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NAUJA RUSU STRATEGIJA MUM PAVOJINGA
Kaip švedų spauda sutiko

sovietų parlamentarus
JUOZAS IJNGIS,

mūsų bendradarbis Švedijoje
Jau tą pačią dieną, kai tik augščiausiojo sovieto delegacija 

pasiekė Švediją, Stockholmo demokratinė spauda, išskyrus gal 
socialdemokratų, gana rūsčiai pasitiko svečius, ypač karčių žo- 
dž ų nesigailėjo Pabaltijo tarybų atstovams, išvadindama juos 
tiesiog krašto išdavikais. Pabaltijo vajstybės šį kartą buvo svar
biausiu objektu sovietų niekšiškumui parodyti.

Neatsiliko ir švedų provinci
jos spauda. Kai socialdemokra
tų oficiozas Stockholme Mor- 
gon Tidningen arenon žengė 
kaip konvencionalizmo riteris 
ir, 'mėgindamas nutildyti jau 
pasireiškusią kritiką, aiškina, 
kad “tų apsilankymų tikslas y- 
ra duoti progos abiejų kraštų 
politikams pažinti lankomus 
kraštus”. Tačiau provincijos 
socialdemokratų spauda taip 
toli ^nenuėjo galvodama, kad 
teisingos žinios gali nuslopinti 
tai, apie ką tikrai galvojama.
Dala-Demokraten, pvz. tiesiog 
kalba apie “abejotinus svečius”, 
ypač iš Pabaltijo atvykusius 
komunistus. ,

Tylėjimas gali virsti 
nusikaltimu

Kai Stockholmo dešiniųjų or
ganas Svenska Daglbadet kal
ba, kad ir čia reikia taikyti 
mandagumo taisykles, tai gana 
įtakingas tų pačių dešiniųjų Os- 
tergotlands Dagblad pralauž.a 
tą Uconyencionalumo frazeologi
ją. ir visai aiškiai pasako/ kad 
“apie kokią nors naudą iš tų 
politinių apsilankymų negali bū 
ti nė kalbos. Visa tai apsiriboją 
tik tuščiu mandagumu... “Mū
sų demokratinių partijų atsto
vams turi būti labai sunku iš
laikyti kaukę... Ypač sunku tu
rėjo būti paspausti ranką, o gal1 taika ir protu vadiname. Chruš-

kad minties ir susirinkimų, lais
vė neįeina į švedų demokratiją. 
Kol Sovetų Sąjunga turi eilę 
neišspręstų klausimų, panašių 
kaip Pabaltijo valstybės, tol jų 
augščiausiojo sovieto atstovai, 
viešėdami demokratiniuose kraš 
tuose, turi priprasti prie protes
tų ir įtarimų. Nuolatiniai pri
minimai apie tokius dalykus 
kaip Pabaltijo valstybių trage
dija aiškiai rodo, kokia prara
ja tebėra tarp sovietų diktatū
ros ir vakarų demokratijos ne
žiūrint visų naujausų Sovietų 
Sąjungos signalų. Mes nepriva
lome to užmiršti. Tolintis nuo 
tokio režimo nuolat priminant, 
kad žmogiškosios teisės pami
namos po kojų, tai svarbus da
lykas. šis nusistatymas neturi 
išblėsti per visą tą bičiuliavi- 
mo3i laiką. Tačiau tatai dar 
neturi reikšti, kad mes elgia
mės pavojingai, kad mes gra
some nutraukti pradėtus pasi
tarimus, visa tai reiškia tik, 
kad mes aiškiai pareiškiame sa
vo nusistatymą tiek sau pa
tiems, tiek sovietų svečiams”. 

Leiskite atgauti laisvę
Socialistų sindikalistų dien

raštis Arbetaren rašo: “Oku
puoti kraštai vidurio Europoje 
yra akstinas visam, ką mes

MARINAI LAVINASI SU NAUJOMIS KANUOLftMIS

Čia rodomas kilnojamas kontroliuojamų šovinių kanuolė ir šovi
nių transportai. Viršuje šovinys paleidžiamas iš kanuolės.

Paskelbtos 39 ekspertų nuomones 
apie vėliausią sovietų strategiją

WASHTNGTONAS, geg. 20. — Atstovų rūmų priešameriko- 
ninei veiklai tirti komitetas vakar paskelbė raportą įspėjantį vi
są pasaulį prieš naują sovietų taikos ofensyvą. Raporte teigiama, 
kad dabartinė rusų strategija yra iki šiol pati pavojingiausia ne
komunistiniam pasauliui.______________________ _

ti komiteto vedėjas, Pennsylva- S V. Tėvas pasmerkė

w«item ^kvietė 36 garsius ko- nenatūralų apvaisinimą 
munizmo žinovus įvertinti da
bartinę rusų strategiją.

VATIKANAS, geg. 20. — Po
piežius Pijus XII vakar pakarto

siu komunizmo ekspertų tarpe jo Katalikų Bažnyčios nusistaty- 
buvo FBI vedėjas J. Edgar Hoo- imą prieš moterų apvaisinimą ne-
ver; buvęs ambasadorius Rusi- 
jan, William C. Bullitt; buvęs 
sovietų šnipas, Whittaker Cham-

naturaliu būdu.
Šv. Tėvas kalbėjo 1,500 medi

cinos ekspertų iš 68 kraštų po-

net ir taurę pakelti su tais augš 
čiausiojo sovieto delegacijos na
riais, kurie sakosi atstovauja 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
pavergtas tautas. Bent Rabinui 
(komunistui iš Estijos) ir Volt- 
manui (komunistui iŠ Latvijos) 
turi būti parodyta, ko papras
tas ir tarptautinis mandagumas 
reikalauja. Taip padaryti yra 
privalu, nes kitaip žmonės pa
manys, kad į tautos išdavikus 
mūsų krašte žiūrima pro pirš
tus. Nors dažnai ir neapsimoka 
kalbėti, tačiau tylėjimas gali 
virsti taip pat ir nusikaltimu. 
Tokia proga yra dabar.

čevas keliavo į Londoną ir ten 
skelbė taikų sugyvenimą su 
jam Dievo duotais kaimynais. 
O kaip jis sugyvena su savo ar
timiausiais kaimynais? Paklaus 
kitę jų pačių. Vokietija yra nuo 
latinė visokių politinių pasita
rimų tema. Kaip atstatyti susi
vienijimą. Štai atsakymas: leis
kit rytų kaip ir vakarų vokie
čiams atgauti laisvę ir patiems 
tai apsispręsti, nesimaišykite į 
tai. Kitokios patvarios priemo
nės nėra. Tas pats yra su re
žimais Pabaltijo valstybėse, Len 
kijoje ir kituose pagrobtuose 
kraštuose. Leiskite ten tautoms

Liberalų spaudoje beveik vi- pačioms pasirinkti sau režimus!
sur vyrauja, kritiškas nusista
tymas. Svenska Morgonbladet 
(krikščionių liberalų) energin
gai pabrėžia,' kad mandagumas 
tai nėra nutylėjimas. Tęisiu rei
kia būti ir su svečiais, o tatai 
dar nereiškia, kad reikia išsa
kyti viską, ką tik apie juos ma
nai. Tačiau per tokios rūšies 
vizitus ir revizitus turi atsiras
ti reikalų, apie kuriuos reikėtų 
pakalbėti. Išnaudokime progą, 
pasakykime rusams tiesą. Pa
sakykime jiems, kad mes ne
apkenčiame jų ne ka’p tautos 
ir ne dėl jų būdų spręsti savo 
vidaus, socialines, ekonomines 
ar politines problemas. Mums 
nepatinka, mes tiesiog šlykšti- 
mės jų žmonių priespauda. Tai 
ne vidaus reikalas. Mes turime 
teisę, ne, tai tiesiog mūsų pa
reiga gavus progą kalbėti hu
maniškumo vardu prieš šian
dien pasaulyje šlykščiausių pa
vergėjų atstovus”.

Aiškiai pasakome 
Gefle Dagblad (taip pat li

beralų) primena, kad kaikurios 
spaudos buvo mėginta nutildy- j Civilinės Apgynos administrato 
ti arba bent aptverti Pabaltijo rius, Vai Peterson, kongresiniam 
klausimu ruošiamą mitingą, i komitetui pareiškė, kad JAV ne-

.. . .. _____ i_ 1 galinčios pasilruošti atominei ata-Tačiau tatai nepavyko, ir ituriame galėtų žūti iki 50,-
rai, kitaip rusai būtų pagalvoję, oeo.OOO amarikieėių.

Tik ant tokio pagrindo gali bū
ti statomas pastovus susiprati
mas”.

Liberalų Vastmanlands Lans 
Tidning sako, kad “ne šunuode-
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gavime ar baimės iššauktas 
mandagumas yra tikroji atida 
svečiams. Taip pat ir ne skar
dus rėkimas. Aiškiai nurodyda
mi ir priderama pagarba mes 
galime pasakyti: pora rusų at
stovų turi nuopelnų Pabaltijo 
valstybėse, nuopelnų, kurie mus 
labai nemaloniai paliečia. Kad 
su tokiais “parlamento nariais” 
mes neprivalome draugauti, y- 
ra pagarbos vertas nusistaty
mas. O ką tie parlamentarai iš 
vienas antro gali pasimokyti, 
sunku suprasti”. Tiesa, atvy
kę sovietų “parlamentarai” pa
reiškė, kad jiems bus labai įdo
mu, kaip veikia švedų parla
mento įvairios komisijos. Man 
gi atrodo, kad, sovietų delega
cijai lankantis švedų parlamen
te, svarbiausią ir ryškiausią de
talę bus iškėlęs moderuotų li
beralų dienraštis Stockholms- 
Tidningen savo karikatūroje: 
pilvotas rusų “parlamentaras” 
sėdi švedų parlamento plenumo 
salėje suole ir stebi elektrinius 
migtukus su “taip” ir “ne” prie 
kiekvieno suolo, kuriais švedų 
parlamentarai pasinaudoja bal
suodami. Paskui jis rimtu veidu 
klausia: “Kaip jūs pasielgiate 
su tais, kurie paspaudžia “ne” 
migtuką?”

Wilsonas apie karo
jėgų kivirčą

WASHINGTONAS, geg. 20— 
JAV Gynybos sekretorius Char
les Wilson apgailestavo kariuo
menės ir karo aviacijos viešus 
susikirtimus kaikuriais 
mo klausimais.

Kariuomenė, laivynas ir oro 
jėgos, kurios atskirai veikia, kie
kviena vis reikalauja sau dides
nės dalies, save laiko svarbiau
sia ginkluotų jėgų dalimi.

Wilsonas apgailestavo, kad 
šitokia konkurencija turėjo vie
šai pasirodyti, nes tai gadina ne
tik ginkluotų jėgų, bet ir visuo
menės moralę.

Egiptas pirks karo reikmenų kur 
ir kiek norės — Nasser

CAIRO, Egiptas, geg. 20. — Egipto premjeras Nasser, vakar 
viešai pareiškė, kad Egiptas pirks kur ir kiek norėsiąs ginklų. 
Nasser pareiškimas padarytas laivyno mokyklą baigiantiems pa
sakytoje kalboje. Ta pačia proga Nasser iškėlė Egipto vėliavą virš 
iš komunistinių kraštų nupirktų laivų.

Egipto sostinėje tuo pačiu me

bers; buvęs vyriausias rusų agen gėdžiaujančių Napolyje. Kalbą 
tas Japonijoje, pulk. Yuri Ras- pasakė prancūzų ir lotynų kalbo- 
tov ir buvęs Daily Worker redak mįs. Gydytojai savo posėdžiuose 
torius,, Louis Budenz. tyrinėjo nevaisingumo priežastis

Nors visi šie ekspertai nevie- nevedusių tarpe ir jų gydymą, 
nodai vertino ir aiškino vėliau- Kadangi nenatūralūs moterų ap
sius sovietų strateginius posū- vaisinimas galimas tik nuodė- 
kius, vienok visi padarė tris bend nringu būdu, popiežius priminė, 
ras išvadas: ,kad Vatikanas tokia praktiką

1. Dabartinė sovietų politika Pasmerkė Prie* 27 _______

tu plito gandai, kad Egiptas ve
da derybas su komunistine Ki
nija ginklų pirkimo reikalais. 
Manoma, kad tokiu būdu Nasser 
nori aplenkti gp.limą Jungtinių 
Tautų ginklų pardavimo bloka
dą vid. Rytam. Prieš porą die
nų Egiptas pripažino komunisti
nę Kiniją, kuri nepriklauso JT. 

Trumanas aplanke
Šv. Tėvą Vatikane'

ROMA, geg. 20. — Buvęs JAV 
prezidentas Harry Truman ir 
žmona lankydamiesi Romoje 
šiandien turėjo privačią audien
ciją pas Šv. Tėvą. Trumanas sa
vo tarnybos metu plačiai susira
šinėjo su Šv. Tėvu įvairiais klau
simais ir savo laiku buvo pasky
ręs gen. Mark Clark asmeniniu 
ambasadorium Vatikanan, ta
čiau turėjo atšaukti jį dėl griež
tų nekatalikų protestų. Truma
nas pareiškė didelį pasitenkini
mą audiencija.

Nasser kalba, tai viena iš il
gos eilės neseniai pasakytų ug
ningų kalbų prieš vakarus, ku
riuos Nasser įtaria esant nusis
tačius prieš Egiptą ir susitarius

ir taktika yra iki šiol pati pavo^ 
jingiausia vakarams.

2. Dabartinei įvykiai Sovietų 
Sąjungoje yra vis didėjančio pa
jėgumo ir pasitikėjimo požymiai,

Egipto spaudoje ir Nasser kai 
bose matomas nepasitenkinimas 
ir įtarimas JAV. Anglijos ir 
Prancūzijos privačiu susitarimu|° ne pilPnumo- 
Izraeliui parduoti ginklus. Taip Krusčevo paskelbtas karas 
pat įr nepasitenkinimas sovie
tais, kurie pareiškė norą pritar
ti galimai JT blokadai.

Nemažins NATO jėgų
PARYŽIUS, geg. 20. — Gen. 

Lauris Nors tad, dabartinis NA 
TO karo jėgų viršininko, g. Gre- 
untherio pavaduotojas ir būsi
mas jo įpėdinis, pareiškė, kad 
nenumatyta padaryti jokių su
mažinimų NATO karo jėgose. Jis 
pabrėžė, kad ypač reikalingi visi 
500,000 kareivių, kuriuos pagal 
esančius planus vokiečiai turi pri 
statyti NATO jėgoms. Norsted 
pareiškė, kad rusų paskelbtas 
karo jėgų sumažinimas negali tu
rėti jokios įtakos NATO pla
nams.

stalinizmui nereiškia, 'kad sovie
tai būtų išsižadėję savo mesia- 
nišką pasaulio užkariavimo kon
cepciją.

Visų 39 ekspertų nuomonės 
smulkiai išdėstytos raporte.

• Washingtone paskelbta, kad 
šių metų bėgyje prez. Eisenho- 
werio sveikata bus tikrinama 
dar bent vieną ar du kartu. Tik
rinimuose dalyvaus ir Dr. Paul 
Dudley White, žymus širdies li
gų specialistas, gydęs prezidentą 
susirgimo metu.

• Pietinis Vienamas kvietė Ja
ponijos valdžią atsiųsti virš tūks 
tantį technikų, kad galėtų ten 
išvystyti automobilių, lėktuvų, 
laivų, komunikacijos ir munici- 
jos pramones.

PAVOGTAS DUKUMENTAS

Sgt- Harold E. Brill, 28

Sidney M. Steni, 89Pavogtas dokumentas buvo labai
. ♦

vertingas špionažui
NEWARKAS, N. J. geg. 20"d. Augštas JAV teisingumo de-

Izraelį palaikyti kariškai stip- parfamento pareigūnas vakar pranešė, kad amerikiečio kareivio
resnį už Egiptą.

Oras Chicągoje

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkės rytoj bus da
linai apsiniaukę ir šilčiau. Tem
peratūra sieks virš 70 laipsnių.

Kalendorius
Gegužės 21 d. Šv. Feliksas ir 

Šv. Valensas; lietuviški: Vaide
vutis ir Vydminė.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—JAV vandenilio bomba pagaliau išsprogdinta Namu sa

loje, Pacifike. Bomba buvo išmesta iš B-52 lėktuvo ir sprogo . 
pora tūkstančių pėdų virš žemės.

—Indijos valdžia griebėsi griežtų priemonių sulaikyti plin
tančią choleros epidemiją Calcutta mieste. Tikimasi, kad tai 
daroma dėl smarkių protestų ir skandalo gandų Indijos svei
katos programoje.

—Naujiems rinkimams pasibaigus Korėjoje, prezidento 
Syngman Rhee kabinetas atsistatydino. Nėra jokių žinių ar 
tas jų atsistatydinimas bus priimtas. Atsistatydinimo prie
žastis, sakoma, gavimas mažiau balsų negu tikėtasi.

—Prancūzijos premjeras Mollet išvažiavo iš Maskvos po 
keturių dienų pasitarimų su sovietų vadais nieko nelaimė
jęs. Išleistas abipusių komunikatas tuo reikalu pilnas viso
kių bendrybių, tačiau nieko nepasako.

—Maskvos laikraščiai pilni propagandos nusiginklavimo 
reikalais ir teigė, kad sovietai savo žodžius parėmė žygiais
sumažindami karines jėgas. Tai visai priešingai JAV, kurios tas būtų buvęs naudojamas spio- 
kaiba taiką, tačiau jokių konkrečių darbų nepadaro. nsžo tikslams

pavogtas dokumentas buvęs labai svarbus. JAV generalinio pro
kuroro pavaduotojas, William F. Tompkins apibudino šį raštą 
kaip turintį augščiausią špionažo vertę.

Tompkins teigimu pavogtas do 
kumentas smulkiai nurodė visų 
JAV oro jėgų bazių ir organiza
cijų išdėstymą visame pasauly
je. Jis ir kiti teisingumo depar
tamento pareigūnai paneigė tei
gimą, kad dokumente tebuvę tik 
kareivių adresai.

FBI agentai pereitą ketvirta
dienį suareštavo oro jėgų kari
ninką sgt. Harold Brill ir 3 New 
Jersey valstybės verslininkus.
Brill kaltinamas dokumento pa
vogimu iš Broc'klyno karo sto
vyklos, kur jisai tarnavo.

Areštuoti taip pat buvo ir Sid
ney Stem, Seymour Hindman ir 
Byrnat E. Schreiber, 3 New Jer
sey valstybės verslininkai, kurie 
vėliau paleisti už $5,000 užstatą.

Pagrobtas dokumentas grąžin 
tas valdžiai. '

Tompkins aiškino, kad doku
mento pavogimas buvo aiškus 
nusikaltimas įstatymams, tačiau, 
jis drauge įspėjo, kad neužbai
gus tyrinėjimą būtų neteisinga 
teigti, jog pagrobtas dokumen-

Kaltina JAV

sutarties laužymu
HONG KONG, geg. 20. — 

Šiaurės Viet-Namo komunistinės 
kariuomenės vadovybė kaltina 
JAV sulaužiusias Genevos paliau 
bų sutartį. Jie teigia, kad JAV 
laivai š. m. kovo 9 ir 13 d. pris
tatė Saigone karo medžiagų, gin 
klų ir municijos. Kaltinimas pa
darytas laiške Pietų Viet-Namo 
valdžiai.

Izraelis grąžino .

sulaikytą siuntą
WASHINGTONAS, geg. 20—

Hindman,
štai trys iš keturių areštuotų už 
pavogimą svarbaus karo doku
mento iš Brooklyno karo instalia
cijos. FIB agentai praneša, kad 
dokumentas suy^žintas valdžiai.

Peronas apkaltintas

vėlavos deginimu
BUENOS AIRES, Argentina, 

geg. 20. — Valdžios tyrinėtojai 
šiandien apkaltino buvusį Argen 
tinos diktatorių, Juan Peroną, 
tos šalies vėliavos sudeginimu ir 
suvertimu kaltės ant katalikų.

Izraelio atstovybė pranešė, kad Vėliavos sudeginimas neva įvy- 
JAV muito pareigūnų sulaikytas kęs Perono įsakymu birž. 11, 19- 
21 karinės mašinos siuntinys grą 55, kai katalikai demonstravo 
žinamas pardavėjui. • prieš Perono diktatūrą.

Muito pareigūnai sulaikė siun-| Tyrinėtojai teigia, kad polici- 
tą dėl to, kad pardavėjai tokiems ja, gavusi Perono įsakymą per 
dalykams neturėjo eksporto lai- vidaus ministerį Borlenghi, pati 
dimo. sudegino vėliavą ir sudegintų

Dabar Izraelis prašo pardavė- skudurų pelenais apibarsčiusi vi
jo, kad parduotų tokių dalių, ku- liavos bokštą, visa tai nufotogra.
rioms turi eksporto leidimą. favo.

t
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sakyti ar taksai buvo teisingai vienais metais užsirašyti išlaiko

TURTAI IR TEISES
Redaguoja: dr. jur. VLADAS ŠIMAITIS ir 

" dipl. ekon. JONAS SAKEVICIUS

KAS ŽINOTINA PERKANT 
NEKILNOJAMĄ TURTĄ

JONAS SAKAS

apskaičiuoti. Kadangi Tamsta ,mą motiną sūnui, o kitais me- 
esi vedęs ir išlaikai žmoną ir esi tais — 'tėvui, 
virš 65 metų amžiaus, tai nuo
uždirbtos 1954 metais 2760 dol. 
sumos turėjai mokėti 137 dol.
Tai jei iš Tamstos buvo išskai
tyta iš viso 256.80, tai mokes
čių apska čiavimas yra teisin
gas, jei btvo išskaityta daugiau 
— turėtumėte skaičiavimą pa
tikrinti.

Nekilnojamo turto pirkėjas 
paprastai nesunkiai patiria ar 
jam patinka objekto išorė bei 
artimesnioji aplinka. Tačiau pro 
blemų kyla, kai pradedama nuo 
dugniai su viskuo susipažinti. 
Todėl ir yra svarbu, kad laiku 
išsiaiškinti, gauti reikiamų ži
nių ir t.t., kad nusipirkus na
mus ar žemę, nereikėtų ''gailė
tis bei nuostolių turėti.

Nekilnojamąjį turtą pirkda
mas žmogus susiriša ilgam lai
kui, įdeda didelę pinigų sumą ir 
dažnai paima paskolą. Tai ne 
eilinė investicija. Todėl kiekvie
nas, jau prieš įgydamas tokią 
nuosavybę, stengiasi patyrinėti 
ir surinkti apie ją vispusiškai 
liečiančių ž'nių. Kiekvienas ne- 
kiln. turto vienetas yra atski
ras ir kitų visai lygių jam nė
ra. Jei jau ne kuo kitu skiria
si, tai jis guli ne visai toje pat 
vietoje, vienas arčiau gatvės 
kampo, kitas — toliau, vienas 
žemesnis, kitas augštesnis ir 
kt. Kiekvienas žemės gabalas 
turi savo geresnių ir blogesnių 
privalumų tiek vietos, tiek pa
togumų tiek kitais atvejais. Tai 
nėra vienoda, kaip sakysim, au
tomobiliai ar kitos kurios maši
nos, kurios gaminamos serijo
mis visai vienodos rūšies. Tai
gi, ir vertinant nekilnojamąją 
nuosavybę, darosi sunkesnis 
darbas, ir reikia turėti tai gal
voje.

Čia norima suminėti keletą 
tokių atvejų, (į kuriuos reikėtų 
atkreipti daugiau dėmesio.

Pirmiausiai reikia žiūrėti. _ ąy 
numatytam turtui nėra pavo
jaus dėl ypatingų gamtos sąly
gų, pavyzdžiui kaip tai, dėl 
potvynių, aūdrų, skersvėjų ir 
kitų nepaprastų katastrofų, ku 
rios sunaikina ne tik pastatus, 
bet ir pačią žemę. Daug žmo
nių, ypač kai nekilnojamojo tur 
to vertė rinkoje labai kyla, 
yra įsigiję užliejamus paupius 
ar slenkančius kalnų šlaitus. Ne 
pasiteiravęs nupirko tokią vie
tą, o kiek vėliau užėjo didžiu
lės liūtys, sunaikino pastatus, 
išgriovė, išplovė žemę ir t.t. 
Didesnis ir atydesnis pasiteira
vimas būtų išgelbėjęs ne vieną 
pirkėją nuo vėlesnių nuostolių, 
nežiūrint, kad pirkimo metu 
mokėjo ir nebrangiai.

Kitas atvejis, tai nemalonūs

Kai ant sklypo yra trobes ai, 
tai svarbu patirti ar jie statyti 
ant gerai susigulėjusios žemės. 
Pastovūs ir tvirti pamatai yra 
pagrindas ilgalaikiam pastatui, 
ir turi būti negaila pastangų 
bei veiksmų patikrinti, ar jie 
nėra paskubomis išlieti ant su

Kl. Karo metu Europoje nu
stojau 50r/< darbingumo. Čia at 
vykęs susiradau darbą ir dir- 

ir visi

Ats. Pagal pajamų mokesčio 
įstatymą yra svarbu, kad išlai
komas asmuo nebūtų mokesti
niame pareiškime užrašytas 
dviejų asmenų. O šiaip tėvas ga 
Ii užsirašyti savo nedirbančius 
vaikus, o dirbantis sūnus — sa
vo motiną, jei sūnus duoda mo
tinai daugiau negu pusę jai rei 
kalngo išlaikymo. Jei kuriais 
metais ar dėl kurių nors sume
timų sūnus neduoda ar negali

PIGIAI III SAUGIAI

PERK RAUSTAU

BALDUS
VIETOJI'. Ii; 1A TOLIAU

K. EIDUKONIS

- Dr. Nina KRIAUCELIOHŠITŽ
(Gydytoj* Ir Ohlrurgš) 

B6OTEKŲ LIGŲ IK AKUŠERIJOS
8PIKTAIJSTB 

8760 We«t 71st Street
(Kampa* 71st Ir Callfornia)

TeL ofiso Ir res. REpublic 7-4140 
Vai. 11-3 Ir 6-9 ▼. v. ŠešL 1-4 p. p

Prišmimas -tik pakai susitarimą.

Tunu naują didelį sunkvežimi 
ir apdraudas

2813 W. 91»t St. Chicago, UI. 
Tel. PBescott 9-2781

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd Si 
Ofiso tel. REliance 6-4410

Rezid. telef. GRovehiU tt-0017 
Valandos: 1-3 p. m. Ir 6-8 p. m

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

bu kaip ir visi kit ; taip patidlloti motinai išlaikymo, tai ją 
moku mokesčius. Kadangi* turin! §ali. įsirašyti vyras kartu su 
tiems virš 65 metų amž. federa-' kitais savo išlaikomais vaikais, 
liniai mokesčiai yra sumažinti | KL Aš noriu pirkti maisto 
dėl jų senatvės ir nepajėgumo produktų krautuvę su visais 

pilto dirvožemio, kuris vėliau j darbe, tai kodėl nėra mažinama įrengimais bet be namo. Kokį 
gali suslūgti ir būti priežastimi i arba daroma lengvatų tiems, ku j dokuipentą aš turėčiau gauti iš 
sienoms trūkti ar net sugriūti, rie kad ir jaunesni, bet turi pu- krautuvės savininko ir kokį do- 

sę sveikatos ir darbingumo. Mo- kumęntą iš namo savininko ir 
kesčių pareiškimo užpildytojaa ar nupirkti įrengimai tikrai pri 
man pareiškė, kad jokių leng
vatų man nėra, tai aš norėčiau 
žinoti ar tikrai taip yra ir jei 
taip, tai kodėl?

Svarbu, kad būtų prie namo 
automobiliui garažas arba bent 
vieta jam pastatydinti. Šiais 
laikais automobilis yra beveik 
kiekvieno namo reikmuo.

Arti esančios viešojo susisie
kimo priemonės (traukiniu, au
tobusu) yra būtinos, kaip ir 
normaliai pasiekiamos mokyk
los, skaityklos, bažnyčios ir par 
kai.

Apžiūrint namą, reikia kreip
ti dėmesio, ar stogas yra tvar
koje, ar šildymo sistema yra 
pakankama ir gerai veikianti, 
ar vamzdžiai moderniški, pa
kankamai ir gerai užlaikomi, ar 
grindys ir sienos nešlapuoja, ne 
trūkinėja ir ar nėra žalingų 
vabzdžių, naikinančių pastatus.

Jei nuo gyvenamojo namo 
pėsčias gali pasiekti krautuves, 
kur perkasi sau kasdienius reik 
menis, kaip maistą, drabužius, 
vaistus, namų apyvokos smul
kesnius daiktus, tai sakoma, 
kad tokia vieta aptarnaujama 
apsipirkimo centro.

Žemės ūkio pirkėjas yra už- 
interesuota žemės kokybe, kaip 
žemė įdirbama beį įtręšiama, 
koks žemės podirvis ir ar yra 
apylinkėje pakankamai gero 
vandens. Taip pat, ar žemė nė
ra užliejama liūčių metu ir ar 
nėra kitų pavojų dėl gamtos 
reiškinių, pasitaikančių toj apy 
linkėję.

Taigi, geras pasirinkimas ne 
kilnojamos nuosavybės nėra 
jau taip paprastas dalykas. Tik, 
iš anksto žinodamas ir apskai
čiuodamas, pirkėjas gauna už 
savo pinigą tikrą vertę, ir nau
ja nuosavybė atneša jam pasi
tenkinimą, patogumą ir pelną.

Skaitytojai klausia:

Kl. Esu virš 65 metų am
žiaus. 1954 metais uždirbau 
$2760. Permokėtų taksų man 
grąžino $119.80. Aš paklausiau

klausys man o ne namo savinin
kui.

Ate. Atrodo, kad Tamstos 
mokesčių pareiškimo užpildyto- 
jas Tamstą teisingai painfor
mavo. Kodėl mokesčių įstaty
mas nenumato lengvatų tokiem 
asmenims, kaip Tamsta, nėra 
taip lengva atsakyti. Reikėtų 
nagrinėti visą eilę įstatymų, ne- 
a^\?nkiant ir socialinės globos 
įstatymus. Pagaliau čia kiekvie
nas asmuo turi teisę ir galimu
mą pasirinkti tokį darbą, kokį 
jis lengvai gali pakelti. O jei 
visai negali dirbti, jam ateina 
į pagalbą socialinė globa.

Kl. B. J. šeimoje esame 7 as
menys. Keturi mokyklinio am
žiaus vaikai ir motina nedirba. 
Ar gali dėl pajamų mokesčio 
atskaitymo dirbantis tėvas pri
rašyti tik keturis vaikus, o 
dirbantis sūnus — motiną? Ar 
galima pagal reikalą keisti —

kvapai užeiną ar tam tikru lai- taksų pildytojo dėl ko tiek ma- 
ku ar pastoviai, kaip tai, kva- šiais metais grąžina*, jis man 

atsakė, kad yra pakeitimų mo
kesčių apskaičiavime; malonė
kite man pranešti ar teisingai 
iš manęs yra paimti mokesčiai.

Ate. Kadangi Tamsta nenu- 
rodėte, kiek iš tamstos 1954 me 
tais buvo išskaityta, sunku pa-

pai iš skerdyklų, dūmai iš plie
no liejyklų, triukšmas dėl gele
žinkelių ar sunkvežimių judėji
mo, dulkės iš cemento dirbtu
vių, kvapai iš kanalizacijos įren 
girnų ir t. p. čia pirkėjas ypač 
turi būti atsargus, nes kartais 
patrauklūs namai gali tapti did
žiausiu nepasitenkinimu per Vė
lai sužinojus tikrą padėtį.

Visuomet reikia atkreipti dė
mesys, ar yra įtaisyti viešieji 
įrengimai — gatvės, vandentie
kis, šaligatviai, kanalizacija, te
lefonas ir elektra. Be to, reikia 
žiūrėti ar jie jau apmokėti. Nau 
juose rajonuose, kur nėra šių 
įtaisymų, pirkimas darosi daž
nai ir nepatogus ir nepelningas.
Taip pat svarbu ar pakankamai B. to. vtooklau-1 mdUBl, r„kOrd* 
arti yra pašto įstaiga ir rolici- irlmo aparatai, lempos, baterijos, da- 
jos bei gaisro apsauga. Tokiose . nuoširdus lietuviakar 
vietose sklypai dažnai pigūs, patarnavimas
bet galų gale kol pasidaro pri- jFrank’s TV and Radio 
einami visi reikalingi patogu
mai, atseina vistiek brangiai.

1956 ©
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai I-Jų m6n. pilnų garao 

tljų — darbas Ir dalys.
• Nemokamai vidaus antenų Ir lnsta 

llavlmaa.
• Iki 1100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

jūsų senų televizijų.

Ypač jei nėra pakankamai tin 
kamo geriamo vandens, turto 
vertė kenčia.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
8340 South Hal<t«d Sinti

Telefonas CAlnaaet 5-7252 
PRANAS KERSIS IR 

PAUUUS F. HNDZHLIfl 
aaerort . ,,į gęi TOS!

Tel. ofiso HE. 4-»<*v9. rez. I’R 6-7353

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1967 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—4 lt 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvlrtad. Ir sekmad.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South W e steni Avenae
(MEDICAL BDILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penkta4., 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. U 
vai. ryto Iki S vai. popiet.

Ofioe tel. RE. 7-1168
Re*. teL YVAlbrook 6-376*

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47th Ir llerinltagt )

Vai.: nuo 2 Iki 4 ir 6 lkl 9 v. vak. 
Seštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinio* —

6822 So. Western Avenae 
Vai.: kasdien 10-13 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku .usitaru* 

Ofiso telefonas: PR 8-8229 
WAlbrook 6-6076

TeL ofiso YA. 7-6557, rez. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 Weet 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. T^3 

Telef. TOwnIiaU 3-0959 
2534 West 68th Street 

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. IIEmlock 4-7080, neatsakius 

skambinti CEntral 6-2294.

Ats. Iš krautuvės savininko 
jūs turėtumėte gauti taip vadi
namą Bill of Sale su notaro pa
tvirtintu krautuvės savininko 
parašu. Tame dokumente turi 
būti įrašyti visi įrengimai, ku
rie Tamstos būtų nupirkti. Iš,
namo savininko Jūs turėtumėte'Kmate^io‘u i tai.9iKK? 
gauti arba perimti nuomos su-' Ofiso tei.PRospect 8-1795 
tartį, vadinamą Store Lease. Tu1 tel GRovehin 6-5603
rint tuos du dokumentus neturė
tų būti baimės, kad krautuvės 
įrengimai priklauso namo sa
vininkui, o ne jums.

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 West 51 et Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
21kl 4 Ir 6 Iki 9 popiet; ketv. Ir 

popiet

TeL ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BPEC. CHIRURGINES LIGOS 

5700 S. Wood Street
PrlSmlmo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 Iki S 
vai. plrmad. Ir penkt. Trečlad Ir sek. 
uždaryta \

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v., 
Išsklrus trečlad. Šeštadieniais nuo 1
lkl 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — PUUman 5-6766 
Buto — ENglewood 4-4979

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

BPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St.
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-5577

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

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet 

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South YVestern Avenae
VAU. kasdien 2—4 d. p. Ir 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
* sekmadieniais uždaryta

— JAV povandeninis laivas 
“Nautilus”, varomas atomine 
energija, gali apvažiuoti aplink 
pasaulį pasinėręs vandenyje.

— 1896 m. du avantiūristai 
amerikečiai perplaukė Atlanto 
vandenyną laivu, tik irklais irk
luodami. Jų kelionė truko 62 
dienas ir perplaukė 5,148 km.

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Weet 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
A^itr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Weatera Aveaae 
Chicago 29, 11L

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublic 7-4900

Rezidencija: GRovehiU 6-8161

J Ofiso HEmlock 4-5815 •
Rez. HEml. 4-3751

08, A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IH VIDAUS LIGOS 

6757 South YVestern Avenue
Valandos: plrmad., trečlad., ketvirt, 
penkt. 6:80—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer' Avė.) 

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

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarerest 3-7788

SEGHĘTTI TRAVEL PUREAU
Z45I So. Oaldoy Avenue Tok YArds 7-3278

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KELIAIS, 
AUTOBUSAIS IK LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti ] Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

prusus miKMuntog“!^41IŠ TOU IR ARTI 
NAUJI OIO1LI TlfOKAI- NAUJAUSI MtAUSTmO (MlHK/AI 

Ilsų NSTU AATTJflNAS-fi/OUS HfSĄtlMUfOASNmUfNAVJftM

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU»k 5-9209

iiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiitmi

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. UTUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontler 6-1882
IIHIHIIHHIHHHIIIHIIIIlIlHHIIIIIINIIIimilimillNlinillimillllUIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl

Pradeki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINOS ANO LOAN I
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINOS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo Caliiornia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. Ir 
šeštad. 9 vai. ryto lkl 4:30 p.p.

Trečlad. 9 ryto Iki 13 vai.. 
Ketvlrtad. 9 vai. lkl I vai. vak.

^5 35= 35=

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI FATARNAVIMAL
TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ 616.000,000 IŠTAIGOJE. AUKAOI AUSIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS U6 PA1D CP INVESTMBN 
B?freKAITAB’ KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS, KALĖDŲ IR V AKACIJŲ RKYR1AI. GALITE TAUPYTI IR PER LAUKUS. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IŠKEIKIANT ČEKIUS IR APMORANT VISOKIAUSIAS BILAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS. I6KB1CIAM IX 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PfUSSNAMIAUSI OM SĄLYGOŠL SUAINOT MCSŲ AUKŠTĄ DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEHILL Š-7Š76. V

CHICAGO SAVIHGS and LOAH ASSOCIATIOH, 6234 SOUTH WESTERH AVL
linu U VAI. — M VAU; ANTRAI) IK Pk\RT • iki 4 V AR ; KB7T. 6 IKl^ vM. vfc.įJTreči. g

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v/p. p,
▼. vak.

TeL ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške v iėlūtS )

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenae 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 'nuo 2-4-tr nuo 6-8:30 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Ava 

VAL.; 2—4 Ir 6—8 v. p. p, 
šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
,r. 3259 South Halsted St.

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

Trečlad. Ir kitu Jalku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487
W. 62nd St.. tel. Republle 7-8818. 

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenae

(Kampas Kedzie Ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. J. f AITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 5-8 vai 

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

Tel. ofiso VIctory 2-1881
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių) 

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

Ofiso tvief. YArds 7-1166 
Rezidencijos — UTewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670 •
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PR. 6-8838. rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
• (LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 West 63rd Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
lkl 9 vai. Trečlad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehiU (-1598
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTft

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 Ir 7-*—9 v. v. pagal 

susitarimą Išskyrus trečiadienius
2422 Weet Marųuette Rd.

Telefonas REliancš 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR7 CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 We»t 59th Street

VAK 1—4 popiet, <: 30—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutarti

TeL ofiso Ir buto OLymplo 3-41*6
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4088 W. I5th SL, Cicero 

Kasdien 1—8 v. Ir 6—8 v. vakar* 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 60. 49th Avė. 
Aeštadlenlals 13 lkl 4 popiet

Ofl.o telef. LAfayette 1-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

4146 8. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 ▼. 
Vak. pirm,, antr., kstvtrt. 4-8:10 ▼. 

Trečiadieni tik eualtaroa

REMKITE “DRAUGA”.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubUe 7-2290
SPBCIALYB® CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 We«t 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 Ir nuo 6:00 — 8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus teiefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina alds: pritaiko akintas, 

keičia stiklus ir rčmus.
4456 So. California Avė., Chicago 

Šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 lkl 9; šeštad. 

10 vai. ryto lkl 4; trečiad. ir sekmad. 
tik susitarus.

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. GR.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

<646 So. Ashland Ave„ Chicago
Plrmad., antr., ketv. Ir penk. 

6:80—8:30 vai. vakare 
Šešt. nuo 2 lkl 4 popiet.

. Rez. 8053 S. CampbeU Avė.
TeL ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-1*30

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečlad., šeš

tad. Ir sekmad. tik pagal sutart). 
Jeigu neatsilieps viršminštl telefonai

kaukite MTdway 3-OAO1

F. ŽILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezlstas 

Aparatat-Protezal, Med. ban
dažui. Spec. pagalba kojom

(Arch Supports) bf Lt.
Vai.: 9-4 Ir 4-š. šeštadieniais t-l. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

6660 W. 63rd SL Chicago 66, UL 
Tel. PRospect 8-5064.

6664 K

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4.8160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųaette Rd.
VAL. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR C-6G59 
Rc'zld. 6600 S. Arteslan Avė.

VAL. 11 v. r. lkl 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829
Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvS 
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Jtempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregys- 
tę. Prlrenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi so elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trOkumus. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenae 
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. Seštad 10:80 
Iki 6 vai. Sekm. tr treč. uždara.
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DIDYSIS SKAITYTOJAS » •

audoj ir gyvenimoKNYGA IR TAUTA
Sakoma, kad kiekviena tauta ir kultūra turi savo knygą, 

iš kurios ji semia savo gyvybės sultis. Taip Hamurabio įsta
tymų knyga yra sukūrusi Babilonijos kultūrą. Tai buvo kas
dieninio gyvenimo tvarkymo knyga. Ji išmokė babiloniečius 
buhalterijos. Ir ant jos susikūrė tvarkingo kasdieninio darbo 
kultūra.

Knyga apie mirusius buvo Egiptos kultūros pagrindas. Tai 
buvo išsilaisvinimo ir mirties nugalėjimo knyga. Penkios Mozės 
knygos yra išugdžiusios žydų tautą. Tai buvo gamtos ir ant- 
gamtės suderinimo bandymas. Manu įstatymo knyga, savo ne
liečiamybės akcentavimu, yra sukūrusi Indijos kultūrą su viso
mis jos kastomis. Homero epai sukūrė graikų tautą, didelę po
litinę galybę, nors ir be tautinės valstybės. Konfucijaus dialo
gai savo atsargumo dėsnio primatu yra sukūrę Kinijos kultūrą.
Niekas taip gerai neapibūdina kinų tautos, kaip jo patarimas:
“Kai banga ateina, pasilenk. O kai ji praeina atsikvėpk. Ir taip 
daryk per amžius”.

Panašiai galima būtų eiti į krikščioniškąją kultūrą ir čia 
rasti būdingąsias knygas, kuriomis mes gyvename, kuriomis 
gyvenome ir kurių neįstengiame išgyventi.

Siame knygos ir tautos sąlytyje pasvarstykime, koks yra 
mūsų tautos reikalas su knyga. Į šį svarstymą mus ypač ska
tina knygos platinimo mėnesis, kuris sėkmingai yra varomas 
mūsų visuomenėje. Koks yra mūsų tautos santykis su knyga?
Ar lietuvių tauta turi savo knygą? Ar iš viso ji gali ją turėti?
Kokios yra mūsų pareigos lietuviškajai knygai?

AR LIETUVIŲ TAUTA TURI SAVO KNYGA?
Lietuvių tauta turi porą labai vertingų elementų savo kny- ^uris pagareėjo savo pažiūra, ‘ge- 

gai, tačiau pati knyga dar toli gražu nėra parašyta.
Vienas iš elementų lietuvių tautos knygai yra jos kalba.

Lietuvių kalba yra ir sena, ir turtinga savo formomis. Į senąją 
mūsų kalbą tam tikra prasme galima žiūrėti kaip į knygą, ku
rios turinys deja yra kažkur užsimetęs. Jis dar nėra mūsų pa
čių perskaitytas. Reikia apgailestauti, kad šiuo turiniu nelabai 
ir domimasi. Mes patys esame patekę madon savo kalbos se
numą imti kaip atsietą dalyką nuo tautos senumo. Kalbos se
numu mes gėrimės, o kai kas pradeda kalbėti apie tautos senu
mą, mes jį laikome fantastu. Tuo tarpu net toks I. Tailor, gar
sus etnologų pirmtakas, lietuvių kalbą ir lietuvių tautą ima 
išvien. Jis ją pastato prieš indų kalbą, kuri pakito įsimaišius 
ne arijų kilmės gentims. Jis rašo:

KALBA IR TAUTA
“Pas lietuvius yra visiškai priešingas atvejis. Kalba išsi

laikė ne pati savaime. Ir tie, kurie šiandien kalba lietuviškai, 
turbūt yra tiesioginiai palikuonys tų, kurie ja kalbėjo prieš du 
ar tris tūkstančius metų.

“Dėl to čia įvyko mažiau gramatinių formų sugadinimo, negu 
kitose gyvose arijų kalbose. Ji viena tarp dabartinių kalbų iš
saugo dviskaitą ir senovinį linksniavimą Jos fonetinė sistema 
yra žemesnė tik už sanskrito, o kaikuriais atžvilgiais net se
nesnė. Nepaisant to, sanskrito literatūra yra senesnė už lietu
viškąją beveik 3,000 metų. ši pastaroji yrk prasidėjusi tik 
XVIII šimtmetyje”.

Taip rašė Tailoras 1889 m, savo knygoje “The Origin of 
the Arians”. Nors jis mūsų literatūrą vienu šimtmečiu pajau
nina, tačiau įdomu, kad jis randa reikalo ją paminėti. Tuo bū
du jis, tarsi kokio nujautimo vedinas, įtraukia mūsų literatūrą 
didžiųjų literatūrų eilėn. Jis tarsi kviečia mus šį jo išsitarimą 
pateisinti.

Menas, skonis ir kugelis
Po poros savaičių pasirodė Keistas noras maišyti

Vienybė susitraukusi į tabloidinį' Toliau Meškauskas kabinasi prie 
formatą, lyg pabrėždama savo 70 Tamulaičio, kam šis rašydamas a- 
m sukaktį. Ta proga galima pa- Pie religinio meno parodą saku, 
stebėti, kad daro skurdesni įspū
dį /negu seniau, ypač dar ir todėl, 
kad ofsetas duoda galimybių pa
naudoti daugiau iliustracijų, ku
rių Vienybė pridėjo be jokios tvar 
kos. Pavyzdžiui gali būti pirmam 
puslapy įdėta generolo nuotrau
ka, lyg kokio lietuviams reikšmin
go žmogaus. Tačiau kai kas ir ne-' tų pirmininkauti S. Tamulaitis. 
pasikeitė Vienybėje. Tai Vyt. Meš-! Ne. jis kartu su Babrausku tvar- 
kausko rašančio reportažus iš Chi kys literatūrinius reikalus, ku-
cagos, tonas. Tonas žmogaus, ku-, riems iš pirmų Fondo surinktų 
ris niekada dar nieko pozityvaus $5,000 dolerių numatoma atiduoti1 tautinė* 27uoė neišvardinta to- 
nerado. Straipsnyje “Religinis me $1,300. Man atrodo, kad jei Ta- , 6 . .. ,.
nas ir barščiai” tais barščiais han! mulaičiui religinio turinio paveiks- septynenukcje, atseit IietU-nas ir barščiai” tais barščiais ban, mulaičiui religinio turinio paveiks 
do apipilti ir Tamulaitį, ir kun. dr.l lai sukėlė valgių vaidinius, tai jam 
Baltinį, ir dar ne vieną kitą, kaip tą patį gali padaryti ir literatūros
jau anksčiau yra padaręs su 
kunigais pavadindamas juos trum
paregiais todėl, kad šie skiria pi
nigus premijoms.

Kalbėdamas apie Kultūros Fon
do paskelbtą knygos mėnesį Meš
kauskas rašo: “Fondo valdyboje, 
pavyzdžiui, yra kun. dr. Baltinis, 

rsėjo savo paž
riau yra, jei kokioje nors tauto
je yra tik vidutiniai rašytojai, bet 
etiškai vertingi, negu dideli me
nininkai.’ Ta proga primename, 
kad anas kun. Baltinio sakinys iš
imtas iš teksto turi truputį kito
kią mintį negu norėtų Meškaus
kas. Bet galima priminti, kad Meš 
kauskas pabėgo nuo gerų rašyto
jų kaip Šimkus, Guzevičius ar 
Venclova, kurie didžiųjų išvežimų 
metu talkininkavo enkavedistams. 
Geriau ’būtų, kad jie būtų buvę 
prasti rašytojai ir prasti enkave
distai. Jie savo raštuose šmeižė 
Lietuvą ir tie kas netikėjo Stali
no garbinimu ir Lietuvos šmeiži
mu buvo tų pačių talentingų ra
šytojų kraunami į vagonus. Nuo 
politrukiškų talentų džiaugiasi ir 
pats Meškauskas galvą išnešęs. 
Didelis talentas yra ir Erenbur- 
gas, kuris savo raštuose bolševi
kams liepė prievartauti kiekvieną 
merginą nuo 14 m. amžiaus. Ką jo 
talentingų knygų paskaitę rau
donarmiečiai darė galima supras
ti skaitant Pukelevičiūtės roma
ną.

KODĖL TAIP YRA?
Neperseniai skaitėme, kad džiai, kaip tai buvo iki šiol. Jei

mūsų tautiečio, žinomo visuo
menės veikėjo inž. Antano Ru
džio, iniciatyva Illinojaus sena
torius Paul Douglas (dem.) yra 
paruošęs ir Senato užs. santy
kių k-tui išdėstęs planą, konk
rečiau sakant, įstatymo priedą 
(amendmentą), pagal kurį bū
tų skiriama 1/2 % nuo visų su
mų, kasmet skiriamų užsienio 
krantams remti, pavergtų tau
tų vadavimui iš komunistų ver
gijos sustiprinti ir padėti pa
bėgusiems iš tos rytų vergijos 
į vakarus asmenims rehabili- 
tuotis. Tas siūlomasis pusė nuo 
šimčio sudarytų apie 24 mil. 
dol. fondą. Tai tikrai puikus 
sumanymas ir sveikintini šen. 
Douglas pradėti žygiai tam su
manymui įgyvendinti. Jei įst. 
priedas būtų visų valdžios in
stancijų priimtas ir imtų veik
ti, tai jis parodytų, kad J. A. 
V-bių valdžios viršūnių kalbos 
apie pavergtųjų tautų laisvini
mą (liberation) nėra tušti <žo-

DANŲ KNYGA
Kitas mūsų tautos knygos elementas, turįs tarptautinės 

reikšmės, yra mūsų dainos. Apie dainas galima sakyti, kad jos 
yra jau kone pati knga. Jau čia yra ne vien forma, bet ir tu
rinys. Šis turinys atidengia vieną didelę tautos realybę. Mes 
jau negalime sakyti, kad tada, kai tos dainos buto) kuriamos, 
mūsų tauta buvo barbariška. Kiekviena sena daina prieš tai 
protestuoja. Galimybė tai konstatuoti reiškia labai didelį mūsų 
dainų turinį.

Tačiau ir ši mūsų tautos knyga yra dar neperskaityta. Jos 
perskaitymui kiludo kaikurios modernios pažiūros, įsivyravu
sios etnologinėse studijose. Etnologija vis dar neišsilaisvina 
iš prietaro, kad visų dalykų pradžioje buvo formų paprastumas, 
o paskui atsirado sudėtingumas ir turtingumas. Ir šia teorija 
dar daugelis tiki taip, kaip savo laikrodžiu. Primityvius daly
kus laiko senais, o sudėtingus — naujais. Lietuvių kalba ir jos 
dainos yra kaip tik priešingas faktas evoliucijos teorijai

Tik šios teorijos hegemoniją turint prieš akis, galima ne
sistebėti, kodėl mes šiais laikais esame padarę tiek mažai pa
žangos mūsų praeičiai tirti iš kalbos ir dainų.

Bet tikėkime, kad ateis laikai, kurie mūsų dainas ir kalbą 
mokės geriau skaityti. Iš jų daugiau negu iš kapų užrašų bus 
galima atidengti mūsų praeitį.

Tauta, turinti šiuos du elementu, turi ilgėte ilgėtis savo ' 
knygos, šie du elementai turi neduoti jai ramybės. Jie turi ! BlKJTt PCKBLKVtCIOTt 
skatinti ją jieškoti atitinkamo turinio, kuris šiomis formomis
būtų išreikštas.

Reikia pasakyti, kad lietuvių tauta taip ir daro. Ji jieško 
savo knygos. Ji kovoja už ją, kaip už savo gyvenimo prasmę.
Jos kova už spaudos laisvę buvo kova už knygą. Išoriškai tai 
buvo kova už raidę. Bet, jeigu mes stengsimės suvokti gilesnę 
šios kovos prasmę, mes pastebėsime, kad čia buvo kova už tei
sę save išreikšti; už teisę rasti turinį toms turtingoms išraiškos 
priemonėms, kurias ši tauta turi.

TURINIO KLAUSIMAS
Šiandien mes galime rūpintis savo tautos knyga daug kū- 

rybiškesniais būdais. Tas rūpestis eina dviejomig kryptimis. Iš 
vienos pusės mums reikia tokio skaitytojo, kuria mokėtų skaityti 
tarp eilučių mūsų kalboje ir dainose. Iš kitos pusės, reikia mums 
rašytojo, kuris rastų atitinkamą tūrinį toms kalbinėms ir po
etinėms formoms, kurias tauta turi.

šie abu uždaviniai kažkur labai augštai sueina į vieną už
davinį dėl to, kad jie abu jieško turinio. Jo jieško ir skaitytojas, 
ir rašytojas. Tik vienas jo jieško, kad esantį trūkumą užpil
dytų, o antras, kad turimas reiškimosi formas pateisintų; kad 
jas atpirktų iš to nevaisingumo, kuriam jos taip ilgus amžius 
buvo pasmerktos.

štai dėl ko rūpintis knyga yra didysis mūsų tautinis dar
bas, kurį šiandien, bent išeivijoje, mes galime dirbti. Tas dar
bas laukia didelio skaitytojo ir didelio rašytojo bei jų bendra
darbiavimo. Jų bendradarbiavimas apsipavidalina sveika kriti
ka, gyvu minčių pasikeitimu, kuris usdaro reikalingą atmosfe
rą tautos knygai atsirasti. . .. V. Bgd.

Astuoni lapai
105 tęsinys

Iš Lietuvos mes išvažiavom drauge: su Vyga ir 
su jos tėvais. Pakeliui prisivijom Liaušių urėdą Valaitį, 
stambų ūsuotą senį. Jis turėjo penkis sūnus, tvirtus 
berniokus, ir mums buvo drąsiau.

Aš gerai prisimenu paskutinį rytą Lietuvoj — lie
tingą ir miglotą, kvepiantį dūmais...

Mes nakvojom kažkokioj tuščioj sodyboj, visai pa
sieny, ir kepėm duoną. Ponia Valaitienė buvo ligota 
moteriškė, todėl jos sūnūs žinojo namų apyvoką ge
riau už mergiotes. Jie tuoj susirado rėtį, duon'kubilį, 
jau iš vakaro prisiskynė darže kopūstlapių ir prisika- 
pojo malkų.

Mes taip pat supylėm savo miltų dalį bendran mai
šymam Minkė pat vyriausias Valaičiukas — Viktas.

— Ei, Birute, nori pabandyti ? — šūktelėjo jis ma
no pusėn.

AŠ atsiraitojau megztinį ir panėriau rankas į rupią 
rugių rūgštį.

Man pro pirštus slydo auksiniai grūdai, šnarėjo 
plaukiančios varpos, vilnijo platūs, žįejnkenčjf i> apsėti,

ftftAttftAS, čHMaOA WtfATS

jog kartais kas reikšminga vienai 
tautai gali būti ne taip reikšmin
ga kitai, palygindamas “aiskry- 
mą” su barščiais. Apie tai Meš
kauskas rašo:

“Kiek žinau, Kultūros Fondas ne 
turi numatęs lietuviškų valgių 
skatinimo komisijos, kuriai galė-

dnamą “Laisvės Administraci
ją”; o tai administracijai tvar- 

I kytd Ipaskū^ administratorių 
su 17,000 dol. metinės algos ir 

Į septynis jo padėjėjus (asisten
tus) su 15,000 dol. metinės il
gos kiekvienam, gi tie padėjė
jai būtų tok e: 1) vokiečių ame 
rikietis, 2) lenkų amerikietis, 
3) latvių amerikietis, 4) estų 
amerikietis, 5) čekoslovakų a- 
merikietis, 6) koks bus šešta
sis amerikietis nepasakyta, gi 
septintasis administratoriaus 
padėjėjas atstovautų visoms ki
toms pavergtų tautybių gru
pėms. \

Manau, kiekvienas mūsų tu
rime pilną teisę paklausti, kaip 
čia taip atst ko, kad lietuvių

3.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

•JO?

susitiko su gen. Serovu ir su 
sovietų komun'stų partijos cent 
rin!o komiteto nariais.

Pažymėtina, kad lenkų tarpe 
buvo ir žinomas rašeiva B. Pia- 
secki, lenkų “Pax” sąjūdžio va
das, kurio raštus praėjusias 
metais Vatikanas pasmerkė. 

Apie ką jie Maskvoje kalbė- 
Spėjama, kad lenkų “prog-

resistai” kreipėsi į “neklaidin
gą” komunistų partiją Maskvo
je, ką manoma padaryti su Len 
kijos primų kard. Wyszynskiu, 
kuris ligšiol be te'smo kalina
mas než nomoje vietoje.

Tad toki “progresyvūs” kata
likai: jie, atsisakę tikro tikėji
mo ir jo saugotojo Šv. Tėvo, 
“išminties” jieško pas komunis
tus. j. k.

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272’

<pkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

vių amerikietį” nerandama rei
kalo pakviesti į to "L. A.” ad
ministratoriaus padėjėjus ? 
Kaip jau Draugo buvo praneš
ta, to sumanymo iniciatorium

kūriniai.
Vienas dalykas telieka neaiš

kus: kas atsitiks, jei Tamulaičiui 
peržiūrint kokį romaną, pakvips
mS^lJkom^^UeU^r'^tS- buv«8 aukščiau minėtas mūsų 
kalu, tačiau jau jo vardas išduo-1 lietuvis, mūsų tautinė grupė,

/

da, kad jie yra vokiškos kilmės, 
žydų pas mus įpilietintas.”

Nežinau iš kur žino Tamulai
čio skonį ir supratimą apie kuge
lį Meškauskas, tačiau vieną aišku, 
kad autorius norėtų, jog parama 
rašytojams būtų paskirta pagal 
tai, kiek jie nusimano apie kuge
lį. O iš tikrųjų tai kugelį kiekvie
nam reportaže kepa pats Meškau
skas. Jis maišo sąvokas, barščius, 
menus, teatrus ir tomis neaiškaus 
skonio ir turinio košėmis bando 
užtepti kiekvieną kultūrininką ar 
kultūrinį parengimą. Šituo sąvokų, - , .
vardų, žinių ir įkandimų maišalu rint S-U faktų
Meškauskas nori maitinti skaity------ ---- *—5—
tojus. Būtų gera, kad autorius su
rastų kai ką ir pozityvaus nusi- 
kratydamas vardo: žmogus ku
riam viskas bloga, žmonės dirba,

1 organizuoja ir padaro, niekas juk 
nekaltas, kad padaro ne taip, kaip 
didysis kugelio specialistas Vyt.
Meškauskas norėtų. Ir atrodo, kad 
lengviau galima pasitikėti Kultū
ros Fondo skoniu su Babrauskais,
Baltiniais, Tamulaičiais, Kreivė 
nais ir kitais kultūrininkais, negu 
Meškausko dažnai naiviais ir ne
pagrįstais niekinimais visų mūsų 
kultūrininkų pastangų. Al. B.

niekam nepaslaptis, yra žymiai 
skaitlingesnė už kitas dvi pa- 
baltiečių grupes, veiklieji mūsų 
grupės atstovai (ALTAS ir kt.) 
berods yra gerai žinomi centri
nėms vyriausybės įstaigoms, 
kartkartėmis jas lankę ir lan
ką, sukėlę tokį didelį ir reikš
mingą reikalą, kaip pav. sena
toriaus Kersteno vadovautas 
komitetas ir t.t. Ir štai, nežiū- 

ignoruojama, 
mus nustumiama į “paskutinę 
vietą”* sumaišoma su “visomis 
kitomis pavergtų tautybių gru
pėmis”...

Tiesą sakant, tai jau nebepir- 
miena, kad mes tai vienur, tai 
kitur esame “nepastebimi”, pra 
leidžiami, stačiai ignoruojami. 
Kodėl taip yra? Nemėginkime 
visą kaltę dėl to suversti vien 
tik kitiems. Pasistenkime pa- 
jieškoti priežasčių ir savo tar
pe. Tačiau plačiau apie tai gal 
,kitą sykį.

Gal kas iš kompetentingų mū 
sų veiksnių malonėtų paaiškinti 
spaudojė aukščiau nurodytą ne 
malonų mums reiškinį. An. Rg.

Redakcijos prierašas: “Chi 
cago Sun-Times”, rašydamas 
apie šen. Douglas priedą pada-j 
rė klaidą — paduodant apie 
fondų administravimą praleido 
lietuvio adminlstlratoriaus pa
dėjėjo vardą. Turime po ranka 
originalų šen. Douglas planą, 
kuriame lietuvio-amerikiečio, 
kaip administratoriaus padėjė
jo, vardas minimas trečioje vie 
toje.

MOŠŲ MICHIGAN FARM SŪRIS YRA PATS 
GERIAUSIAS JŪSŲ MALONUMUI IR SVEIKATAI

Jį galite pirkti ir valgyti su pilno pa it'kėjimu.
Visos geresnės maisto krautuvės su pasididžiavimu aprūpina

jus su Šiuo tikru lietuvišku sūriu.
Apsaugokite save ir savo artimuosius ... Neleiskite save per

kalbėti, kad pirktumėt pakaitalą. Reikalaukite tik MICHIGAN 
FARM sūrio. _

Jeigu abejojate, paprašykite pnmėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad jūs patys būtumėt sprendėjas.

Mes esame nuoširdžiai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms 
maisto krautuvėms, kad jūs tiek išpopuliarinot MICHIGAN FARM 
sūrį, kuris paliko visų mėgiamiausiu. Me« pasižadame ir toliau 
jums gaminti tik patį geriausių sūrį.

JONAS IR ANGELINA ANDRULIAI 

Michigan Farm Cheese Dairy, Ine.
Vieninteliai šio sūrio gamintojai, Fountain, Mich.

Aptarnavimui ir informacijai Čikagoje prašome kreiptis:

ir A. SHURNA
GRovehiU 6-7783

METRIKIŲ FARM FOOD CO. 
YArds 7-8393

d?
L

AND LOAN 
ASS’N

2555 WEST 47tb STREET LAfayette 3-1083
B. R. Pietkiefricz, prez.; E. R. Pletkiewicz, sekr. ir advokatas 

Mokame augštug dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

CRANE SAVING Stik visas tas svarbus ir skau
dus reikalas nebus paskandin
tas biurokratijos baloje.

Senatorius Douglas, kaip pa
duoda gegužės 11 d. Chicago 
Sun-Times, dėstydamas minė
tam Senato k-tui savo projek
tą, priminęs, jog Stalino mir
tis užklupusi J. A. V-bių vy 
riausybę nepasiruošusią ir ji ne 
sugebėjo išnaudoti jo mirtį. Kai 
1953 m. birželio mėn. įvyko su
kilimai Lenkijoje, Čekoslovaki
joje, Vengrijoje, Rytų Vokieti
joje ir rytinėje Berlyno daly
je, mes, girdi, nieko nepadarė
me jiems padėti. O tuo tarpu 
tie sukilimai galbūt ir buvo pa 
skatinti 1952 metų laisvinimo 
pažadais. Čia senatorius primi
nė (gal ir ne be sąryšio su bū
simais 1956 m. rinkimais) anų 
metų priešrinkiminius preziden 
to Eisenhowerio pažadus, ku-, 
rie tik pažadais ir teliko.

Kalbamam fondui tvarkyti 
šen. Douglas siūlo įsteigti va-

Serovas ir lenkų padlaižiai
Kai Londone lankėsi sovietų 

budelis gen. Serovas, spauda jį 
sutiko tokiu triukšmu ir tokiais 
žodžiais, kad buvo neleista ly
dėti komunizmo “bosų” į D. Bri 
taniją.

Dabar anglų katalikų laikraš
čiai skelbia, kad lenkų “progre
syvinių” katalikų vadai, kurie 
palaiko komunistinį režimą ir už 
tai gauną daugiau laisvės rė
kauti, kiek anksčiau Maskvoje*

Roosevelt Fumiture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už >169.00

I šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, sprlngsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklSm, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldos ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2810 WEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley S • <711

Fellx Raudonis, sar. Ir menadlerls 
Krautuvą atidaryt* sskmadlanl&ia nuo 11 Iki 4:S0.

laukai. Visos skambančios vasaros, liūliuojančios lygu
mos, saulės spalvos ir saulės skaistumo rugiai...

Paskutinės duonos rugiai. •

Apkasų kasti mūsų nenuvarė vien dėl to, kad Va
laitis buvo urėdas.

— Oberfoerster?... — pagarbiai žvilgterėjo į ūsuo
tą senį žandaras ir pavartaliojo antspauduotą Valaičio 
dokumentą prieš šviesą. — Gerai, mes Jums rasim dar
bą pagal Jūsų specialybę.

Ir rado... Mus visus nugrūdo į 'kažkokio dvaro lent
pjūvę, netoli Įsručio. Mes čia dirbom trejetą mėnesių: 
gaminom kaladėles tankų kurui ir vadinomės „Tank- 
holzkommando“.

Perdaug nesiskundė m. Gyvenom dvaro kumetyne, 
gaudavom maisto davinį ir, svarbiausiai, netoli dar bu
vom nuo Lietuvos...

Apkasus kasė čia pat, už miškelio. Aš matydavau 
ilgas vyrų ir moterų voras, traukiančias į darbą: pro 
rudens lietų, pro pirmojo sniego šlapdribą, su kirkom, 
su kastuvais, brendančias permirkusiu moliu, užsime
tusias ant galvų prakirptus bulvių maišus. Lyg bevardę 
procesiją, nulinguojančią kas rytą už miškelio ir tik su
temose parklampojančią atgal.

Mes dar turėjom stogą virš galvos ir šiltą kampą. 
Dvaro kumetyne buvo net elektra.

Tačiau tikrasis mūsų ponas buvo majoras Holldor- 
fas, tikrumoje, taipgi urėdas, kaip ir Valaitis.

Aš jį mačiau tik vieną kartą. Pro lentpjūvės langą. 
Holldorfas buvo stambus vyras, skaisčiai mėlynom 
akim, turbūt, jau įpusėjęs ketvirtą dešimtį, užsiauginęs 
vešlias žandenas. Tik vėliau aš supratau kodėl. Jo vir
šugalvis pliko ir jis dailiai atrodydavo tik su kepure. 
Tos žandenos buvo maža majoro Holldorfo apgavystė.

Rytprūsiuose tuo metu galėjai bet kur pasigauti 
karvę. Jos bastydavosi po tuščius laukus, skabydamos 
pageltusią žolę ir gailiai mūkdamos. Tarsi prašydamos, 
kad kas nors išmelžtų jų pritvinkusius tešmenis.

Kartą, vėlų vakarą, aš ėjau parsinešti iš šulinio 
vandens. Buvo žvaigždėta rudens naktis, tamsiai mėly
na ir toli aidinti. Gūdūs gyvulių balsai sklido iš visų 
pusių: nuo miško, nuo dvaro ganyklų, nuo didžiojo plen
to... Tarsi pro šalį eitų, ir eitų nematomos kaimenės.

Aš pasidėjau kibirą ir sustojau kiemo vidury.
Nubaltintas kumetynas, su užtemdytais langais ir 

nejudančiu vėjarodžio gaidžiu, atrodė, lyg šmėklų bu
veinė. Sienom kopė laukinių vynuogių raizginiai; jų 
lapai buvo sukrekėjusio kraujo spalvos. Blizgėjo pir
mojo pašalo gruodas, fronto pusėj kartkartėmis kurčiai 
sudundėdavo, o rudens laukais traukė nematomos kai
menės ir nuo jų nykaus baubimo ėjo šiurpas per visą 
kūną.

Nes jutai, jog esi tuščioj žemėj. Neapsėtoj, neap-Mus prižiūrėjo vyresnysis viršila: pusiau čekas, 
pusiau vokietis — kresnas, raudonskruostis bernas. Tė- artoj — be žmogaus meilės ir šilumos. 
Įif įį vadindavo kareiviu Sveiku. (Bna daugiau)
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NEI LIETU, NEI SNIEGAS

Joks oras nesulaiko laiškanešio nuo išnešiojimo laiškų. Čia matome Albany, N.Y., perkeliama namą 
j kurio pašto dėžutę laiškanešys įdeda paštą. (INS)

LINKSMIAU
Didžiųjų pokalbis

Kažkas pekloj nugirdęs Sta
liną su Hitleriu šitaip kalban
čius:

Stalinas: — Tu, Adolfai, 
bent gyvas būdamas turėjai 
drąsių vyrų, kurie prarado gy
vybes, kėsindamiesi prieš tave. 
Man nutiko kitaip. Buvau ap
suptas avinų bandos, dievinan
čios mane gyvą, bet vos tik 
gavau galą, atsirado drąsuolių 
mane niekinti.

Hitleris: — Teisybę pasakei, 
Juozai. Tavo sekėjai aviniais 
buvo ir avinais liks.

s

Neteisinga išmintis
*Jei teisybė, kaip sakoma, 

kad tyla yra auksas, tai visos 
moterys būtų labai labai ne
turtingos...

Visą parą
Viename mažame Amerikos 

mieste traukiniai nesilaikė jo
kios tvarkos, jie vėlinosi ir vė
linosi.

Kartą traukinys j stotį atva
žiavo pačiu laiku. Keleivis, ku
ris gerai žinojo šitą netvarką, 
nustebo ir konduktoriui įteikė 
cigarą.

— Sveikinu, tamstos trauki
nys at'ėjo punktualiai.

— Ačiū, — tarė kondukto-1 
rius, — bet cigaro sąž ningai 
priimti negaliu. Mums reikėjo 
vakar šiuo laiku atvažiuoti. E- 
same visą parą pavėlavę.

Per jaunos
— Kodėl moteris niekada ne

buvo JAV prezidentu?
— Ogi ar nenumanai, kad 

JAV nėra moters vyresnės kaip 
35 metų. Jaunesnė Niekada ne
gali būti JAV prezidentu.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomas TITO BUTĖNAS.

Jieško Vasiliauskienė. Žinantieji 
apie jį arba jis pats prašomas pra
nešti adresu: 4542 So. Western Avė. 
Chicago 9, III. Telef. CLliffside 
4-0079.

Pajieškomas ANTANAS GRIGA
LIŪNAS, arba jo vaikai ar giminės, 
kilę iš Bukunų km., Panevėžio apsk.

FELIKAS GRIGAS, kilęs iš Pa
nevėžio apsk r.7 Kupiškio valse., No- 
riūnų km. POVILAS ŠŪKIS, anks
čiau gyvenęs Clevelande. Prašomi 
atsiliepti šiuo adresu:
Thomas Poškus, 5931 Northwest 

Highway, Chicago 31, III.
Tel. ROdney 3-6353.

duaiiuiHiiiiiiimiiiiiaiiiiiiHiiianiimiuit
Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

nes jis yra plačiausiai skaitoma*

kaina yra prieinama visiems.
aiiiiiiiiiiiiiiiiuiliiiiiiilliiiiiiiiiiiiiUMUU

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ

Gali nebegauti, jei lauksi 
perilgai: priešsezonine kaina 
General Electric % tonos apa
ratas tik už $229.00 pas Gra- 
dinską,' J. G. Television Co., 
2512 W. 47th Str., FR 6-1998.

JOS. F. BLORIK
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Tel. CAIumet 5-7237

Augštos kokybės '
Rakandai, Pripildyti 
S kambarius: Pečius 
Šaldytuvas, Televizija,
5 šmotų miegamo kambario 
setas, 5 šmotų Valgomo 
setas.
5 šmotų svečių Parlor setas 
Viskas vertės $455.00, už $299. 
Lengvos išmokėjimo sąlygos 
9x12 Klejankes po $4.95 
Gold Seal arba Armstrong 
Klejankes po 49 c. už yardą 
Dideli Bedroom karpe t ai

i po $9.95.

Budriko Radio Valanda Ketvirta
dienio vakarais nuo 6 iki 7 vai. 
iš WHFC stoties. 1450 kil. su gy
vais dailininkais ir orkestru.

Mįslių kontestas.
Atdara 7 dienas savaitėje 

Pirmadienio ir ketvirtadienio va
karais iki 9:30. Sekmadieniais nuo 
10 iki 5.

CLASS1F1ED AND HELP WANTED ADS
KKALB8TATE

Brighton Parke. Medinis namas 
ant 50 pėdų sklypo. 2 po 4 kamb. 
Rūsys, centr. šildymas, garažus. Kai
na tik $13,000.

MarųueUe Parke prie parko, bažn. 
ir mokyk, parduodamas puikus apar- 
tumentinis namas — 2 po 5 k. ir 3 
po 4 k. Centr. šild. Namas vertas 
dėmesio.

82nd ir Kcdzic apylinkėje puikus 
Sviesiu plytų 2 m. 114 augSto — 5 
ir 3 kamb. Platus sklypas, 2 pilnos 
vonios, alr-conditionlng ir daug kitų 
priedų. Turi būti greit parduotas.

Gage Parke pigiai parduodartias 6 
kamb. mūrinis bungalotv. Rūsys, šil
dymas, 2 autom, garažas.

60-os ir Halsted apylinkėje pigus 
G butų rnūriniB.

Netoli 18-os kolonijos parduoda
mas mūrinis 12 butų namas, šildo
ma pečiais. Labai mažos išlaikymo 
išlaidos. Kaina $24,000. $600 paja
mų j mėnesį.

Skubiai reikalingas 2-jų butų mū
rinis namas Marąuette Parke arba 
Brighton Parke.
, VENTA

4409 S. Fairfield Avė.
LAfayette 3-3881

.. LIETUVIU KOLONIJOSE .. 
VERTINGI NAMAI:

Mūr. 5 k., automat. šild., gar. $15,700
Mūr. 2 po 4 k., naujas, gar. $34,500
Mūr. 2 po 4 k., dekor., gar. $27,000
Mūr. 2 po 5 kamb., 3 mieg., 2 boil.,
dvigubas lotus, garažas .... $28,500 
Mūr. 2 po G, nauj., mod. fr. $36,800 

GERI BIZNIAI:
Vaistinė ir G kam., garažas. $30,000 
Krautuvė, gero biz., su įreng. $6,000 
Vasarvietė su įreng. motorlaiviu, prie

Chicagos, gera proga — $2,200.
Parūpinant gerom sųlygom paskolas

A. BUDREGKAS, REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 3-3384

REAL ESTATE

P. STANKOVIGIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted SL 

Ph. DAnnbe 6-1793
Padeda plrkltl - parduoti namu* 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarki 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—7.

srsJSfOJsrHJsrEusrsjs

TELEVIZIJOS
Ir Radio Aparaty Taisymai
Sąžiningas ir garantuotas darbu 
M. KIMKUS, 4517 S. Sawyer St 
TeL VI 7-0087 — VI 7-3037

aršu

^OOOOOOOOOOOOOOOOOO-OOOOOOO
Gomptometro - Mašinraščio 

Mokykla
P. Kesiūno vadovaujama,. persikė
lė į Gage Parką ir priima naujus 
kursantus.

Ten pat galima išnuomuoti ar 
ba nusipirkti ir comptometrą.

Dabartinis Mokyklos adresas-
5543 So. Albany. Tel. WAIbrooL 
5-4315.
»O<KH>O<X><Xya<XX><X>O<XXX><X><><K>
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Ar Gaunate 
Slogas?

Visuomet kreipkite dėmesį I užkietėjusius 
vidurius. Dėl palengvinimo tūkstantiai pa
geidauja Di. Peter’s "Gomozo". Kaip ir 
pagal gydytojo receptą gaunamuose vais
tuose, jo sąstate yra keletas mediciškai 
užtvirtintų dalykų, kurie visi kartu veik
dami suteikia palengvinimą keliais būdais: 
1) ramina ir šildo sutrikusi skrandi; 2) 
atleidžia vidurių išpūtimo skausmus; 3) 
suteikia neskubinanti palengvinimą nuo 
sukietėjusių vidurių, kurte yra priežastim 
aukščiau išvardintų simptomų, švelnus. Ge
ro skonio. Išparduota virš 20,000,000 b’on- 
kų. Šeimos dydžio bonka $1.65 vaistinėse. 
Bandykite Dr. Peter’s “Gomozo”... abso
liutiškai niekas kitas taip nepagelbės.
Jei jūsų vaistinė neturi, tad, pasiųskite 
$1 už 11 oz. bonką (hu Jūsų vardu Ir ad
resu) šiuo adresu: GOMOZO, Dept. 07I-H2 
4541 N. ltavens\vood Avė., Chicago 40, lik

Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija
1. Dienraštis "Draugas” talkininkaujant "Draugu” Bendra-' 

darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1956 m. lapkričio 1 diena.

2. Geriausiam -romanui skiriama premija — tūkstantis doL
3. Jury komisiją sudaro: Aldona Augustinavičienė, Petras 

Balčiūnas, Viktoras Mariūnas, kun. Alfa Sušinskas ir Mykolas 
Venclauskas.

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
"Draugas”, 2334 So. Oakley Avc., Chicago 8, III.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo Į 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia "Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui.< Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

B I L L E R - T Y P I S T
Tired of the trip eacli morning and 
night? Work eloser to boine. 5 day 
40 hour week. Excellcnt working 
conditions, free insurance, 10 day 
siek leave per ycar, paid legal ho- 
lidays, 2 week vacation with pay 
after 1 ycar. Top salary. Apply

EUREKA FURNITURE 
MFG. CORP.
5949 S. Lowe

Apžiūrėkite šį sekmad. nuo 1-5 
vai.:

Marąuette Parke 7305 S. Roek- 
well, 7 kamb. (5 mieg.) naujų, pui
kų mūrinį bungalovv, $24,500 vertės 
arba
Brighton Parke: 4450 S. Mozart — 
5 ir 3 kamb. medinį gražiai įrengtų 
namų $13.500 vertės.

Abu namai lietuviams geroj vie
toj. Kitu laiku apžiūrėti reikia su
sitarti. Informacijai kreiptis

ŠIMAIČIAI -
Realty, Builders, Insurance

2737 W. 43 SL, CL. 4-2390

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkiu3 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Buvę seni Chicagos biznieriai Ja
dvyga ir Jurgis Peldys, dabar ati
darė viešbutį ir restoraną vasa
rotojams. Kambarius galima už
sakyti iš anksto. Graži vieta pra-

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — YVAI. 5-6015

PARDUODAMAS DIDELIS 
MŪRINIS NAMAS 

Trijų augštų mūrinis namas su 
4 butais po 7 kambarius ir dvie- 

leisti atostogas. Netoli ežeras. Ura jom krautuvėm; yra didelis mūri
jus pliažas. Adresas — R-2, Box! nis garažas; lietuviškame rajone 
172, Chesterton, Indiana. Tremont Pri,e, lietuviškos bažnyčios ir mo- 
ir 12-as kelias. Tel. Chesterton jkyklos; virs $700.00 pajamų į me- 

nesį; prieinama pirkimo kaina. 
'Skambinkite BIshop 7-7864 arba 
rašykite DRAUGAS Box 4641, 
2334 S. Oakley Avė.,* Chicago, UI.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

Cicero 2-jų butų — 5 ir 5 kamb. 
apkaltas namas. Didelis kamb. pa
stogėje. Skambinti Tthvnhall — 
3-5029.

BUILDING & REMODELING

KONTRAKTO RIUS 
STANDAKI) BUILDERS, INC. 
3523 W. 69 st. Chicago 29, III.,

I’Kospcckt 8-3792
A. G1NTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Įrengia aluminijaus langus Ir 

duris.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS NA
MAS su jų kambarių butu beis- 
mente.

Parduodamas tik už $27,300.
K. MALONIS 

Tel. PRospect 8-2071
Persikelta į VVisconsin. Parduoda 

7 kamb. mūr. rezidencijų. 4 mieg. 
kamb. Autom, karštu vandeniu-aly- 
va apšild. Naujas 2 autom, garažas. 
1 % tile vonios. Pušinėm lentom iš
kaltas rūsys. Nebrangiai už $13,900. 
SVOBODA, 3739 W. 26tli St. lAwn- 
ditlc 1-7038.

nELP WANTED MOTERYS

MERGI N Ų 
MOTERŲ

PRUDENTIAL BUILDING 
RESTORANE

Ir kitose artimose vidurmiesčio 
vietose dabar samdomos

PADAVĖJOS 
VIRTUVĖS MOKINĖS

VIRALINĖS
MAISTO SANDĖLIO (PANTRY) 

VEDĖJOS
1. Patyrimas nereikalingas
2. Uždarbiai užtikrinti
3. Valgis ir uniformos duodami
4. Grupinė apdrauda
5. Grupinė hospitalizacija 
5. Patrųukli aplinka
7. Progos pakilti
8. Nedirbama sekmadieniais ir šven

tadieniais.
Kreiptis dabar

STOUFFERS
RESTAURANT
PRUDENTIAL BUILDING • 

(Randolph prie Michigan Avė.)
arba 26 W. Madison

llcikalinga moteris prie vaikų. $25
savaitei ir pilnas išlaikymas. Skam
binti GRovehill 6-9503.

18 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus t sąžiningas ■ 1 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4546 S. Wood St., Chicago 9,

Illinois, tel. VI 7-2972

AUTOMOBILE^ — TRUCK.8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO ROŽICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
ktllekaml motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WESTERN AVĖ.. PR 8-9533

V. ŠIMKUS

(vairūs pntaLsymnl Ir pardavimas.
Jei norite pirkti ar užsakyti narna 
kuris būtų gerai išplanuoLaB, pato 
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa 
kykite pas

Susitarti šaukite RKUaace 5-82O2 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieninis nuo 10 Iki 4 ’-al

4645 S. Keating avė., Chicago 32, III.

SEWIN@ MAGHINE 
OPERATORS

t
Experienced 

Good starting rate
plūs pay for piecc work 

5 day week 
8 to 4:30 P.M.

Near North Side

SCHOLL MFG. COMPfiNY 
213 W. Schiller

Perskaitę 
lutiems!

‘Draugą” duokite
Remkitc dien, Draugą!

4
40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA 

TAUPYMO 
BENDROVĖ

4031 Archer Avenue T«l. LA3-671? 
AUGUST SALDUKAS Pr.zld.nio.

MES PRISTATOME ANGLIS BElj 

PEČIAUS ALIEJV
i DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS l^/T-7

Meu taipgi perkr&ustome jūsų baidus saugiai — keletą blo-l 
1 Itų ar keliasdešimtį mylių. Reikale kaukite mus. I
l Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas* 
mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2I4B Šou Hoyne Avenue Tel. VIrginia 7-70971

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING CONTRACTORS
Stato naujus namus, atreraontuo 
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmloek 4-5881

yilllllllllllllllllllllllllllllllHIIIUIIIIIIIUlĮs 
= LIETI VIV STATYBOS = 
= BENDROVt =

I MORAS I
= BUILDERS, INC. = 
=■ Stato gyvenamuosius na, = 
= mus, ofisus ir krautuves pa- = 
= gal standartinius planus ar E 
= individualinius pageidavimus. = 
£ Įvairūs patarimai staty- = 
3 bos bei finansavimo reika- E 
3 lala, skiciniai planai ir na- = 
= mų įkainavimas nemokamai. = 
= Statybos reikalais kreiptis = 
= J reikalų vedėją šiuo adrenu: 5
I IONAS STANKUS |
= kasdien nuo 4 vai. popiet = 
= TeL PBoepect 8-2013 
= 8800 SO. CAMPBELL AVE^ = 
~ Chicago 29, Illinois E 
niiHiiiuiiiniHiiiiimmiiiiiHHiiniiiiiuič

VIKTORAS ŠIMAITIS 

General Contractor

Hiato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoju planus; išrūpina slutybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-1221) 
arba rrz. tel. III 7-33IO. Kreiptis —

8 I M A l C < A I 
I Reali v - Builders - Insiu-uuue 
i 27J7 Wul laid Street

Reikalingas

DŽENITORIUS
iki 50 m. amž. Dirbti nuo 2 v. 
pp. iki 10 v.v. Bus kiek ir šešt. 
antvalandžių.

Darbininkų priedai. Nuolati
nis darbas. Turi būti blaivus, 
patikimas ir mokėti angliškai.

NATIONAL LEAD 
COMPANY 

900 W. 18th Street 
CAnal 6-3712

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMAS bizniavus na
mas. Galima pirkti biznį ir bo namo, 
arba išnuomuoti. Arti fabrikų. 549
W. 18th St. ir 1818 S. Canalport 
Avė. Tel. CAnal 6-5388. Savininkas 
—1820 Canalport Avė.

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDltAUDŲ AGENTCKA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apd raudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
5900 S. Ashland Avė.. Chicago 36. III.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas Ir A. Lapkui

Inatoliuo.ia visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 

TeL OLympic 2-9311 nuo 8 vai 
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympl 
2-6752 ir OLympic 2-8492

D ft M E S I O 1

IŠ FLORIDOS
grįžta j Ciiicagą, š. m. birželio 4 — 
5 d.d., tuščias kraustymo sunkveži
mis. Jei būtų norinčių su baldais 
ar kitu inventorium labai pigiai at
vykti į Ciiicagą prašome atsiliepti 
iki geg. 30 d. šiuo adresu — N. Ka- 
lavinskas, 4546 S. Wood St., Chica
go 9, III.

HELP WANTED — MOTERYS

T Y P I S T 
GENERAL OFFICE

SOME B1LLING 
Air-conditioned Ol'f'iec 
Free 1 lospitalization

EMPIRE TABLE CO.
6437 S. State

Likę Outboard Motors?

DESIGNERS...
... DRAFTSMEN

Intčrcstcd in cxciting vvork on America’s mokt ad- 
var.ccd outboard motorą? Positions are available in the 
Dcsign Department of leading manufacturcr, locatcd in 
the hcart of VVisconyin’s vacationland. Experincc on intcrnal 

combustion englnes dcsirable būt not heccssary. Eor details 
or intervievv, vvrite, wirc, or phonc:

P. D. MUMLEKER

Kiekhaefer Aeromarine Motors, Ine.
Fon du Lac, Wis.



t

Pirmadienis, gegužės 21 d., 1956 DIENRA8TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS n

TEGU TAVE GALAI, PERKŪNE!
VLADAS BCTRNAS, Chicago, IU.

I
Kai aną sekmadienį išta- ir pusantro tūkstančio daininin- 

riau šiuos žodžius Ernest foto kų su savo dirigentais, deda ša-
studijoje, p. Daužvardienė net 
krūptelėjo: — Taip baisiai, tam 
sta, kalbi! Bet prietelius A. Va
lentinas su “Peklos” knygos 
pagalba įrodė, kad kalbėti apie 
perkūną yra labai geras ženk
las... Ar ne tiesa, mielas skaity
tojau, kad šis pavasar's tikrai 
perkūniškas: tai žvarbus vėjas 
siaučia, tai, žiūrėk, atsisukusi 
kaitra šutina, tai perkūnas su 
visais velniais trankosi. Taip 
diena iš dienos, sava.tė iš sa
vaitės.

Bet gi vieną dieną prašvys 
šviesi saulė virš Michigano eže
ro, virš žalių jo pakrančių ir 
virš plačiosios Chicagos. Stos 
vasaros giedra ir vaiskus švie
sumas skleisis aplinkui. Taip tu 
ri būti, tikrai. Juoba vasaros 
pradžioje šimtai lietuvių iš pla-

pelį po šapelio Dainų šventės 
rūmams.

Bet mes kiekvienas galim bū
ti Dainų šventės talkininku. An 
tai ir pereitą sekmadienį iš Dai
nų šventės finansų komisijos 
pirm. J. Pakel buvo “išvogta” 
žinių, kad pirmininkas jau tu
ri surinkęs visą eilę paaukotų 
šimtinių Dainų šventei. Taip, 
ir tie žmonės, kurie aukoja pini 
gus šiam svarbiam lietuvių kul
tūriniam įvykiui paremti, yra' 
dideli ir reikšmingi Dainų šven
tės talkininkai. I

Tikime pasisekimu

Tarp šviesių pragiedrulių pa
sitaiko ir liūdnesnių reikalų. 
Prieš kelias dienas Bridgeporte 
susitikau vieną ponią, beren- 
kančią aukas Dainų šventei. Po

čiosios Amerikos ir Kanados sė- j n*a kuo ne su ašaromis kalbė-

DU IŠ ŽUVUSIŲ

Lėktuvo katastrofoj žuvo 8 Crane 
kompanijos augštesni viršininkai. 
Čia matoma G. Erwiu (viršuj) ir 
G. G. LinhoLm. (INS)

j daug įsimušę į galvą. Nuo to 
bėgimo, lėkimo, posėdžių ir dar 
bų. Vis dėl tos Dainų šventės.
Bet. ačiū Dievui, padėtis kas-i . . , . , , , ,
dieną tvirtėja, reikalai klostes' Istal‘uk° tr laukė l’aUave- 
gerai, visi sudėtingo mechaniz- ^os‘ ,Lauke «an bc ,vls
mo ratai sukasi ir mes tvirtai' ae8a*aake‘ P?«al“u' netck«a 
tikime visuotinu Dainą Šventės ka”tryb=a. aa3ak° praeinančiai 

padavėjai:

Badu nemirsi
Stasys labai buvo išalkęs. Jis 

I užsuko į restoraną, atsisėdo

laukti, kol badu numirsiu? — 
O ne, pone, — šyptelėjusi at
sakė padavėja — Tamsta turė

si iš čia išeiti dar prieš šeštą 
valandą, nes šeštą mes restora
ną uždarome.

pasisekimu. Pasitikėkite ir jūs, 
kuriuo rengiatės kelionėn į Chi- 
cagą ir rimtai pagalvokite tie, 
kurie dar svyruojat.

— Panele, ar aš čia turėsiu

A. | A.

JUOZUI LIUBINSKUI mirus, 

jo šeimai reiškiu gdią užuojautą.

da į lėktuvus, traukinius ir au
tobusus, ir .leidžiasi Chicagon 
į didžiąją lietuviškos dainos 
šventę. Kaip įvairios žinios ir 
pranašai skelbia, daug oi daug 
svietelio rengiasi Chicagon su
plaukti. Kur gi ne, ta milžiniš
ka dvilypė šventė: Kultūros 
kongresas ir Dainų šventė savo 
apimtimi ir didingumu pralen
kia daugelį kitų turėtų ar or
ganizuojamų švenčių. Todėl ne
nuostabu, kad garsas apie ją 
taip plačiai pasklidęs ir kad su
sidomėjimas toks didelis. Jei 
dar A. Valentino “Peklos” kny
ga pranašauja gerą orą, tai ko 
daugiau benorėti... *

Bet* va, aną trečiadienį, už
kliuvęs į Marąuette Parką, pra
ėjau pro Maria High School -rū
mus. Šiaurėje ir vakaruose tvel 
kėši audros debesys ir žaibai 
grūmojo. O iš mokyklos rūmų 
veržėsi gražūs moterų choro 
nų garsai. Būriai žmonių sto
vinėjo šaligatvyje, klausėsi dai
nų ir džiaugėsi. Kažkokia savo
tiška busimosios Dainų šventės

jo, kad žmonės visaip atsikal
binėja nuo aukojimo, kiti net 
priekaištauja, kad, girdi, kam 
tos visos šventės reikalingos... 
Bet tokiems išminčiams norisi 
pakartoti kun. komp. T. Brazio 
žodžius, kuriuos jis rašė išva
karėse pirmosios lietuvių tauti
nės šventės, 1924 m. Kaune: 
“Mūsų dainų melodijos rodo 
lietuvių tautos nepaprastą kū
rybinę jėgą bei gabumą. Tai 
brangiausi ir puikiausi mūsų 
muzikos perlai, kuriais mes ga
lime gėrėtis, puoštis ir didžiuo
tis prieš nelietuvius... Taigi, kil
kit augštyn mūsų numylėtų 
“Dainų dainelių” garsai. Skris
kite po platų pasaulį mūsų tau 
tos sielos aidai, žadindami kil
nius poezijos jausmus, materia
lizmo vergijon slenkančioje 
žmonijoje...”

Dabar žodis svečiams iš ki
tur. Kilkite, važiuokite visi iki 
vieno. Chicaga didelė ir plati, 
joje tūkstančiai lietuvių gyve
na, vietos visiems užteks. Dai
nininkus visus iki vieno pasitiks

Australai ir alus
Australijos alaus sunaudoji

mas per pastaruosius metus 
pasiekė 24 galionus (apie 100 
litrų) kiekvienam gyventojui 
(dideliems ir mažiems), t. y. 
dvigubai daugiau negu prieš 
karą. Finansų reikalų minis-1 
teris parlamente šitokį alaus, 
suvartojimą pavadino “hero
jišku”. Jis taip pat pabrėžė,! 
kad, jo nuomone, alaus sunau
dojimas ateityje dar kilsiąs. 
Iš viso pernai Australijoje iš
gerta 199 milionai galionų a- 
laus.

GUŽAUSKŲ
BEVERLV HILLS GPLINYČIA

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių Ir kitų paouošimų.
2443 UEST «3RD STREET 

Tel. PRospcct 8-0K33 Ir I’R 8-0834 
. »»»»

J. Damijonaitis
Omaha, Nebraska

nuotaika viešpatavo beklausan-j ir priims specialūs atstovai, 
čių veiduose. Ten viduje juk daij Tam yra sudarytas specialus
navo jungtinis moterų choras 
Dainų šventės dainas.

Visi ratai sukasi

Sugrįžus namo skambtelėjo 
telefonas. Ragelyje tuojau atpa 
žinau muz. Stephens balsą.

— Ar žinai, — džiaugėsi 
muz. A. Stephens, — kad būriai 
mergaičių susirinko repeticijon, 
kad pakili darbo nuotaika pas 
mus, kad dirbam iš širdies.

Pasirodo, kad, muz. A. Ste
phens paskelbus spaudoje atst 
šaukimą į seses dainininkes, 
gražus būrelis įvairių balsingų 
mei ginų atėjo ir įsijungė į bend 
rąjį jungtinį moterų chorą, ku
ris dainuos Dainų šventėje. A- 
tėjo tokios žinomos solistės, 
kaip Mary Banki, Zapolis, G. 
Mačytė ir kitos, atėjo Ameriko
je gimusios lietuvaitės ir iš 
tremties atvykusios. Atėjo be 
puikybės ir pretenzijų, tik su 
meile lietuviškai dainai ir bend
ram lietuviškam reikalui.

Kas galė jo tikėti, kad Dainų 
šventės talkon taip vieningai 
įsijungs visos trys lietuvių kar
tos ir įvairių politinių pakraipų 
žmonės. Bet taip yra. Kai minė
tą sekmadienį susirinko foto
grafuotis Dainų šventės plenu
mas, ten matėsi beveik visi ple-

Chicagos ir eilės kitų vietų, 
susirinks draugai ir pažįstami 
po kelis ar kelioliką metų nesi
matę, megsis pažintys, sugrįš 
prisiminimai. Tai bus paskuti
nis visos didžiosios šventės ir 
bendrų pastangų apvainikavi
mas. Šio banketo vyriausio ram 
sčio L. B. Chicagos Apygardos 
pirm. dr. Bajerčiaus energija 
ir sumanumu kas gi negali pa
sitikėti?

Atleiskit, pradėjau su per- 
nais. Bet perkūnai mums per-

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IS WGES stotie* — Banga 1990 
NUO PIRMA D. IKI PENKTAD. 

8:45 IV1 9:80 vai. ryte
, 8ESTAD. 8:80 Iki 9.'80 ryte 
PTRMADIRNNIO vak. nuo 7—8 y. 

SEKAD. 8:30—9:30 v. r. U stotini
WOPA — 1490 kU.

Chicago 29. U HEmlock 4-2419
71 JI So. ROCKWELL ST.

“TĖVYNĖS- GARSŲ”
Valandėlė transliuojama per WDOK 

stotį, banga 1260, kiekvieną penk
tadienį 7 vai. vakare.

Klubo pirm. J. STEMPUŽIS
1203 E. 74TH STREET 

Cleveland 3, Ohio, tel. EX 1-2296

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOJ
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

. J. M I G L I N A S 
Telef. — HUmbold G 1038

A. A.
LEON ARDAS ROCHES

Gyv. 7215 S. California Avė.

Mirė gegužės 18 d., 1956 m.,
3 vai. popiet, sulaukęs 7 2 metų 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kau
no apskr., 1‘aundenių parapijos, 
Vžgyrių sode.

Amerikoje išgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Zofija (po tėvais Jakai- 
čiutė); 3 sūnūs: Paul ir marti 
Valerija; Jost-ph ir marti Pau
line; Alcxander ir marti Lauret- 
ta; 6 anūkai; 1, proanūkas; pu- 
soaerės, pusbroliai, Svogerka, jų 
šeimos ir daug kitų giminių bei 
pažįstamų.

Priklausė šv. Vardo draugi
jai, Marųuette Parke.

Kūnas pašarvotas Mažeika ir 
Evans koplyčioje, 6845 S. West- 
ern Avė. Laidotuvės įvyks an
tradienį, geg. 22 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Gimimo I’an. švč. parap. baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nidiūdę: žmona, sūnūs, mar
čios, anūkai, pronnūkai, pusbro
liai, puseserės, švogerkos ir ki
ti giminės.

Laid. direkt. Mažeika-Evans, 
tel. RJJpublic 7-8600.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcrest 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

TOvvnhall 3-2109

dainininkų priėmimo ir nakvy
nių k-tas, kuriam vadovauja 
daugeliui gerai pažįstamas “Dai 
navos” ansamblio pirmininkas 
J. Paštukas ir jam talkm'nkau- 
ja eilė šaunių talkininkų. Kiti 
svečiai, atvykstą iš toliau, ture 
tų iš anksto susirūpinti bile-
tais. Chicago Coliseum halėje Vgg žymiausiųjų vyrų tėviškės,' 
telpa 7000-8000 žmonių. Pr.’si- i upes, ežerai ir gražusis Lietuvos'
bijoma, kad gali vietų pritrūkti. 
Bet biletai jau yra pardavinė
jami, spauda tuoj pradės skelb
ti, kur juos galima įsigyti, ir 
todėl nors “atsargumo dėliai” 
reikia juos iš anksto įsigyti.

Paskui gi po Dainų šventės, 
kurioje dalyvaus Illinois guber
natorius, miesto burmistras, ei
lė senatorių ir šiaip būrys augš- 
tų amerikiečių pareigūnų, Sher 
man viešbutyje įvyks didžiulis 
banketas. Ten prieš puošnių sta 
lų susės veidai iš Kanados, Los 
Angeles, New Yorko, Bostono,

NUO UŽSISENfiJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ

numo žmonių veidai. Buvo ten rnatybės palengvins jūsų skaudėji- 
. . mą ,r galėsite ramiai miegoti nak-N. Gugienė, P. Grybienė, J. 

Pakel, J. Kudirka, dr. S. Biežis, 
tdiri, vis senosios lietuvių emi
gracijos atstovai, toliau gi A. 
Stephens, J. Daužvardienė, adv. 
Stasiukaitis, Don Varnas legio
no posto atstovas Jonikas, sol.

Tikrai verta ir naudinga jaunimui 
ir vaikams perskaityti A. Vilainio 
kelionių reportažus,

Žemaičių žemėje
Čia aprašomos istorinės vieto-

pajūris. Autorius paduoda daug i 
padavimų, pasakų. Knyga gausiai 
iliustruota. Skaitytojams padės 
susipažinti su gimtąją žeme ir pa
liks neišdildomų vaizdų.

Žemaičių Žemėje 132 pusi., kai
na $1.50. Reikalaukite knygynuo
se, pas platintojus arba užsaky- i 
mus adresuokite:

Užsakjonus ir pinigus siųskit: 
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

P.&J. JOKUBKA
rv, DEIMANTAI IR IAIRRODUAJ 

Pardavimas tr Taisymas
4077 So. Archer Avė.Tle. kuria kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ ir SKAUD2IŲ 2AIZDŲ, . „„ ... .. Q UCI~aegall ramiai sėdėti ir naktimis į Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8^17 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaizdos
aležti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGUIZ) Ointment. Jos gydymo

tį. Vartokite Ją taipgi nuo akau- 
lžtų nudegimų JI taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORIA- 
918. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
radi narnos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
farppirščlų. Tra tinkama vartoti nuo 
Jžlflstančlos, suskilusios odos dsdir- 
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty- 

J. Putrimas ir kiti — Amen- Mu. J1 yra gera gyduolė nuo la
koje gimę ir augę lietuviai, na F,rtlnl’J odos t*
ir eile naujai atvykusių, kaip: po 7B
V. Radžius, A. Dzirvonas, A. et., u.26, ir ubo.
Jaaaitytė, E. Blandytė, kun. dr. Pirkite vaistinėseChi 
Prunskis, kun. Stasys, dr. Ba- ,r *pyllnk8**—
jerčius, dr. Paplėnas, A. Valen- į ry.UAirDMflttT tok 
tinas, E. Sukutis, K. Kleiva, J. chigan arba ratyki- 
Paštukas, E. Slavinskas, A. »• i* atsiųskit*'Mo- 
Gintneris ir eilė kitų. Todėl, ney order 1 
ačiū tam sutartiniam visų lie
tuvių darbui, Dainų šventę tu- 
lėsime. Visi tie žmonės, kaip

L.EGULO, Department D. 
5618 W. Eddy Sk Chicago 84, I1L

MOVI N G
f

K. BENIULIS atlieka įvairiu® 

perkraustymus ir pervežimus 

ii tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ 7-7079 arba 

PR 8-9842

I paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
-transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. popiet.
Nuo pirmadienio iki penktadienio atdara vakarais.

1861 RINKITE DABAlt — BES PASTATYTA VAINIKŲ DIENOJE!

A. A.

PETRONELLA GEDMIN
Gyveno 40,4 Hudson, Claren- 

don Hills, Illinois.
ivtirė geg. 19 d., 1956 m., 8:30 

vai. vak., sulaukusi senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apskr., Švėkšnos pašto, 
Papjaunis, Kauno Gubernijoje.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
dvi dukterys — Amelija Sera- 
ponas ir Julia Litwin ir jų 
šeimos ir daug kitų giminių, 
draugų bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Pfeifer.'Pu- 
neral Home, 60 S. Grant, Hins- 
dalc, Illinois,

Laidotuvės Įvyks antradienį, 
geg. 2 2 d. Iš koplyčios bus at
lydėta į Notre Dame parap. 
bažnyčių, (’larendon, Hills, III., 
kurioj 10:00 vai. ryto į vyk.4 ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: dukterys ir 
mos.

jų šei-

lAid. direkt. Pfeifer Funeral 
Honie, tel. Hinsdalc 275.

A. A.
DOMICĖLĖ TAMKUTONIS

(Abugalaitė)
Pagal pirmą vyrą Varaiuui.skius
Gyveno 6933 S. Talman Avė.

Mirė geg. 18 d., 1956, 7 vai. 
vak., sulaukus pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vil
niaus apskr., Kaišiadorių pa
rapijos, Vaistrakų kaimo.

Amerikoje išgyveno 46 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Izabelė' Varanauskaitė, 
pusbrolis Andejus Abugalis su 
šeima ir kiti gimines ir draugai.

Priklausė Tretininkų Draug., 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų 
Draug., Amžina narė T.T. Ma
rijonų Rėmėjų Draug., Apaš
talystės Maldos Draug., Rožan
čiaus Draug., Altoriaus Puoši
mo Draug. ir T.T. Jėzuitų Rė
mėjų Draug.

Kūnas pašarvotas I,ackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69th St.

laidotuvės įvyks antrad., 
geg. 22 d., iš koplyčios 9:30 v. 
ryto bus atlydėta į švenč. Pa
nelės Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: duktė ir kt. giminės.
Laid. direkt. Steponas Eacku- 

wldz, tel. REpublie 7-1213.

LIŪDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditloned koplyčia 
REpublie 7*8600 — 7*8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausim* 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

JOHN F. E t DEI KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS 1
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vicc-PrcsMcnt

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

8»

a

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- yee turime koplyčias
I vlmaa dieną Ir nak- 49^ visose Chieagoa ir

į Reikale šaukit* Roeelando dalyse Ir

muB- luojau patarnaujame

METRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3972

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

IPETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET TeL SEeley 3-5711 (

~ ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rtl., Riverside, III. Tel. OLympic 2-5245

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. M1C111GAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-22281

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUĄFICA AVĖ. TeL YArds 7-1188-1139 į

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 60th AVĖ., CICERO, IU. TeL OLympic 2-10031

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-4H81

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. Q9th STREET REpublie 7-12131
2314 W. 23rd PLACE Virgin^ 7-1672,
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X Antanina Nausėdienė, 

viena žymiausių Chicagos lie
tuvių moterų veikėjų, Moterų 
Sąjungos iniciatorių ir steigė
jų, buv. “Moterų Dirvos” re
daktorė, Šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų draugijos stei
gėja ir ilgametė pirmininkė 
kan. F. Kemėšio minėjimo aka
demijoj gegužės 27 d. 3 vai. 
popiet Vyčių salėj skaitys pa
skaitą apie velionieš veikimą 
organizuojant Amerikos lietu
ves katalikes. Paskaita visiems 
bus įdomi. Meninę programą 
išpildys Šv. P. Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapijos cho
ras, vedamas varg. J. Kudir
kos. Įėjimas salėn nemoka
mas.

X Marąuette Parko Namų 
Savininkų Organizacijos susi
rinkimas, įvykęs balandžio 29 
d., buvo labai įdomus. Susirin
kimą atidarė pirm. Elen Kra- 
eyger. Organizacijos nariai bu
vo nuvykę į miesto valdybą 
prašyti, kad Marąuette Parko 
rajone nebūtų statomi dideli 
apartmentiniai namai, o būtų 
statomi maži. Miestas tai pa
žadėjo. Susirūpinta, kad žada
ma pakelti mokesčiai už na
mus. Ypač ta žinia nemaloni 
tiems namų savininkams, ku
rie neturi nuomininkų. Orga
nizacijos korespondentė yra 
Marcelė Tverijonas. Sekantis 
NS Organizacijos susirinkimas 
įvyks gegužės 31 d. 7 vai. 30 
min. vakare, parapijos salėje, 
6820 S. Washtenaw avė.

X Moksleivių Tautinio an
samblio veiklai ligi šiol vado
vavo tėvų komitetas sudarytas 
iš 6 asmenų: A. Acalinienės, 
K. Genčiaus, V. Prunskienės, 
J. Valaičio, S. Viščiaus ir B. 
Zeikuvienės. Komitetas norė
damas pagyvinti ir praplėsti 
ansamblio veiklą, dar pakvietė 
naujais nariais: Z. Bakaitį, S. 
Barmienę, A. Rimienę, E. Vai- 
čeliūnienę ir F. Valinską. Da
bar komitetas, papildytas nau
jomis jėgomis, galės dar sėk
mingiau vadovauti mūsų pri
augančio jaunimo meninei 
veiklai.

X A. a. Petro Tamanausko 
dviejų metų mirties sukaktį 
minint buvo atlaikytos mišios 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčio
je gegužės 16 d. Po pamaldų 
a. a. Tamanausko našlė Marce
lė Tamanauskienė suruošė pie
tus giminėms ir artimiesiems 
savo namuose, 3212 S. Litua- 
nica avė. M. TamanauskienėI
yra parapijos ir joje esančių 
draugijų veikėja, stambi gerų 
darbų rėmėja ir ilgametė Drau
go skaitytoja.

— Genovaitė Yerkes, duktė 
Roy ir Casimieros (Mickaitės) 
Yerkes, susižiedavo su Paul 
Figel. Vestuvės įvyks rugpjū
čio 18, 1956, Gimimo Panelės 
Šv. bažnyčioj, Marąuette Park. 
Moterystės sakramentą suteiks 
jaunosios brolis, kun. Leonard 
Yerkes, Šv. Symphorosos pa
rapijos vikaras. Genovaitė yra 
baigusi Šv. Kazimiero Akade
miją. Paul baigė Mount Carmel 
High School ir yra lankęs 
Notre Dame universitetą.

X' Kazimiera Leonaitienė 

nusipirko vasarvietę Beverly 
Shores, Ind., ir ten šią savaitę 
persikelia gyventi ir jau pri
ima užsakymus vasarojimui. 
Pernai Leonaitienė su dukra 
Laima nuomavo vasarvietę, 
kurioje taip pat išnuomuodavo 
kambarius vasarotojams, ga
mindama jiems ir maistą.

X Ixikausimi Vladui yra ži

nių R Lietuvos. Kreiptis pas 

Antaną Lukauską, 1624 S. 48 
it., Pkero 50, III.

NUOSEKLIAI PIRMYN
Ne vienas platesnio užsimo-i 

jimo darbas nėra lengvas. Nėra 
lengvi ir Tėvų Marijonų pradė
tieji uždaviniai — pastatyti vie
nuolyną ir naujus Draugo dien
raščiui pastatus. (VTiskas yra 
paremta svetima kišene ir ge
rųjų aukotojų nuoširdumu bei 
pastangomis padėti įvykdyti 
šiuos lietuvių kultūrai svarbius 
uždavinius. Ir reikia pripažinti, 
kad tie darbai nuosekliai eina 
pirmyn. Statyba vyksta ir nuo
traukoj jau matome beveik iš 
lauko užbaigtus vienuolyno rū-

šios sumos dar trūksta. Vie
nas aukotojas paaukojo 1000 
dol. tabernakuliui, antras nuo
širdus rėmėjas 1,700 dol. komu
nijos groteliams ir šiaip atsira
do aukotojų kryžiams, kieli- 
kams, drabužiams ir kt. Tai yra 
daug, bet to dar maža. Vienuo
lyne bus kambarių apie 20 vie
nuolių, bus valgykla, potilsio 
kambarys, knygynas, svečiams 
kambarys ir t.t. Visi t e dalykai 
priklauso nuo aukotojų. Ir Tė
vai Marijonai tiki, kad lietuviai, 
suprasdami to vyk/omo darbo

Senesnieji lietuviai ateiv'ai’ 
sukūrė daug įvairių įstaigų, mo 
kyklų, bankų ir šimtus įvairių 
organizacijų įvykdžiusių dau
gybę svarbių uždavinių Lietu
vos laisvinimo, reikaluose bei 
lietuvių šalpos darbuose. Senie
ji lietuviai ateiviai išvykę iš ca
ro apleistos Lietuvos sugebėjo 
nemaža nuveikti lietuvių kultū
rai, todėl šiandien, šalia nuo- 
širdžai vis tebeaukojančių se
nųjų lietuvių, yra ir naujųjų 
lietuvių pareiga prisidėti prie

Nauji Tėvų Marijonų vienuolyno rūmai, kurie netrukus bus įrengti ir į kuriuos manoma jau šį rudenį įsikelti

mus. Sparčiai eina ir Draugo 
rūmų statyba ir šiomis dieno
mis bus uždengtas stogas. Vi
sa, kaip minėjome, reikalauja 
nemaža sumų ir, tenka pripa
žinti, kad atsiranda vienas ki
tas ir stambesnių aukotojų įam 
žinančių savo vardą ir šio reikš 
m ingo tikslo įgyvendinimui. _ 

Daug ir mažai

Ligi šio laiko bent vienuoly
no koplyčiai yra nemažai suau
kota. Didžiajam altoriui pada
ryti du aukotojai sudėjo 2000 
dol., tai yra daug, bet kadangi 
didysis altorius kainuoja apie 
5000 dol., tai kaip matyti ligi

X Chicagos Lietuvių Vyrų 

Choras yra pakviestas daly
vauti Kanados lietuvių dįenos 
ir Kanados ir JAV lietuvių su
siartinimo šventėje rugsėjo 
1—3 d. d. Windsorę mieste ir 
atlikti pilną koncertą. Tai bus 
ketvirtoji tradicinė lietuvių 
šventė Kanadoje, kurioje daly
vaus tūkstančiai mūsų tautie
čių.

X Dainų šventės nakvynių 
komisiją sudaro J. Paštukas, 
pirmininkas, ir nariai: Z. Ba- 
zaras, L. Bildušas, P. Gribienė, 
V. Indriulėnas, P. Nedzinskas, 
E. Strikienė, E. Šulaitis ir F. 
Valinskas. Ši komisija rūpina
si atvykstančių chorų apnak- 
vydinimu Chicagos lietuvių 
tarpe. Į jų prašymus neatsisa
kykime padėti.

X Kristaus Karaliaus Laivo

naujas numeris išėjo iš spau
dos. Jame rašo kun. K. Baras, 
kun. J. Prunskis, K. P. Aleksa 
ir kiti. Yra plati kronika iš lie
tuviškojo bei katalikiškojo pa
saulio.

i X Sofija ir Viktoras MicktV 

nai, Town of Lake kolonijos 
veikėjai, išvyko į Dės Moines, 
Iowa, pasisvečiuoti pas savo 
sūnų Viktorą ir marčią*Virgi
niją bei pamatyti anūkus.

X Lietuvių Demokratų die
ną ruošia Lietuvių Demokra
tų Lyga, pagerbimui ir parėmi
mui Al Kumskio kandidatūros, 
rugsėjo 23 d. Justice Park, su 
įvairia programa.

X Marija Sudeikienė sveiks
ta Šv. Kryžiaus ligoninėje. 
Kambarys 309. Visi tiki, kad 
greitai pasveiks ir vėl sėkmin
gai darbuosis ląbdarybei.

X S. Blynas ir A. Gantau- 

tos, abu iš Bridgeport, Conn., 
knygos mėn. proga užsisakė 
Drauge knygų už 34 dol.

reikšmę, rems jį kaip ligi šiol. 
Ne tik vienuolynui, bet ir Drau 
go naujų mašinų pirkimui ir 
įrengimui reikalingos nemažos 
sumos. Draugas šiandien vienas 
iš plačiausiai skaitomų laikraš
čių nori savo skaitytojams būti 
ir tikslus, ir įdomus, ir estetiš
kai išleistas. Visa tai bus gali
ma atsiekti tik sukomplektavus 
naujus įrengimus. Prie Draugo 
veikianti Lietuvių Knygų klu
bo leidykla, įrengus naują 
spaustuvę, taip pat galės sėk
mingiau vykdyti naujų knygų 
■leidimą, jas greičiau išspausdin 
dama ir puošniau apipavidalin
dama.

šio lietuvių kultūrai reikšmingo 
uždavinio įvykdymo. Praeina 
metai ir generacijos, tačiau kul 
tūriniai darbai palieka, liudyda
mi lietuvių tautos kūrybingu
mą ir teisę gyventi tarp kitų 
laisvų ir kultūringų tautų. To
dėl kiekvieno lietuvio pareiga 
nepraleisti negirdomis Tėvų Ma 
rijomj prašymo paremti jų dar
bą. Mūsų visų lietuvių vieta bū
ti len kur šaukia rimtas kul
tūrinis, tautinis darbas, tos ma 
žytės tir naikinamos lfeituvių 
tautos garbei ir naudai. Aukas 
prašoma siųsti: Kun. Vincas 
Parulis, MIC, 2334 S. Oakley 
avė, Chicagę 8, III. „ Al. B.

CHICAGOS ŽINIOS
Negalima išmokėti palikinu] 

Lietuvos žmonėms
Mūsų dienraštis yra gavęs 

laišką iš The Eąuitable Life 
Assurance Society of the US, 
kuriuo pranešama, kad JAV iž
do sekretorius yra uždraudęs 
visoms JAV vyriausybės agen
tūroms „daryti bet kokius išmo
kėjimus asmenims, bet kuria
me krašte, apie kurį yra pagrin 
do .manyti, kad ten piliečiai ne
gaus pilnos sumos į rankas. Iž
do sekretorius išvardino, kad 
tokiais kraštais laikomi Lietu
va, Latvija ir kiti Sovietų Są
jungos valdomi kraštai.

Dėl to minėtoji apdraudos 
bendrovė perspėja, kad nepa
tartina testamente skirti kokią 
turto dalį asmenims, gyvenan
tiems už Geležinės Uždangos.

Važinėjantiems dviračiais
Chicagos mieste paskelbtos 

taisyklės draudžia dviračiu, tu 
rinčių tik vieną sėdynę, važiuo
ti daugiau kaip vienam žmo
gui. Dviračiais privalu važiuoti 
kaip galima toliau nuo automo
bilių važiavimo linijos. Šalįgat- 
viu neturi teisės važiuoti joks 
asmuo 12 ar daugiau metų am
žiaus. Nakčia naudojant dvira
tį, reikia priešakyje turėti švie
są, matomą bęnt už 500 pėdų 
ir užpakalyje —»■ reflektorių. 
Kiekvienas dviratis privalo tu
rėti skambutį ar kokį kitą sig
nalą, girdimą iš už 100 pėdų, 
tačiau draudžiama prie dviračio 
turėti sirenas ar skardžias švil 
pynes. Stabdžiai turi būti tiek 
stiprūs, kad juos prispaudus 
dviratis slystu net ir sausame 
kelyje. Bausmės nusikalstan-

Jeigu gi toks paskyrimas būtų tie^g _ $25 arba atgmimas 
padarytas, surenkami dokumen! jyiračio mėnesiui laiko> arba 
tai, įrodantieji mirties ir pali- abidvi baU8mėg kartu. 
kimo tikrumą, ir apdraudos
bendrovė, saugodama tuos do
kumentus, lauks pasikeičiant 
sąlygų, kada bus galima daryti 
išmokėjimai, dabargi tų išmo
kėjimų nevykdydama. Taigi lie
tuviai, darydami testamentus 
tai privalo turėti galvoje.

Sekasi dujų bendrovei
Kūrenamomis dubomis Chica- 

gą aprvp nanti bendrovė — 
Peoples Gas Light and Coke

1 $5,000,000 Imigrantų 
mušėjui

Chicagoje sudarytas komite
tas įrūpintis lėšom i(s jsukujrti 
Imigracijos muzėjų, numatytą 
pastatyti New Yorke, prie Lais
vus statulos. Tam reikalui no
rima sukelti $5,000,000. Chica
gos komitetui vadovaus John 
O. Todd, pasižymėjęs apdrau
dos srityje, autorius kęlių kny-

Co — per paskutinį dešimtmetį gų. šio komiteto nariais yra 
labai išplėtė savo veiklą. Jei-j taipgi inž. A. Rud s, red. L. Ži
gu pirma jos pravestais vamz- mutis
džiais buvo galima atgabenti

Knygyno savaitė
Chicagos mėras gegužės 20- 

26 dienas paskelbė (Knygyno 
savaite, šiuo laikotarpiu nori
ma atkreipti dėmesį, kad kny
gynas yra intelektualinių ir in
formacijų Šaltinas. šeštadienį, 
gegužės 26 d. 12 vai. 15 min. 
Bismarko viešbutyje bus Chi- 
csgos Miesto knygyno draugų 
ir rašytojų bendri pietūs, ku
riuose programą praves radijo 
ir televizijos kalbėtojas Jim 
Hurlbut.

Chicagos Miesto knygyne y- 
ra pustrečio milijono tomų kny
gų visokiausiomis temomis. Y- 
ra knygų net 49 kalbomis. Apie 
tai pranešdamas knygyno spe
cialių. leidinys pažymi: yra kny 
gų pradedant albanų, baigiant 
korėjiečių kalba, pradedant lie
tuvių, baigiant žydų. Lietuvių 
kalba knygos speciailiai sumi
nimos.

Šalia to — mieste veikia 55 
knygyno padaliniai. Trys ve
žiojamos bibliotekos nugabena 
knygas į visus Chicagos kam
pus. Daug knygų pritaikomųjų 
mokslų temomis, iš technologi
jos, meno, muzikos, verslo, pe
dagogikos ir kitų sričių.

Sergantiems, seneliams ir ki
tiems, negalintiems atvykti į 
knygyną, išsiunčiamos knygos 
paštu. Akliesiems yra knygos 
specialiu jų šriftu. Taipgi yra 
knygų įrekorduotų ir jas gali
ma išklausyti, jei kam akys 
si’pniau tarnauja.

Daugiausia bįblioteka pasi
naudoja vaikai ir jaunimas, o 
jie per metus perleidžia apie 
keturis milionus knygų. Miesto 
knygyne taipgi galima gauti 

filmų, paveikslų šviečiamai lem 
pai, fonografo plokštelių, mu
zikos dalykų.

Pirmu kartu Chicagos miesto 
knygyno istorijoje skaitytojai 
daugiau išima ne dailiosios lite
ratūros veikalų, o kitokių, ne 
beletristinių. Bibliotekoje ir pa
daliniuose dažnai būna rengia
mos paskaitos, rodomi filmai, 
ruošiamos specialios programos 
suaugusiems ir vaikams.

Pats Chicagos Miesto knygy
no pastatas vertas dėmesio me
nišku atžvilgiu, ypač iš 1897 
metų esančioji mozaika. šis 
knygynas veikia nuo 1873 m.

CYO padeda vaikams
Katalikų Jaunimo organiza

cija — CYO — vaikų atosto
giniams centrams Chicagoje y- 
ra parūpinusi 200,000 butelių 
pieno, 10,000 lapų kartono vai
kų statyboms, 540 pjūklelių, 30 
dėž'.ų adatų, 100 dėžių popie
riaus šlipavimui, tris statines 
atliekamos odos, 80 maišų me
džio. Praeitais metais šiais ato
stogų centrais Chicagoje pasi
naudojo apie. 16,000 berniukų 
ir mergaičių. Centrai paprastai 
būna įruošiami parkuose. Jiems 
praeitais metais vadovavo 146 
vienuolės, 28 seminaristai, 23 
plaukymo sargai, 350 savano
rių talkininkų. Šią vasarą taip
gi plačiai veiks katalikų suor
ganizuojami atostoginiai centrai 
Chicagoje.

Rekordinės aukos
Chicagoje kovai su polijo li

ga suaukota rekordinė suma — 
$1,355,583. Per 1954 m. buvo 
1,146 susirgimai poliju ir 44 
mirtys Cook apskrityje; per 
1955 m. buvo 694 susirgimai 
polijo liga ir 31 mirtis. Tuo 
pačiu metu 1,032 pacientams 
buvo suteikta pagalbos $424, 
245.

Šv. Tomo More bažnyčia

Garsusis Utopijos autorius, 
Anglijos kankinys Tomas More, 
šventasis, susilauks naujos gar 
bės Chicagoje: suplanuota pas
tatyti jo vardo bažnyčia 2606 
W. 62 str., Kainuos — $800, 
000.

ir iš Amerikos lietuvių. Sol. 
Baranauskas dainavimo studi
joms išvyks šį rudenį į Itali
ją..

AUSTRALIJOJE
’— Akademinio Skautų Są

jūdžio Melburno skyrius su
ruošė 30 mylių už miesto Mt. 
Evelyn jaunųjų ir senųjų aka
demikų stovyklą. Buvo skai
tytos 4-ios paskaitos, atlaiky
tos pamaldos. Savaitgalio sto
vykla visais atžvilgiais gerai 
pavyko. Dalyvavo 33 akade
mikai. Paskaitas skaitė: Ži
linskienė ir žižienė, Jakutis ir 
Zubras, pamokslą pasakė kun. 
dr. P. Bačinskas. Stovyklai 
vadovavo Žilinskas

Chicagos policija areštavo 
Roy Schermer, jo bute 10 N. 
Elizabeth atradusi miegama
jame po grindimis heroino už 
$12,000.

279,000,000 kubinių pėdų dujų 
per dier.ą, tai dabar atgabena
ma 1,041,870,000 kubinių pėdų. 
Panaudojant požem nius tankus 
dujų atsargoms sutelkti, dabar 
bendrovė gali vartotojams per 
parą duoti net 1,489,930,000 
kubinių pėdų dujų. Dabar šios 
bendrovės patarnavimu naudo
jasi 580,000 vietų. Bendrovės 
pelnas žymiai paaugo.

Studenčių savivaldos 
pirmininkė

Šv. Rožančiaus kolegijoje, 
Chicagoje, praktikuojama yra 
studenčių savivalda, šiais moks 
lo metais studenčių vyriausy
bės pirmininkė yra Barbora 
Parsons, iš Riverton. Ji gauna 
stipendiją tolimesnėms studi
joms St. Louis universitete.

Lietuvi, padėk Sibire kenčiančiam — 
pasirašyk Jaunimo Peticiją!

JUOKAI REIKALINGI JŪSŲ 
SKEIKATAI!

Apie juoko reikšmę tuoj įsigykite 
300 juokų, juokelių rinkinys, I ir 

II dalis.

VAIVOS
“JUOKTIS SVEIKA”
Dvi paveiksi., kišeninio formato juo
kų knygelės, kaina du doleriai už 
abi (pirmiau buvo .3). Geriausi juo
kai apie Vilnių, utėles Voldemaro 
barzdoje. Vilnius — lenkų, bet Var
šuvoje, žydų 60%, kiaulės ir diplo
matai, kai muzikas (Paderevskls) 
tampa Lenkijos minist. pirmininku. 
Baltasis negro žentas, kai Amerikos 
ir Anglijos karas — vos per plauką, 
protingoji karalirtnė Viktorija, vysk. 
Valančius pas caro gubernatorių (ir 
daugelis kitų).
Gaunama

DRAUGAS,
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, UI.

Autorių atstovas:
NAPOLEONAS JONUSKA,

15 Cotton St.
Rosllndale 31, Boston, Mass.

IŠARTI IR TOLI
— Vilniaus Aušros Vartų

parapijos Hamiltone, Vargonų 
Fondo komiteto pirm. J. Saka
lauskas ir sekret. M. Lazdutis 
praneša, kad parapijos bažny
čios vargonų įgijimo reikalu rū
pinasi ne parapijos komitetas, 
bet Vargonų Fondo Komitetas.

— Sol. St. Baranausko dai
navimo studijoms keliamas 
fondas, pasižadėjimai artėja į 
antrą tūkstantį. Ši suma sukel
ta tik Kanadoje. Fondo inicia
toriai tikisi finansinės paramos

KAS KĄ IR KUR
SEZONO UŽDARYMO BALIUS

Įvyks šių metų gegužės mėnesį 26 
d., šeštadienį, 7 vai. 30 min. vaka
re. Lietuvių Auditorijoje, 3137 So. 
lfalsted gatvėj. Chicagols šaulių 
Klubo Meno Kuopelė suvaidins nau
ją veikalą “BUS AUDRA” iš pa
vergtosios Lietuvos gyvenimo. Da
lyvauja jaunimas, enkavedistai ir 
partizanai. Šokiams gros B. Jonušo 
orkestras. Gėrimų bufetas. Įeinant 
aukojama $1.50, student. ir moks
leiviams 75c.

Skelbkites “Drauge”!

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMO BILI S

i *

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE

KORSAŽAI, GĖLĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 
KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais. 

Savininkai: ANDRIUS Ir ELENA (SANDOM) STANIULIS
2743 West 69th Street Tel. PRospect 6-0781

(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH
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JONAS GRftniHISKflS
Kambarių vėsintuvai, vėdintu vai: radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis

J. G. TELEV1SION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69th SI. REpublie 7-1941

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOMO
B-VIŲ LYGOB. KURIOSE

Klek vieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
I N

Paskolos Duodamos Namu Įgijimui 
__________ lengvomis Solygomli

CHICAGO i SAVINOS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Ava. Chicago 36, III.

CHANE SAVINOS R LOAN ASSN.
2555 W. 47th St______________ Chicago 32, PI.

DISTRICT SAVINOS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, UI

ST. ANTHONY SAVINOS A LOAN ASSN.
1447 S; 49th Ct., Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINOS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St ChicagoTTn


