktūrą. Pa
naudodami tuos duomenis jie 
1902 m. pradėjo statyti moto
rinį lėktuvą. 1903 metų gruo
džio mėn. 17 d. jie pirmą kar
tą skrido motoro traukiamu 
lėktuvu. Tą dieną skrido jie ke
turis kartuš. Ilgiausiai išsilai
kė VVilbur — 59 sekundes, nu- 
skrisdamas 852 pėdas.

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimu* 
iš tolimų ir artimų atstumų

Tel. Blshop 7-7075

Remkite dien. Draugą1

PETRAS <HNTILLO 
Gyv. 3«4H U. St., LC 5-43k4

Mirė bai. 27, 1957, 3 vai. 
po piet, sulaukęs 76 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel

šių apskr., Rogožaičių kaimo.
Amerikoje išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmona Ksavera, po tėvais 
Petkevičiūtė, pusbrolis Jonas 
Wiskont su šeima ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Priklausė Lietuvių Piliečių, 
Darbininkų Pašalpos Klubo, 
šv. Roko Dr-jai, Rumford, 
Maine ir Modem IVoodmen 
of America, Camp No. 15095.

Kūnas pašarvotas Lacka- 
wicz kopi. 2424 W. 694h St.

Laidotuvės įvyks trečiad., 
geg. 1 d. iš kopi. 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Aušros 
Vartų parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Laidot. Direkt. St. Lacka- 
wicz, Tet. REpublic 7-1213.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA
Geriausios gėles dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių lr kitų papuoėlmų.

2448 Mest 63rd Street 
Tel. PItospect H-OMSS lr PR 8-08S4.

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ 

APŠILDYMĄ — GAZO 
AR ALYVOS.

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

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAJHNINKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarerest 3-6335

A. A.

ARAM SOGHIGIAN
Gyveno 4564 N. Merrimac Avė., Tel. Kl 5-6230.

Mirė balandžio 29 d., 1957, 3 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimė Armėnijoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Apollonija (Rauskinai- 

tė), sesuo Lucy Mourad, švogerka Elena Gaudušienė su šei
ma, švogeriai: Stanislovas ir Adomas Ryškinai ir jų šeimos, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Hough koplyčioje, 4300 N. Central Avė.
✓

Laidotuvės įvyks ketv. geg. 2 d., iš koplyčios 1:30 vai. ry
to bus nulydėtas į kapines.

Pagal velionies pageidavimą prašome gėlių nesiųsti.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdus: Žmona.

Laidotuvių direktorius Steponas Lackawicz, Tel. RE 7-1213.

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAIS YMUlI 
PRISTATOM
Visokių Rūšių!
medžiaga

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITYVTNAS. Prea.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atldara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vaL vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

JONAS AŽUKAS
Gyveno 6830 S. Artesian Avė.

MirS balandžio 28 d., 1957, 
7 v., vak., sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iSl Ma- 
riainpolės apskr., Krasnos pa
rapijos, Biržų km.

Amerikoje ižgyvmo 42 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Veronika (Kuneaitė), 
sūnus John , brolienė Ona Ažu
kas .su šeima, švogeris Motie
jus ir švogerka Sofija Kunčaa 
ir jų šeima, pusbroliai, pusse
serės, kiti gimineaf draugai ir 
pažįstami. '

Priklausė šv. Vardo Draug., 
Marųuette Parke. Knights of 
Columbus, Cardinal Mundelein 
Council, Fourth Degree Club. 
Dariaus-Girėno Am. I,eg. Post 
Nr. 271, Chieągos Liet. Draug. 
lr Suvalkiečių Draug.

Kūnas pašarvotas Mažeikos- 
Evans koplyčįpje, 6$45 South 
VVestern Avė.

laidotuvės įvyks ket. geg. 2 
d., iš koplyčios K:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į švenč. Panelės 
Gimimo parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas Į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nullfldę Žmona lr sūnus.
laidotuvių direktorius Ma- 

žeika-Evans. Tel. REpublic 7- 
8600. '■

A. A.
ALEKSANDRAS MOCKUS

Gyv. 6440 So. Maplewood.
Mirė bai. 27d„ 1957, 3:25 

vai. p.p., sulaukęs 73 m. amž.
Gimė Lietuvoje, Raseinių 

apskr., Kražių parap., Obe- 
lyno kaime.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me žmona Marijona (Pleckau- 
skaitė), duktė Anastazija, sū
nus Jurgis, marti Emilija, sū
nus Aleksandras, 2 pusbroliai 
Ignacas Stardomskis ir Petras 
Zoberis, švogeriai Jurgis ir 
Pranciškus Pleckauskai ir jų 
šeimos .bei kiti gimines, drau
gai ir pažstami. Lietuvoj liko 
brolis Pfanciįkus ir šeima.

Priklausė prie Šv. Vardo 
dr-jos Marąuette Pk. Yra am
žinas narys Šv. Kazimiero Se
serų, T.T. Jėzuitų Rėmėjų ir 
Labdarių Sąjungos.

Kūnas pašarvotas namuose. 
Laidotuvės vyks geg. 1 d. Iš 
namų 8:30 v. ryto bus atly
dėtas į Gim. Panelės Švč. par. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines ir draugus daly
vauti šiose laidotuvėse.

Prašome nesiųsti gelių.
Nuliūdę: žmcJna, duktė, sū

nūs, broliai ir kiti giminės.
Laid. direkt. John P. Eu

deikis, tel. YArds 7-1741.

UODtSIO VALANDOJ

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6840 Sa. Weaten Ava. Air OoutHtioned koplyčia 
BEpubUa 7-8606 — 7-8001 Automobiliams vieta

Tt*ma, karto fyvena kitam* ml«*t* dalys*; gausim* 
koplyčią arčlaa JO»ų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI LIETUVIl TAIP. IR SKOUNIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSM.
6245 S. VVestern Avė., Chicago 36, III

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

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

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN. 7
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50,111., tel. TO 3-8131-32

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

, NUO U2SISENBJUSIŲ 
skaudančių žaizdų

IR ATVIRU ODOS LIGŲ 
Tie. kurie kenčia nuo SENU. 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIU ŽAIZDŲ 
naga.ll ramiai Bėddtl lr naktimis 
miegoti nes Jų utoisenSjusloe lalMoa 
nleiėjlmą lr skaudėjimą aenų atvi
ru lr skaudžių žalždų uždėk lt* 
LEOULO Olntment Joa gydymo 
ypatbyea palengvina Jusu skaudljl- 
mą lr galenite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ja tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
nležąjlmą ligos vadinamos P8ORIA- 

X8IS. Taipgi pažalina perMJlma ligos 
vadinamos ATHLETE.8 FOOT, su
stabdo džiovinimą odos lr perplySlmų 
tarppiržčlu. Tra tinkama vartoti nuo 
džlūstančlos suskllalos odos dedlr- 
vjnių, odoa išbėrimų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiam*, kada 
pasirodo skaudus IžMrlmas nno vy
styklų. J1 yra gera gyduoH nuo lž- 
vlrSlnlų odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po t S 
et., fl.26, Ir *B.B0.
Pirkite valetlntaeChl- 
cagoj lr apylinkėse—- 
Mllwaukee, Wlsc., Oa- 
-v.lnd. Ir Petrolt. Mi
chigan arba rąžyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order J

Brangiems DR. ANTANUI ir p. IRENAI KYRAMS, jų 

tėveliui bei uošviui

A. A-

STANISLOVUI ŠEMIOTUI
mirus, reiškiu gilią užuojautą.

MARIJA SIRUTYTft

TROOST - PACHANK1S MONUMENTS
JOHN W. PACHANKI8 (PATCH), Vice-Presideat

5519 $o. Western Avė. Tel. GRovehill 6-3745
.,w V

tt

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago S*. UI.

J paminklų patalpag ir atgal mos visuomet parūpiname 
traasportaciją automobiliu.

AMara kasdien lr noktnadlnplain nno » vai. ryto iki 5 vai. popiet
IAH1R1NRITK DABAR - BI S PASTATYTA KAPINIŲ DIKNOJKt 

JOKIO IMOKIJIMO. SUMOK ftHITK KAPINIO DIENOJE.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ! 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

1 Ambuiansų patarna
vimas dieną ir nalt- 

* tį, Reikale šaukite 

Imus. •

Mes turime koplyčias 

visose Chicagoa ir' 
Roeelando dalyse ir' 
tuojau patarnaujamai

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401 J

- PETRAS P. GURSKIS
659 We«t 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

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

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

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

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

ZIGMUND (ZUBYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th 8TREET Y Arda 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublit 7-1213
2314 W. 23rd PIj%CE Virginia 7-6672

vančeTūneral hom?
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 Ir TOwnhall 3-9687
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X Nauja knyga gegužės mėn. 

nėšiui. . Tik ką iš spaudos išėjo 
naujas veikalas: “Motina Gai
lestingoji” — skaitymai gegu
žės mėnesiui namuose ir bažny
čioje. Paruošė kun. dr. J. Prun
skis. Knyga turi 120 pusi. ir 
kainuoja $1.30 ct. Užsakymai 
skubiai pildomi. Dėmesio IJet. 
Knygos klubo nariams! Jiems 
ši knyga, kaip ir kiekvienas ki
tas Liet. Knygos klubo leidinys, 
kainuoja trečdaliu pigiau, taigi 
— Tik 87 centus. Tuo papigini- 
mu gali pasinaudoti kiekvienas. 
Jei dar nėra Liet. Knygų klubo 
narys, gali įstoti, atsiųsdamas 
$5 ir gaus savo pažymėtų Liet. 
Knygos klubo leidinių už $7.50. 
Jeigu Liet. Knygos klubo na
riai, anksčiau savo mokestį į 
šę, turi dar neišnaudotų sum 
gali tik pranešti, kad laukia- 
knygos “Motina Gailestingoji” 
ir ji tuojau bus išsiųsta.

X Petronėlė Mikalauskienė,
iš Venezuelos atvykusi su 3 
dukrom ir viešėdama pas gimi- 
pes, džiaugėsi gražiu žurnalu 
"Lituanus”. Suprasdama jo rei
kalingumą ir naudingumą, pa
skyrė 50 dol. auką “Lituanus” 
palaikymui. Jos vyras inž. An
tanas turi Venezueloje atsako- 
mingas pareigas ir šią vasarą 
negalėjo kartu atvykti. Tačiau 
tikisi.'kad kitą vasarą visa šei
ma galės savo atostogas pra
leisti JAV.

X Tautinių šokių šventei bi- 
letai jau pradėti pardavinėti. 
Kol kas biletų galima gauti 
Karvelio prekyboje Bridgeporte 
ir Marąuette Parke pas B. 
Brazdžionį, 2646 W. 71st St. 
Biletų kainos: 1—2—3—4 do
leriai. Tuoj tų biletų bus gali
ma gauti ir kitose vietose, tarp 
kurių ir Ant. Vasiliausko krau
tuvėje (kampas 49th Avė. ir 
14th St.) Cicero je.

X Bronius Mačiukevičius il
gametis “Dainavos”. Ansamblio 
dainininkas ir valdybos

Elena Krasauskienė, “Dainavos” 
ansamblio nuolatinė aktore, atliks 
motinos vaidmenį ir išpildys solo

CHICAGOS ŽINIOS
2 berniukai — teroristai
Chicagos policija suėmė du 

berniuku — 12 ir 14 metų, ku
rie siuntinėjo kaimynų tėvams 
grasinančius laiškus, reikalau
dami pinigų ir gąsdindami, kad 
jeigu nurodyton vieton nepadės 
pažymėtos sumos, tai bus blogai 
su jų vaikais. Areštuotų jau
nuolių vardai: Hector Donati 
ir Anthony Corona, gyveną 27 
blokai į šiaurę Hoyne ir Leavitt 
gatvėse.

Tokius grasinančius laiškus 
gavo net 12 šeimų. Policija pa
stebėjo, kad laiškai rašyti vie
noda rašysena ant popieriaus,

partijas naujame “Dainavos” an- naudojamo mokyklose. Pasira 
samblio pastatyme Išeiviai ”, kuris šyta: “Žudikas”, “Gauja”. Į 

vieną butą per langą buvo pa
leista plyta, kai reikalaujami 

turint tiek talkininkų. Buvo pa- pinigai nebuvo padėti. Moteris,

įvyks gegužės 12 d. 3 v. p.p. Mari
jos Augšt. mok. salėje.

Suvažinėjo praeivį
Jack Evans, 73 m. amžiaus 

praeivis, gyvenęs 5124 N. Cent
ral Park avė., Chicagoje, pen
sijon išėjęs batų mašinų dirb
tuvės tarnautojas, buvo prava
žiuojančios .mašinos mirtinai 
sužeistas ties,Central Park avė. 
ir Foster. Nuvežus jį į Švedų 
ligoninę, kišenių je buvo rasta 
$9,807 — jo viso gyvenimo 
santaupos. Velionis buvo imi
grantas iš Rusijos. Visi jį lai
kė labai turtingu. Buvo neve
dęs. Šoferis automobilio, kuris 
jį užmušė, Harvey Johnson, 
areštuotas ir apkaltintas žmog
žudyste per neatsargumą.

Nelaiminga mirtis 
gimtadienį

Ronald Karns, 14 m. bemiu-,diėn 8unkiai 8erea džiova- <1NS> 
kas, gyvenęs 110441 S. Chris- -----

LIGONINĖJE

“Bombonešis” Metesky, kuris per 
16 m. terorizavo, New Yorko gyven
tojus padėdinėdamas bombas, šian-

Studentai nori religijos

Studentų taryba Harvardo 
universitete siūlo išplėsti reli
ginių paskaitų programą filoso
fijos fakultete. Pasiūlyme sako
ma, kad be religinių studijų ne
įmanoma tinkamai suprasti ir 
įvertinti paskirų kultūrų išsivy 
stymo.

šešiasdešimt procentų studen 
tų pasisakė, kad be religinės 
orientacijos ir tikėjimo jie ne
galėtų susikurti tobulės pasau
lėžiūros.

X Moksleiv. At-kų S-gos Va
karų apygardos metinė šventė 
praėjusį sekmadienį praėjo 
darbingoje nuotaikoj. 9 vai. ry
to Marijos augšt. mok. koply
čioj įvyko pamaldos, kurių me
tu Šv. Mišias atnašavo kun. dr. 
V. Rimšelis, MIC, pamokslą pa
sakė kun. Garšva, MIC. Po pa
maldų mokyklos valgykloje vy
ko bendri pusryčiai, o po jų 
didž. salėje iškilmingasis posė
dis, kurio metu scenoje stovė
jo kuopų vėliavos su garbės 
sargyba, garbės svečiai ir pilna 
salė Šventės dalyvių ir svečių 
Iškilmingam posėdžiai vadova
vo inž. P. Narutis, dalyvavo: 
vysk. Brizgys, Liet. kons. dr 
P. Daužvardis, Leonardas Ši
mutis, inž. Antanas Rudis ir 
kit. Po posėdžio buvo meninė 
dalis, kuriai vadovavo akt. Vi
talis Žukauskas, o programoje 
dalyvavo Elenutė Blandytė, pa
skalydama Vyt. Tamulaičio 
“Sugrįžimą” ir padainuodama 
keletą dainelių. Taip pat ir kuo
pos moks. at-kai, vadovaujami 
Bronės Jameikienės pašoko ke
letą taut. šokių. Platesnis ap
rašymas tilps vėliau.

9
X Dr. Zenonas Ašoklis, Lie

tuvių Bendruomenės pirminin
kas Cicero, uoliai ir sėkmingai 
eina pirmininko pareigas jau 
antra kadencija. Jo vadovauja
mo komiteto iniciatyva ir pa
stangomis yra įsteigta Augštes- 
nioji Lituanistinė mokykla.

Šiuo metu dr. Z. Ašoklis su
sirišo su abiejų Lituanistinių 
mokyklų vadovybėmis ir ren
giasi atžymėti-apdovanoti pa
žangius ir uolius mokinius.

. Dr. Z. Ašoklis pasižymi di
deliu sugebėjimu jungti ben
druomenės narius ir juos pa-

^e’ šalia atliekamo vaidmens muzi- 
nu kiniam veikale “Išeiviai” pa

šventė likusį savo laisvą laiką 
dekoracijoms įrengti ir pritai
kinti scenai. Pastatymas įvyks 
gegužės 12 d. 3 vai. p. p. Ma
rijos Augštesniosios mekyklos 
salėje.

X Irenos Lelionytės ir Vid
manto Kuzelio sutuoktuvės 
įvyks birželio 8 d. 4 vai. p. p. 
Šv. Agnės bažnyčioje, 2648 W. 
Pershing Road. Vaišės Holly- 
wood salėje.

X Ter^a knygynas paaukojo 
Ealfo gegužinei keramikos dir
binį. Dovaną burtų keliu galės 
laimėti svečias atsilankęs į tą 
gegužinę birželio 9 d. Bučo dar-

minėtas ir dr. Bandzinski, pir
masis parapijos patarnautojas 
mišioms ir kiti senesni parapie- 

narys čiai. *

ze.
X Zita Sakalauskienė, 1445

S. 49 avė.. Cicero, III., atidarys 
moterų grožio saloną, šiam 
darbui Zita gerai pasiruošė jau 
šiame krašte.

pribėgusi prie lango, pamatė 
bežaidžiančiu du vaiku, apiė 
kuriuos pranešė policijai.

Šlapinsis, balandis
Šių metų balandžio mėnuo 

Chicagoje buvo — savo drėg
mės gausumu — trečias toks

Visą minėjimą surengė para
pijos komitetas ir organizaci
jos, vadovaujant kun. Pr. Lu
kui. Vaišes tvarkydamas gra-1 šlapias per visą šimtmetį. Šį 
žiai pasižymėjo parapijos ko-1 mėnesį Chicagoje iškrito net 
miteto trustee Leonardas Pet- * 6.09 coliai lietaus, kai tuo tar- 
rošius. Minėjimas salėj buvo' pu normalus šiam mėnesiui 
užbaigtas Lietuvos himnu ir i drėgnumas yra 2.82 coliai.
malda. Vėliau dar visa salė ir 
“Dainavos” ansamblis sugiedo
jo jubiliatui ilgiausių metų. Mi
nėjimas buvo pravestas anglų 
ir lietuvių kalbomis.'

Iškilmingoji dalis buvo rytą 
kai kun. A. Linkus atlaikė pa
dėkos mišias. Diakonas buvo 
kun. J. Grinis, subd. kun. J. Do
meika. Pamokslą sakė kun. A. 
Stašys. Bendrai minėjimas pa
vyko gražiai, nebent reiktų ke
letą priekaištų dėl nuolat pas 
mus pasitaikančio įvairių pa
rengimų ištęsimo. L. Au-tys

Drėgniausias balandžio mėnuo 
Chicagoje įregistruotas 1947 
metais, kada buvo 8.33 coliai 
lietaus, o po jo, savo drėgnumu, 
eitų 1909 metų balandis, kada 
buvo 7.73 coliai lietaus. Dėl lie
taus gausumo šį mėnesį daug 
kur mieste susitrukdė staty
bos.

tiana, Chicagoję, buvo mirtinai I ,
peršautas įo draugo, kai jie kel‘ą' kuno 10 myllU kalnu08 

miške šaudė į metalinius kon
servavimo indus (kenukus). Su 
jais buvo ir velionio tėvas. Jis 
pasakoja, kad berniukas sėdė
jo, staiga atsistojo ir tada kul
ka pataikė jam į galvą.

Veteranų paradas
Chicagos veteranai, protes

tuodami prieš komunistų gruo- 
boniškus kėslus, gegužės mėn.
1 dieną ruošia patriotinį para
dą, kuris prasidės 7 vai. v. ties 
93 gatve ir Anthony. Pražygia
vę gatvėmis veteranai susirinks 
vaišėms į savo būstinę 8756 S.
Hęuston. Parado rengimo ini
ciatyvos imasi veteranų trečias 

* distriktas.Mirtis, trenkus į medį
Dvidešimties metų jaunuolis!

Roy Zdanovicz buvo užmuštas Pastatys ekspresinį kelią 
per 2V2 metų

Imamasi žygių greičiau pa
statyti šiaurvakarių ekpresinį

NAUJOS PREKĖS.
PIGI KAINA,

DĖLTO VISI
MĖGSTA DAINA!

Oabar muzikos mėgėjams Įvestas 
naujas, didelis

FONOGRAFŲ FIjOKSTFIJŲ 
SKYRiFS

Populiarios, klaninės ir dzaso
— PLOKŠTELĖS —

Didelis pasirinkimas geriausių firmų
III FI FONOGRAFU

TV. Radio ir Elektrinių Aparatų

liiDfiinfl-

OTCLtvision
[sales- serviče)

$120,000,000. Pirmoji sekcija — 
tarp Conigress str. ir Randoiph 
— būsianti baigta jau 1959 me
tais. Tas kelias jungsis su in*. a. sfmbnas

, ...... 3.321 S. Halsted — CLiffside 4-5««R
Edens ekspresiniu keliu ir SU Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

lr ketvirtadieniais 9—9O’Hare aerodromu.

Pagerbtas kun. A.

' (.inkus

Kun. A. Linkus, Šv. Kryžiaus 
parapijos klebonas, septynias
dešimto gimtadienio, 35 m. ku
nigystės ir vardadienio minėji
mas, įvykęs sekmadienį Šv. 
Kryžiaus parapijos salėje, su
traukė apie 500 svečių. Pager
bimo vakarienę, užtrukusią 4 
valandas parapijos choras pra
dėjo Amerikos himnu. Invoka- 
ciją atkalbėjo prei. I. Albavi
čius. Vakarui vadovauti buvo 
pakviestas žurn. St. Pieža. Pro
gramą atliko parapijos mokyk
los mokiniai padainuodami, pa
šokdami ir padeklamuodami su
kaktuvininko garbei. “Daina
vos” ir parapijos choras, vado
vaujamas Stepo Sodeikos, pa
dainavo keletą dainų, kurios 
skaidriai nuteikė, kad ir įdomių, 
bet ilgokų kalbų prisiklausiu
sius svečius; Vienas iš mieliau
sių programos numerių buvo 
kai dainavietė Ralienė padekla
mavo kun. A. Linkaus 1919 m.

išspausdintą

IŠ ARTI IR TOLI
- J. A. VALSTYBĖSE

— Uždaros rekolekcijos gim
nazijos amžiaus berniukams 
įvyksta Tėvų Karmelitų Reko
lekcijų namuose Hamilton, 
Mass., gegužės 3—5 dienomis, 
vadovaujant kun. Vaclovui Pau
lauskui. Rengia Moksleivių At
eitininkų sąjungos Rytų apy
garda.

Užsiregistruoti pas Tadą Va-

kai anksti , sekmadienį jo vai 
ruojama mašina peršoko kelio 
kraštą ir trenkė Į medį. Su juo 
Važiavęs jo pusbrolis ir dvi 
mergaitės — sužeisti.

nės išlaidas vykstant j didžiulį 
liet. tautinių šokių festivalį Chi
cagoje.

— Mažosios Lietuvos Bičiu
lių draugijos Kanados centro 
valdybos adresas bus kitas nuo 
gegužės 1 d., nes jos pirminin
kas V. Pėteraitis persikelia į 
naują butą, būtent: 6597 19th 
Avė., Rosemount, Montreal, 
Que.

— Pranciškus Jokūbaitis., Ne-
saitį, 862 East 5th St., Boston priklausomybės kovų savano- 
27 Mass. r*s’ mirč balandžio 28 d. Ne-

jungti visuomeniniai veiklai, 
kuo ciceriečiai nuoširdžiai rašytą eilėraštį,
džiaugiasi.

X Aurelija Balytė ir Rūta 
Graužinytč, jaunutės ir grakš
čios mūs šokėjos, vadovaujant 
žymiajam baletmeisteriui, šo
kių mokytojui p. Velbasiui, at
liks programą dantų kydytojų 
baliuje, kuris įvyks gegužės 4 
d. Ballroom salėje 2504 South 
VVestern. Malonu priminti, kad 
Aurelijos Balytės motina yra 
dantų gydytoja.

X “Kristaus Karaliaus I>ai-
vo” naujam numeryje rašo J. 
Augustaitytė Vaičiūnienė, kun. 
dr. J. Prunskis, Myk. Muraitis, 
Jonas Žiogys. O. Labanauskai
tė. K. Baras ir kt. Plati lietu
viško ir katalikiško gyvenimo 
apžvalga. Numeris iliustruo 
taa. Viršelį puošia labai gražus 
Baldovinetti paveikslas Mado
na

Pirkit Apsaugos Bonus

“Moksleivyje”. Po to choras 
padainavo tą eilėraštį, kuriam 
kompoziciją specialiai sukūrė 
muz. St. Sodeika. Tai buvo pati 
įdomiausia ir charekteringiau-, 
šia minėjimo dalis. Dainavos 
ansamblis ir parapijos choras 
įteikė jubiliatui adresą ir albu
mą dovanų. Sol. D. Stankai- 
tytė padainavo porą dainų. Il
gesnę kalbą, apibūdindamas su
kaktuvininko asmenį, pasakė 
Joseph B. Meegan, The Back 
of Yards Council generalinis 
sekretorius. Visų .organizacijų 
vardu kalbėjo Jadvyga Čepu
lienė. Nuoširdų sveikinimą tarė 
vysk. Brizgys, senatorius Klu- 
cinsky, Morris B. Sachs, teisė
jas VVells. Buvo paskaityta visa 
eilė sveikinimų iš kitur. Daly
vavo svečių net iš toliau, kaip 
pav. kun. dr. A. Deksnys iš St. 
Louis. Visiems svečiams trum
pu, bet nuoširdžiu žodžiu padė
kojo pats sukaktuvininkas, pa
brėždamas, kad jam miela bu 
vo dirbti tuos metus parapijoj

Kviečiami visi savaitgalį pra
leisti tikrai religinėje ir lietu
viškoje nuotaikoje.

— Kun. Jonas Juodeika, Šv. 
Patriko parapijos klebonas, Ca- 
nutillo, Texas, šio mėnesio 23 
d. šventė 30 metų kunigystės 
sukaktį. Padėkos iškilmingas 
šv. mišias atlaikė Šv. Marijos 
Guadalupietės bažnyčioje, Hills- 
boro, Nevv Mexico, kur dirba 
kun. J. Burkus. Mišiose soleni- 
zantui asistavo broliai kunigai 
Klumbiai; giedojo šv. Onos li
goninės seserys vienuolės iš 
Truth or Conseąuences.

— Apreiškimo parapijos sa
lėją Brooklyn, N. Y. gegužės 
19 d. 5 vai. p. p. įvyksta “Lie
tuvos Atsiminimų” radio me
tinis koncertas ir balius. Kon
certinė dali3 bus pavesta muz. 
komp. Aleksandrui Kačanaus- 
kui pagerbti jo 75 m. amžiaus 
sukakties proga. Jo kūrinius 
pildys visa eilė žymių solistų 
lr solisčių: Suzana Griškaitė, 
Felicija Pupėnaitė-Vasiliauskie- 
nė, Aleksas Vasiliauskas ir Ar
noldas Vokietaitis. Dalyvauja 
ir “Rūtos” ansamblis, vad. Al
girdo Kaėanauskd, ir šokėjai, 
vadovaujant Jadvygai Matulai
tienei. Dainininkams akompa
nuos muz. Aleksas Mrozinskas. 
Po programos bus šokiai, gro
jant Romo Butrimo orkestrui.

— lietuvių Laisvės salėje, 
Elizabeth, N. J., “Rūtos” radio 
ansamblio šokėjai rengia šokių 
ir dainų vakarą birželio 2 d. 6 
v. v. Šokėjai nori surinkti pini
gų bent dalimi padengti kelio- 

t

wark, N. J. Laidojamas gegužės 
1 d. iš šv. Trejybės bažnyčios. 
Apie mirtį praneša Paulina Jo- 
kubaitienė.

Dainavos Ansamblio muziki
niam pastatymui “Išeiviai”, ku
ris įvyks gegužės 12 d. 3 v. p. p. 
Maria Highschool salėje, bile- 
tai. gaunami:

MARQUETTE PARK 
Marginiai, 2511 W. 69th str.

Kinderio .maisto krautuvėje, 
2659 VVest 71st St.

BRIGHTON PPARK 
Club Vainutas, 4258 South

Maplewood.
TOVVN OF LAKE

Ramanausko maisto krautu
vė, 4559 So. Hermitage.

BRIDGEPORT 
Daina Television, 3321 South

Halsted.

f
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M88 MIDLAND
1 Savings a r. d Loan.,,, 

Association
! IN S U R E 0

' PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

l PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BENDROVE

Tvl. LA3-A71R 

AUGUST SALDUKAS PratldMM*

Saugumas Federalinės Valdžios Agentūros 
UŽTIKRINTAS IKI £10,00000

DOVANAI
SKĖTIS
(LIETSARGIS) '

SU DEPOZITU 
$1OO AR DAUGIAU

r ’ '“sta* j ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATIONL v*

1447 So. 49th Ct., Cicero, III.

JUOZAS GRIBAU8KA8, Vedėjas 
Telefonas — Bishop 2-1897. Uždaryta trečiadieniais.

1957 BUICKAS
Tik

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

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

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM j VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilgų patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Avo., Telef. Virginia 7-7097

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiniiniiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiimiii*.............

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai..

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

Telefonas — FRontier 6-1882

Atliekame didelius lr m^ua automobilių remontui. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis auliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 Wesf 7l»t Sir. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRoipect 8-9842, Mamų tel. TVJUbrook 5-5934

l/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2558 WE8T 47th STREET LAfayette 8-1088

B. R. Pletld«wic«, prea.; E. R. Pletkleartca, sekr. Ir advokatas
Mokume auUAtus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami saskaita ilandlen. Apd ratįsta Iki *10,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vsl. vakaro; 
antr- ir penk. 9 Iki $; treč. uždaryta, o Sekt. nuo 9 iki vidurdienio.

.............................. ............... ........................................
KAS TURI GERA SKOMĮ, VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. ' Vlctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 0 6


