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Prezidentas Eisenhouieris perskrido iš Bermudos
Dabartine Lenkijos būkle

tėra pereinamas laikotarpis
ST. DZIKAS, Brooklyn, N. Y.

Svajotojų bajorų, didžiosios “mocarstwos” kūrėjų ir bevil
tiško Varšuvos sukilimo herojų Lenkija, išėjusi 12 metų komu
nizmo “mokyklą”, postalininio atlydžio įsibėgėjime parodė ge
rokai lenkams neįprasto realybės supratimo it galimybių įverti
nimo. Kai Vengrija nuėjo heroizmo keliu, Lenkija paliko prak
tiškų galimybių ribose.

Dabartinė Lenkijos būklė, be 
abejo, tėra pereinamas laikotar
pis, kurį neišvengiamai seks 
laisvės prošvaisčių gausėjimas, 
arba ji vėl dings už geležinės už 
dangos, kaip yra atsitikę su 
Vengrija. Jau ir dabar su rūpės 
čiu sekami reiškiniai, kurie ro
do, kad vidinėj Lenkijos komu- 
irizmo kovoj stalinizmas ima 
atsigauti.
Išbrauksite Lenkiją iš žemėlapio

Lenkijos revoliucijos eigą nu
lėmė ne tik lenkų nuovoka, kad 
laisvasis pasaulis jų kraujo au
kos neįvertina ir savo jėgos, gal 
net moralinės, nekalbant apie 
karinę, nepanaudos Vidurio.Eu
ropai išlaisvinti iš komunizmo 
replių. Jiems buvo aišku, kad 
esamose sąlygose visiškas nusi
gręžimas nuo Maskvos reikštų 
vakarinių sričių netekimo gali
mybę, nes tik Kremliaus domi
navimas Vidurio Europoje gali 
jas Lenkijai užtikrinti. Antra 
vertus, ryšių su Maskva nu
li .įukitiias galėjo reikšti Lenki
jai dar žiauresnį, nei Vengrijos, 
likimą, kurį rinkimų išvakarė
se Gomulka išreiškė garsiu po
sakiu: nebraukite kandidatų iš 
sąrašo, nes tuo būdu išbrauksi
te Lenkiją iš žemėlapio.
Reformuoti komunizmo doktriną

Lenkijos komunizmo krizei 
nėra charakteringa kova tarp 
maskvinio ir tautinio komuniz
mo. šios krizės esmę jau po sun
kių vidaus kovų ir blaškymusi 
gerai nusakė Varšuvos kom. par 
tijos komiteto pareiškimo, pas
kelbto praeitą savaitę, ’ žodžiai, 
kad grįžimas į stalininį komu
nizmą visiems įrodytų, kad so
cializmas tėra galimas kaip prie 
vartos, priespaudos ir varžtų 
sistema, kurioje jokia kūrybinė 
mintis nėra galima.

Šiuo metu Lenkijos gyvento
jai naudojasi didele dauguma 
demokratinių laisvių, kokių jo
kioj kitoj kom. šaly nėra. Ta
čiau dabartinė būklė ilgai tęstis 
negalės, nes Maskva naudos vi
sas priemones, kad užtaisytų 
šią spragą susvyravusioj gele
žinėj uždangoj. Tuo tarpu Go- 
mulkos-Cyrankievičiaus režimas 
bando plaukti tarp Scilės ir 
Charibdos: išlaikyti gerus san
tykius su Maskva ir suteikti 
gyventojams tiek laisvių ir ge
rovės, kiek ortodoksinis komu
nizmas negalėjo duoti. Dar dau
giau — augščiau cituota pareiš
kimo ištrauka rodo, kad norima 
komunizmo doktriną reformuoti 
iš pagrindų, apvalant ją nuo 
žmogaus prigimčiai priešingų 
atributų. Nualintam Lenkijos 
ūkiui atstatyti tikimasi Washing 
tone gauti žymios ekonominės 
paramos.

Krizės atveju

Viso to akivaizdoje Kremliaus 
laikysena Lenkijos atžvilgiu

KALENDORIUS

Kovo 25 d.: Švč. P. Marijos 
Apreiškimas; lietuviški: Nari
mantas ir Grudeva.

Saulė teka 5:48, leidžiasi 6:07
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago- 
jeir jos apylinkėje šiandien — 
šalta.

priklausys nuo jos vidaus poli
tinio gyvenimo evoliucijos ir 
Vakarų reakcijų. Grąžinti Len
kiją į klusnių satelitų eilę, o len
kus į pirmykštę beteisiškumo 
būklę Maskva tegalės jėga, kaip 
Vengrijoj, arba nepaprastu spau 
dimu ir subversija. Lenkijos ka 
riuomenė krizės atveju, be abe
jo, negintų Maskvos interesų ir 
nežudytų savųjų tautiečių. Gi 
dabartinei būklei užsitęsus il
giau, Vakarams atsidaro pla
čios galimybės Lenkijos prece
dentą panaudoti didelio masto 
laimėjimams ideologinėje Rytų 
ir Vakarų kovoje pasiekti. 

Ner.ulo pritarimo
Dar praeitų metų gale buvo 

keliama mintis, kad Lenkija bū 
tų įtraukta į Vakarų apsigyni
mo sistemą, galbūt, apsaugant 
ją NATO garantijomis prieš 
karine raud. armijos okupaciją. 
Tai būtų taikingas pareiškimas, 
k vi Maskvos karinė intervenci
ja į Lenkijos vidaus reikalus 
reikštų casus foelli. Tai būtų tei
sėta ir tarpt, teisės atžvilgiu, 
nes Maskvos-Varšuvos sutartis 
numato, kad sovietų karinės 
jėgos Lenkijoj jokiu būdu negali 
kištis į jos vidaus reikalus. Pa-, 
našus atvejąs yra pietų Azijoj, 
kur SEATO garantavo tai san
tarvei nepriklausančio Piet. Viet 
namo nepriklausomybę. Tokios 
garantijos priedangoje Lenkija 
galėtų vystytis į tikrai demo
kratišką valstybę, gi Maskva, 
bijodama atsakomybės sukelti 
trečiąjį pasaulinį karą, nedrįs
tų imtis karinės intervencijos. 
Ši mintis, tiesa, nerado Vakarų 
sostinėse pritarimo.

Dar vienas kovos etapas
Lieka dar kitas kelias, mažiau 

efektyvus, padėti Lenkijai jos 
kritiškoje valandoje: tai ūkinė 
ir mųraiinė pagalba. Iškrypę iš 
ortodoksinio komunizmo kelio ir 
gavę visokios pagalbos iš Va
karų, lenkai taptų žymiai at
sparesni Kremliaus pinklėms ir 
spaudimui. Okinės lenkų dele
gacijos buvimas Washingtone 
įrodo jų didelę drąsą aplenkiant 
Maskvą kreiptis į kapitalizmo 
tvirtovę prašant žymios eko
nominės paramos. Įstatyminiai 
varžtai, kurie draudžia JAV 
vyriausybei duoti bet kokią ūki
nę pagalbą kraštams, kurie pre
kiauja strateginėmis medžiago
mis su Sov. Rusija, lenkų misi
jos dideles viltis verčia nie
kais. Vietoje tikėtų 300 m ii. dol. 
ji, numėtoma, galės gauti tik 
30 m ii. dol. vertės maisto at
sargų.

Bet kurios priemonės pagel
bėti Lenkijai galutinai pralaužti 
geležinę uždangą būtų efekty
vios, būtų panaudotos laiku. 
Jei Vakarai neišnaudos šio pre
cedente savo pozicijoms didžio
joj kovoj sustiprinti, jie bus 
pralaimėję dar vieną kovos eta
pą, kuriam laimėti nereikia krau 
jo aukų, o tik politinės ir dip
lomatini r išminties.

• Francis H. Russcll iš Tur- 
ner, Me., JAV valstybių sekre- 

rtoriaus Dulles specialus pagel- 
bininkas, nominuotas JAV am
basadoriumi Naujai Zelandijai, 
vieton pasitraukusio John C. 
Ilendricksono.

Bermudos trijų dienų

konferencija jau baigta
TUCKER’S TOWN, Bermuda, kovo 24. — Prezidentas Ei- 

senhower ir Britanijos ministeris pirmininkas Macmillan vakar 
vakare baigė trijų dienų konferenciją, kurioje buvo svarstomi 
Vidurio Rytų ir Europos politiniai klausimai.

• Bermudos konferencija atro------------------------- ------------------
do pagelbėjo pagerinti Ameri-
kos — Britanijos santykius, ku- PattOIl tankai
rie paskutiniais mėnesiais šlu- noMsui w i - i. ■ ... i . ~ BONNA, Vokietija, kovo 24.bavo dėl nesutarimo Vidurio Ry ... ,, . . ...... • .... .... . . , , r — Vakarų Vokietijos apsaugostų ir kitais politiniais k ausi- i ■ •. ... ? , . ..1 ministerija praneša, kad ji

pirks Amerikos M48 Patton tan 
Planus sudarant kus savo naujai armijai.

mais.

JAV lėktuvnešis Tripoli atplaukė į Bremerhaven, Vokietiją, su keturisdešimt trimis b-84 spraus- 
miniais lėktuvais. Lėktuvai bus atiduoti Vakarų Vokietijos oro pajėgoms. )

Maskva nori 
prekybinių derybų

su Vakarų Vokietija
B0NNA, Vokietija, kovo 24. 

Sovietų Sąjunga pasiūlė preky
bines derybas su Vakarų Vokie
tija balandžio mėnesį, bet kanc
leris Adenauer pirmiau norės 
kalbėtis vokiečių repatriavimo 
klausimu su Maskva. Tai bus 
Adenauerio sąlyga pradėti pre
kybines derybas su sovietais.

Sovietų premjeras Bulganin 
siūlo prekybines derybas Bon- 
noje arba Maskvoje.

Kancleris Adenauer pareiškė 
apgailestavimą, kad Bulganin 
nieko neprisimena savo pasiūly
me apie Vakarų Vokietijos no
rą repatrijuoti 100,000 vokie
čių iš Sovietų Sąjungos

Adenauer pareikalavo, kad 
abu klausimai — vokiečių repą 
triavimo ir prekybos — būtų 
svarstomi, kai jis formaliai at
sakys Bulganinui.

Adenauer pasakė, kad jis at
sakys Bulganinui, kai grįš ba
landžio 2 d. iš kelionės į Tehe
raną.

Atrodo, kad Rusijos — -Vo- 
kitiejos prekybinės derybos ne
galės įvykti balandžio mėn., 
kaip norėtų Bulganin.

Indijoje rasta
atomines medžiagos

BOMBAY, Indija, kovo 24. — 
Indijos atominės energijos de
partamento šaltiniai praneša, 
kad šiauryčių Indijoje rasta di
deli kiekiai atominės medžia
gos.

“Armija” saugos
karalienę Elzbieta

PARYŽIUS, kovo 24. — Bri
tanijos karalienė Elzbieta II ir 
jos vyras princas Pilypas ba
landžio mėn. vizituos Prancūzi
ją. Karalienę ir jos vyrą saugos 
4,000 uniformuotų policininkų, 
36 respublikos sargybinių dali
niai, 1,700 specialių saugumo 
kareivių ir didelis skaičius de
tektyvų.

Pakistanas patenkintas
KARACHI, Pakistanas, kovo 

24. — Pakistano prezidentas 
Iskander Mirza džiaugiasi Jung 
tinių Amerikos Valstybių pagal 
ba ir pasakė, kad Pakistanas 
patenkintas būdamas Bagdado 
pakto pakto nariu.

Bagdado paktą sudaro Pakis
tanas, Iranas, Turkija, Irakas 
ir Britanija.

■ , " ■■ f

• Belgijos Kongo administ
racija perorganizuoja savo vy
riausybės patariamąsias tary
bas, kad afrikiečiams suteiktų 
didesnį balsą valdžios srityse.

Kai bolševikai pasitrauks

iš pavergtųjų kraštų
NEW YORKAS. — Tautinių delegacijų pirmininkai Paverg

tose Jungtinėse Tautose kovo 21 d. siuntė telegramą Bermuduo
se posėdžiaujantiems JAV prezidentui ir D. Britanijos ministe- 
riui pirmininkui.

P JT konstatuoja JAV ir D.
Britanijos vieningumo ir ben
dradarbiavimo didelę reikšmę, 
primena ten pat Bermuduose 
1953 m. vykusios JAV-D. Bri- 
tanijos-Prancūzijos vyriausybių 
galvų konferencijos pažadus pa
vergtiesiems ir linki, kad dabar
tinė Bermudų konferencija su
rastų praktiškų priemonių so
vietų pavergtųjų valstybių ne
priklausomybei atstatyti.
Politinis ir ūkinis spaudimas

“Jei prie mūsų tautų nuola
tinio spaudimo iš vidaus prisi
dėtų moralinis, politinis ir ūki
nis išorės spaudimas, tikrai su
sidarytų padėtis, kuri priverstų 
sovietus atsisakyti savo užgro
bimų Rytų Europoje” — sako

ma pavergtųjų telegramoje. Aki 
vaizdoje paskutinių įvykių Ven
grijoje ir nerimą keliančios pa
dėties kituose pavergtuose kraš 
tuose, telegrama ragina konfe
renciją eiti nuo žodžių prie veiks 
mų.

Tik sovietams pas"raukus
Telegrama įteikta sovietų 

pavergtųjų kraštų bylos kėlimą 
Jungtinėse Tautose arba specia
liai tam reikalui sušauktoje vir
šūnių konferencijoje. Telegia- 
ma taip pat pabrėžia, kad Eu
ropos ir pasaulio saugumo sis
tema tegali atsiremti į nepri
klausomas ir laisvas valstybes 
ir kad nusiginklavimas tegali 
būti pasiektas sovietams pasi
traukus iš pavergtųjų kraštų.

Prezidentas ir Macmillan va
kar dvi valandas privačiai kal
bėjosi Mid-Ocean klube, kai jų 
užsienio reikalų ministeriai, vai 
stybės sekretorius Dulles ir Sel- 
vyn Lloyd, apsigynimo ir ato- 
monių klausimų patarėjai suda
rinėjo planus pasiųsti Amerikos 
raketas ir kitus atominės rūšies 
ginklus Britanijos apsigynimo 
pajėgoms. Vadinasi Britanija 
gaus karinę pagalbą iš Jungti
nių Amerikos Valstybių. Bet ne 
žinia, kiek ši karinė pagalba kai 
nuos Amerikai.

Prezidentas Eisenhovvcr šian
dien išskrido iš Bermudos į Wa- 
shingtoną.

Macmillan laimėjimas
LONDONAS, kovo 24. — Bri 

tanija šiandien gyrė prezidento 
Eisenhovverio nutarimą, paskelb 
tą užvakar Bermudoje, įjungti 
Jungtines Amerikos Valstybes į 
Bagdado pakto karinį skyrių.

Britanijos užsienio reikalų mi 
nisterija reiškia pasitenkinimą, 
kad Amerika įsijungia į Bagda
do pakto karinę sekciją.

Britų laikraščiai šį nutarimą 
aiškina kaip dideliu premjero 
Macmillan laimėjimu.

Į Ameriką
SANTIAGO, Čile, kovo 24. — 

Čile vyriausybė paskyrė Jose 
Serano Paima Čilės ambasado
riumi Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms.

Grįžo namo
LONDONAS, kovo 24. — Bu

vęs Britanijos premjeras Wins- 
ton Churchill grįžo namo iš 
prancūzų Rivieros. Jis ten atos
togavo.

Rašytojui Jurgiui Savickiui 

teko 1956 metų LRD premija
CHICAGO, III., kovo 24. — Vakar įvykusiame Lietuvių Ra

šytojų draugijos skirtos balsams skaičiuoti komisijos posėdyje 
paaiškėjo, kad J.956 metų Lietuvių Rašytojų draugijos premiją 
teko Jurgiui Savickiui.

62 rašytojai dalyvavo balsa
vimuose. Iš jų 40 pasisakė už 
J. Savickio knygą “Žemė dega”.
A. Gustaičio knyga “Anapus 
teisybės” gavo 20 balsų. Vienas 
balsas buvo tuščias.

Balsams skaičiuoti komisiją 
sudarė šie rašytojai: Al. Baro
nas, Al. Valentinas ir Gražina 
Tulauskaitė.

Pažymėtina, kad šiais metais 
balsavusių skaičius buvo rekor
dinis.
J. Savickio bio^afiniai bruožai

Jurgis Savickis gimė 1890. V.
2. Pagausančio dvarelyje, Ario
galos vis. Baigęs Kauno gimna
ziją, 1911-14 m. studijuoja Mas 
kvos un-te teisės mokslus. 1915 
m. Centrinio Lietuvių Komite
to siunčiamas į Daniją Lietuvai 
propagandos organizuoti. Nuo 
1919 m. Lietuvos atstovas Da
nijai, nuo 1922 — Skandinavi
jai, nuo 1923 — Suomijai, 1927- 
29 UR Ministerijos centre, vie
nerius metus drauge būdamas 
ir Valstybės Teatro direkto
rium. 1930 m. įgaliotas min.
Skandinavijai, 1937 m. Latvijai,
1938 — delegatas prie Tautų 
S-gos, kur išdirba ligi 1940 m.

] pavasario. Tuo būdu Jurgis Sa
vickis visą nepriklausomos Lie 
tuvos laikotarpį atstovavo savo 
kraštui įvairiose valstybėse.
Nu 1940 m. apsigyveno Pietų 
Prancūzijoje, kur 1952. XII. 22

M

Jurgis Savickis
d. staiga miršta nuo kraujo iš
siliejimo smegenyse.

“Žemė dega”, pomirtinis J. 
Savickio leidinys, rašytas 1937- 
1947 m. ir vaizduoja autoriaus 
išgyvenimus II Pasaulinio karo 
metu. Su didele meile aprašoma 
Prancūzijos ir Šveicarijos gam
ta, aprašytos kelios tarnybinės 
kelionės į Lietuvą, pavaizduo
tas autoriaus susitikimas su 
prez. A. Smetona Šveicarijoje, 
pateikiamos ryškios prancūzų, 
italų, vokiečių, šveicap, ir kitų 
tautybių bei atskirų asmenų 
charakteristikos. Ir taip gyvi 
vaizdai kaleidoskopiškai keičia
si per beveik 900 puslapių, su
darančių du tomus. J. Savickio 
puikus stilius, jo sąmojus skai
tytoją patraukia.

Komunistai tikrins
kiekvieną Vengrijoj

BUDAPEŠTAS, Vengrija, ko 
vo 24. — Vengrijos komunisti
nė policija tikrina kiekvieno gy 
ventojo asmenybę visoje Veng
rijoje. Gyventojų asmenybės do 
kumentų patikrinimas pagelbės 
komunistams sužinoti, kurie as
menys dalyvavo praėjusių metų 
spalio mėn. revoliucijoje prieš 
sovietus.

Vidaus reikalų ministeris Be
lą Biszku įsakė savo policijai 
asmenų tikrinimus baigti iki

Indijos Kerala 
valstybėje komunistai

sudarys vyriausybę
MADRAS, Indija, kovo 24.— 

Komunistų šaltiniai vakar paša 
kė, kad Indijos Kerala valstv 
bės gubernatorius Ramakri- 
shua Rao prašys raudonųjų su
daryti pirmąją Indijoje komu
nistinę Keralo valstybės vyriau 
sybę balandžio mėn. pirmąją 
savaitę.

Indijos komunistų partijos 
politbiuras praėjusios savaitės 
pabaigoje susirinko nustatyti 
politinę kryptį Kerala valsty
bei, kurioje komunistai ir jų ša 
lininkai laimėjo rinkimuose at
stovų daugumą į valstybės par
lamentą. Komunistai ir proko- 
munistai nepriklausomi Kerala 
valstybėje laimėjo 64 atstovus 
iš 126.

Trumpai iš visur
• Rumunijos parlamentas pa 

tvirtino 1957 metų $7.5 biliono 
biudžetą. Rumunijos krašto gy 
nybos reikalams skiriama 10 
procentų biudžetinių sumų.

• Sovietų propaganda puola 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
užsieninės pagalbos programas, 

spalio 30 d. Po to visi vengrai i ųa(j girdi, tos programos “suža
turės atnešti savo asmens ta 
patybės dokumentus į policijo'i 
raštines antspauduoti. Neant
spauduoti dokumentai po spalio 
30 d. bus beverčiai.

• Dabartinė raudonųjų stra
tegija Pacifikc bando laimėti 
daugiau valstybių neutralumo 
politikai šaltajame kare.

lojo" Turkijos, Graikijos ir Ira
no ekonominį gyvenimą.

• Naujas ambasadorius Pili- 
pinų respublikai. Prezidentas 
Eisenhovveris nominavo Chat 
les E. Bohlen, dabartinį JAVal 
stybių ambasadorių Rusijai, am 
basadoriumi Pilipinų respubli
kai.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prezidentas Eisenhower vakar po pietų grįžo iš Ber

mudos konferencijos į Washingtonų. Politiniai komentatoriai 
įsitikinę, kad Bermudos konferencija pavykusi.

—* Izraelio užsienio reikalų ministerė Goldą Meir grįžo iš 
Jungtinių Amerikos Vastlybių į Jeruzalę. Užsienio reikalų mi- 
nisterė Meir patieks paskutinių Vidurio Rytų politinių įvykių 
apžvalgų Izraelio parlamentui.

— Sovietų Sąjungos komunistų partijos organas “Prav- 
da” vėl puola prezidento Eisenhowcrio Vidurio Rytų doktrinų.

— Vidurvakarinėse ir pietvakarinėse Amerikos valstybėse 
užvakar siautė pūga (sniego audra), kaikuriose vietose buvo U) 
rolių sniego.

— Britanijos vyriausybė formaliai pasakė Japonijai, kad 
britai bandys vandenilio bombas Pacifikc.

— Britanijos streikai plečiasi. Į streikų gali būti įtraukta 
.1 milionai darbininkų. Darbininkai reikalauja pakelti 10 pro
centų atlyginimų. Pramonės darbininkai dabar gauna $.16.24 
per savaitę.
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SUSISIEKIMO NELAIMES MEDICINOS! o nuo to kenčia regėjimas. Be 
j to, kaikurios tabako dūmuose

.POŽIŪRIU
JUOZAS KRIAUČIŪNAS, M. D., Fairborn, Ohio

Šio krašto gyvenime automo
bilis tapo būtina susisiekimo 
priemone. Automobilis daro
mas, kiek galima, gražesnis ir 
patogesnis, nes jame milionai 
žmonių praleidžia daug valan
dų. Taip pat jis daromas vis ga
lingesnis ir greitesnis. Bet tuo 
pačiu metu automobilių nelai-

Fiziologiuės ir psichologinės 
sąlygos

Dalis vairuotojų, kurie turi 
automobilio nelaimes, turi fizio 
logines sąlygas, paskatinančias 
tas nelaimes. Pirmoji ir svar
biausioji iš jų — nuovargis ir 
užmigimas, ypač toli važiuojan 
čių. Toliau seka: matymo trūku

mėse žūva vis daugiau žmonių., mai, sirgimas kaikuriomis nuo- 
Tai, pagaliau, pradeda atkreipti i mario (epilepsijos) formomis, 
visuomenės dėmesį, ir periodi-1 sirgimas betkuriomis ligomis,
niuose leidiniuose jau užtinka
me straipsnių automobilių nelai 
mių klausimu, šio straipsnio 
tikslas — pažvelgti į automobi 
lių nelaimes iš medicinos pusės.

Žinoma, kad kiekvienas auto 
mobilio vairuotojas turi turėti 
tam tikrus, bent minimalius, fi
zinius ir psichinius privalumus 
ir minimales žinias apie susisie
kimo taisykles bei ženklus, be 
kurių jis negali gauti vairuoto
jo leidimo. Bet yra didelis skir
tumas tarp gauti leidimą vai
ruoti ir gerai valdyti automo
bilį.

Automobilio vairavimas yra 
sudėtingas koordinuotų veiks
mų junginys. Čia dalyvauja 
akys, ausys, sąmonė, rankų, ko 
jų ir kūno raumenys. Įgudęs 
vairuotojas tą veiksmų komplek 
są daro automatiškai, bet, tur 
būt, kiekvienas žino, kaip tas 
vargina pradedantį.

Automobilių nelaimių turėtu
me žymiai mažiau, jeigu kiek
vienas automobilio vairuotojas 
būtų atidus, ramus, greitai tiks 
liūs sprendimus darąs ir pajė 
gus greit ir tiksliai veikti.

Nelamių priežastys

Psichologiniai veiksniai

Neturime išleisti labai svar- esančios medžiagos padidina > ■ . , , . . .,, . ° ,i baus psichologinio klausimo, tukraujo spaudimą, padaznina pul . .. .. . ..... ..... • . rmcio ryšio su automobilių nesą, kas veikia j visą nervų sis-'
temą, ir tai gali didinti vairavi
mo klaidas.

žuvimų
Alkoho-
pareina

Kava. Prieš nuovargį dažnai 
geriama stiprios kavos. Bet tai 
taip pat gali būti kenksminga 
dėl kofeino (esančio kavoje) 
veikimo. Vienas puodukas sti
prios kavos turi apie 100—150 
miligramų kofeino, o šis kiekis 
kaikuriem3 gali iššaukti silpnus 
apsinuodijimo reiškinius. Tie 
reiškiniai — ūžimas galvoje ir 
rodymasis, kad šviesos mirk
čioja.

Vaistai

Kaikurie vaistai organizme' 
turi šalutinį veikimą, kas daro 
įtakos į pajėgumą vairuoti au
tomobilį. Deksidrinas ir amphe- 
taminas imami tam tikslui, kad 
vairuotojas neužmigtų; riebuliai 
juos ima, kad suliesėtų; jie vei
kia kaip kavos kofeinas. Jie iš
šaukia pakeltą nuotaiką, bet su 
mažina pajėgumą susikaupti ir 
padrąsina pavojams. Strepto- 
mycinas gali būti piktinimo, no 
ro vempti, lygsvaros praradi
mo, galvos svaigimo, skambėji
mo ausyse ir prikurtimo priežas 
timi. Antialerginiai vaistai, kaip 
benadryl, pyribenzamin ir kiti, 
iššaukia mieguistumą ir suma
žina pajėgumą susikaupti. Ga
lima būtų priskaičiuoti daug dau 
giau visokių vaistų, kenkiančių

pakeliančiomis kūno temperatū 
rą, bloga savijauta (pvz., pikti
nant), blogas girdėjimas (pvz., 
negirdint artėjančio traukinio I 
ar pralenkiančiojo signalo) ir 
kita.

Daugelis dalykų, Įvestų ku
riuo nors būdu į žmogaus orga
nizmą, keičia jo fiziologines są
lygas. Vienas dažniausiai nau
dojamų yra alkoholis. Jis yra 
priežastimi 24% visų 
automobilių nelaimėse 
lio įtaka į organizmą
nuo jo kiekio kraujuje; o tą ga 
Įima laboratoriniu būdu suras
ti. Kai alkoholio kiekis krauju
je yra virš 0,15%, tai asmuo 
jau įsigėręs. Bet kiekvienas 
alkoholio kiekis kraujuje maži
na asmens tikslius sprendimus ir 
pajėgumą. Pvz., asmuo, sveriąs 
150 svarų, išgėręs 2 butelius 
alaus (silpno — 3,2% stipru
mo) jau gali būti alkoholio įta
koje. Alkoholis mažina pajuti- vairuotojo pajėgumui, bet tai 

! daugeliui neįdo- 
Prieš naudojant

Automobilių nelaimės Įvyks
ta dėl dviejų pagrindinių prie
žasčių — automobilio kaltės ar 
tiesioginės aplinkos sąlygų ir 
vairuotojo ar nelaimės turinčių 
asmenų kaltės. Į pirmųjų Įeina: 
a. kelio sąlygos (pvz., slidus pur 
vas ant kelio, b. oras (pvz., tirs 
tas rūkas), c. automobilio trū
kumai ir gedimas. Iš trūkumų

mo jausmą, mažina Į šalis regė
jimą ir bendrai regėjimą, o taip 
pat sumažina galimybę daryti 
tikslius sprendimus.

Tabakas. Rūkymas taip pat 
kenksmingas vairuotojui. Su dū 
mais į plaučius, o iš ten į krau
ją, patenka anglies viendeginis 
ir, susirišdamas su hemoglobi
nu, sudaro karboksihemoglobi 
ną (Hmb CO). Viena cigaretė 
suriša 1 ar 1,5% kūno hemog
lobino, surūkytas cigarečių pa
kelis per dieną paverčia 4 — 8 
hemoglobino į karboksihemoglo 
biną. Ir taip pajėgaus išnešioti 
deguonį po organizmo audinius

paminėsiu kelis: nebuvimas ap- hemoglobino kiekis sumažėja
saugos diržo, kieti lango rėmai 
iš vidaus, lango stiklo dūžtamu 
mas, nes jo aštrios skeveldros 
giliai sužeidžia. Dar paminėtina

Jautrūs organizmo audiniai ken 
čia nuo nepakankamo deguonio 
kiekio — jie dusinami. Ypač 
kenčia nervinis audinys — sme

kreivo stiklo naudojimas lan! genYs 'r akies tinklinė plėvelė, 
gui. Kreivumas laužia šviesos 
spindulius, ir daiktus matome 
kitose vietose, o ne ten, kur jie 
yra. Gi gedimai gali būti įvai
rūs : stabdžių užsikirtimas, pa
dangos staigus sprogimas ir ki
ta. Gedimai, ypač staigūs, gali 
išvesti automobilį iš kontrolės.

Šie dalykai betgi yra priežas
timi tik 10 ligi 20 nuošimčių vi
sų automobilių nelaimių. Kiti 
80 — 90 nuošimčių nelaimių at
sitinka dėl pačių asmenų, ypač 
vairuotojo, kaltės. Į pastarąsias
Įeina prasižengimai važiavimo ______
taisyklėms ir fizinės ir fiziologi SnnkLna^’Za'rt^ti'^vaikučtlms, ‘kada 
nės asmenų sąlygos.

Prasižengimų važiavimo tai
syklėms pats svarbiausias yra 
pergreitas važiavimas, kuris 
yra priežastimi apie 30%/ auto
mobilių nelaimių. Tam tikrame 
laipsnyje keli fiziologiniai veiks 
niai gali būti sąryšyje. Vienas 
iš tų svarbesniųjų — regėji
mas. Regėjimo laikas mažėja, tie 
siogine proporcija didėjant grei 
čiui. Žmogus vaikščiodamas ma 
to į šalis 180 laipsnių kampu.
Judėdamas 20 mylių Į vai. grei
čiu, jis mato į šalis tik 104 laips 
nių kampu, 40 mylių į vai. — 70 
laipsnių, 60 mylių — 42 laips
nių. Taip jis gali nepastebėti 
net kelio ženklų. Išvystęs didelį 
greitį, vairuotojas gauna grei
čio hipnozę — jaučiasi lyg užliū 
liuotas, snaudžiąs. Tas ypač at
sitinka važiuojant gerais ly
giais keliais — autostradomis 
(higway). Hipnozė sumažina 
vairuotojo pajėgumą reaguoti į 
aplinką. Dideliu greičiu važiuo
jant, didėja ne tik reagavimo 
laikas, bet ir automobilio sus
tabdymo nuostolis žymiai pail
gėja.

NUO UŽSISENE JUSIU 
skaudančiu žaizdų 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ. 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
naga.ll ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti nes Jų užslsenėjusios žaiždos 
niežėjimų Ir skaudėjimų senų atvi
ru Ir skaudžių žalždų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyee palengvins Jusu skaudėji
mų. ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ilgos vadinamos P8ORIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšlmų 
tarpplrščtu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiOstančios suskllsios odos dedir-

pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy 
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ilgų. Lę
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., 81.25, ir 83.50.
Pirkite valstinėseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc., Ga- 
rv,lnd. ir Petroit, Ml- 
chlgan arba rašyki
te I r atsiųskite Mo- 
ney order i

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St, Chicago 84. I1L

Išvados
Greitai bus pradėta 

būdų sumažinti automobilių ne 
laimes; vienas iš jų bus^reika

rp„; „__ i lavimas daryti saugius automo-Tai asmens reagavi-1 J ®bilius; o saugumo pagerinimųlaimėmis.
mas į įvairius emocinius jau- 
diklius. Pyktis, nepasitenkini
mas, bloga nuotaika, perdėji
mas, lytinis Įtempimas — tai 
keletas iš emocinių stovių, ku
rie gali vesti į automobilių ne
laimes. Asmuo, valdomas vie
nos kurių iš tų emocijų, yra lyg 
apsėstas — visas jo dėmesys 
sukauptas ten, ir nelieka pakan 
kamo dėmesio aplinkai.

Gale prisiminkime asmenis, 
turinčius dažnas nelaimes. Jie 
skiriasi nuo neturinčių nelaimių 
savo neprisitaikymu bendruome 
niniam gyvenimui. Jie dažniau
siai turi nelaimes dėl to, kad jie 
galvoja, jog jie yra skriaudžia
mi. Jie stengiasi neužsileisti ar
ba stengiasi pasirodyti, kad jie 
yra didesni,, kad jie turi pirme 
nybę, kad jų automobiliai stip
resni ir kita.

SOPH I E BARČUS

RADIO PROGRAMA
IŠ WGE8 stoties — Banga 1890

PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 ▼.
N:'O PIRMAD. IKI PENKTA©. 

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

SEKMAD. H:30—9:30 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1400 kll.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ.
Chicago 29. III. HEmlock 4-2418

būtų ilgas ir 
mus sąrašas, 
kuriuos nors vaistus, būtų ge
riau paklausti gydytojo bei pa
galiau, vaistininko (drugist), ar 
jie nekenksmingi vairuotojui.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 VV. 67th Pi., Chicago,

III. VVAlbrook 5-8063

KiKMuniag“^4$IŠ TOL) |R ARTI 
NAUJI omeu TPOKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/AJ 

USU METU PATYRIMAS-P/6US IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. V/AIUmok 5-9209_

i/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1088

B. R. Pletkietvicz, prez.; E. R. Pletkiewlcz, seki*. Ir advokatas
Mokame ankštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybes bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitų šiandien. Apdrausta Iki $10,000.

Darbo valandos: plrmad. ir ketvirtad. nuo'9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uidaryta, o šeit. nuo 9 iki vidurdienio

J 08 A S GRADINSKAS
J. G. TELEVLSION OOMPANT

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

TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo, 
nešiojami, Jungiami prie automobilio baterijos. PATEFONAI: vietiniai 
Ir užsieniniai, paprasti, nešiojami, automatiški, Hi-Fi, baterijlnlal. RA
DIJAI: vietiniai ir vokiški, AM, FM, trumpos bangos, keltais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitarlnlai.
 ATIDA RA IK SEKM. nuo 11 vai. ligi 8 vai.

Atliekame dideliut !r msžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis auUedinimaa. Parduodam* automobilių dali* 

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

2641 Wesl Tįsi Sfr. (Kampa. Talman Bve.) 
Telef. PBotpect 8-9842. Namu tel. WJUbrook 5-5934

Bus Įvestas taip pat koks nors są prieš keliais slaukiojančią 
jieškoti ne perdaug komplikuotas psicho!mirtį ir užkirsti kelią nekaltam 

loginis tyrimas. Be to, smarkiai
padidintos bausmės prieš nusi
kaltusius vairuotojus. Visa šio 
krašto visuomenė turi kelti bal

galima priskaityti daug. Kitas 
būdas — daug rūpestingesnis 
atrinkimas asmenų, gaunančių 
vairuoti automobilį leidimus.

Pirkit Apsaugos Bonus1.
Tel. ofiso HE 4-6699; rez. Plt 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p.p.,
išskyrus ketvirtad. ir sekinai!.

Tel. RElianoo 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

VDYTOJAS ir chirurgą?
i IETUVI8 (1TDYTOJA81 

8925 W«st 59th Street
v* 4 p ųlet, 0:10—8:8* ***

frečli. ,1 pasai su tart1

Tel. ofisu ir buto OIjympie 8-4158

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien 1-3 vai. ir 0-8 vai. vak., 
Išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

žudymui.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauju adresas: 4255 W. 68rd St 
Ofiso tet KEliance 5-4410 

Rezld. telef. Ultovchill. 6-0017 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

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

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South Western Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. h- 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-j vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Oftao 'eiefonas: PR 9-3229
tewf. VVAlbrook 8-5070

ofiso HE.4-5849. rez. HE 4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penxt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-4. treč.ir iešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI į 

2800 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarlma 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 4-1795 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdian Išskyrus trečiad Ir 
šeštad.

Res. tel. GKovt-hlll 6-5003

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

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

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 

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

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:30 v. 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7150 South VVestern Avenue 
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. pyto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.-—8 vai. vakare. Trečiad. nuo
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. U
vai. ryto Iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168
Res. tel. VVAlbrook 5-3765

Ofiso tek CUffslde 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Waeker Drlve 
(Clvio Opera House, kamb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tek Clintral 6-2294

5002 West 16 th Str., Cicero 
Vai. kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai. 

Tek TOwnhall 3-0959 
Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 

Rezld. tek HEmliKk 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Į (Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRoMpeet 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr.. 
Treč. ir Penkt, 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

DR» Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Western Avenue 
Chicago 29, III 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublio 7-4900 

Resldenda: GRovehUl 0-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
vak šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virgin iii 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

M'<‘1. ofiso Pltospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. VVond Street 

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

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

Vai.: kasdien Inuo 6 v. v? Jk.1 9 v. v?ų 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

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

Tel.: Ofiso — I’Ullman 5-6766
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-6815 
Rez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarlma

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. Gib. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6255 South VVestern Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—J vak 

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125
DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street
Vai 1 Iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

> šeštadieniais 1—♦ v. p. p.

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Californla Avė. 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p 
Sešt. 2—7 vai. p. p„
Išskyrus sekmadienius

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weat 35th Street 
(kampas Halsted ir 85-ta gatve) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
I^Afayette 3-4949.

Namų — CEdarcreet 3-7789

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

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

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

Tel. VVAlbrook 6-9670
Res, HTlItop 6-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center
6182 South Kedzie Avenue

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

Nuo kovo 25 d. iki bal. 1 I d. ofisas 
uždarytas

Tel. ofiso PR. 'SSS. 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 
Iki t vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehUl 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

fRITATKO AKTNTTTP
Valandos 9- 

«• įeita rtina
MM W

•13 Ir T—9 » » pa**
Išskyrus trečla-t tentus

Marqnetts Rnari

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chieasroe Snvings Bendrovės praeitimi, nno pat jog įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi- 

K dendų naSunio atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tan- 
' pomus pinigus. Pasidėję tanpinins pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, augStą dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

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

Rašykite dėl informacijų. Musų ^Rrtas $21,000,000,00.

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

Atdara: pirmadienį nno 12 iki 8, antradienį ir penktadienį nno 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 Iki 8.
Trečiadieni uhlar) ta vI«m» dienų, o šeštadienĮ nuo 9 Iki 2 valandoa po pietų.

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso Victory 2-1581 , į
Rez. Victory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kamp. Jlalsted ir 31-mos gatvių 

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

Ofiso telefonas — Rlshop 7-2525

DR. AL. RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečiad. ir s»kmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
KPEC. ('HIRURGINftfl IR 

ORTOI’EDIN'ftS LIGOM 
2745 West 69th Street

Priešats šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublio 7-2290 

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

DR. ANT. RUDOKAS, OpL 
Tikrina akla Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rčmus 
4455 S. California Av«. .YA 7-7881
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už- 
daryta), šeštad, 10 ryto Iki 8 v. p. p.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezlstas

A paratai-Protezai. Med. ban
dažai. Kpeo. pagalba kojom

(Areh Supports) Ir 1.1. 
Vai.: 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTI1OPEDI.IOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. fiSrd St.. Chicago 29, OI 

Tel. 1‘Roepect 6-6O84

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2426 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 va. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZAUTORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezld. 6600 8. Artesian Avė. 
VAI. 11 v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v. v

DR. G. SERHER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

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

DR. S. VAITUSH, OPT.
I

Palengvinu aklų įtempimų, kurie 
yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aktų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prtrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai* 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
1 mokyklos valkus.

4712 South Aahlaiul Avė.
Tel. YArds 7-IH73

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

DRAUGAS 

THE IJTHUANIAN DAILY FRIEND 
4545 VV. 63rd St., Chicago 29, Illinois, Tel. I,Udlow 5-9566

Entered as Recond-Class Matter M&rch 81, 1916, at Chicago.
lindo. (Jte Art of March S. 1879
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į PRENUMERATA:
Olcagot Ir Clcerol 
Kl*ur JAV tr Kanadoj 
Užsienyje

8UB8CRIPTION RATES 
68.00 per year outside of Chtca*c 
19.00 per year In Chicago A Cleerr

floetety 68.00 per year in Canada
Foretgn 811.00 per yearMetams H metų 8 mėn i mėn

66.00 6.00 18.75 61.36
68.00 84.60 12 50 61.6(>

611.00 65.60 68.0* ll.Bf
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turo. Juos grųžlna tik Iš anksto susitarus. Kedskotto u* skalbimu turtą 
eetsHkn s.«lhlmu katnns nrtstnnčtsmne savus oraAvms
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TAPYBA IR POLITIKA
PICASSO Iii KOMUNIZMAS

Picaasso ir komunizmo santykių pradžia nėra visai aiškiai 
susekama. Nuo 1944 m., kada jis pasiskelbė esąs partijos nariu, 
Picasso ir komunizmo santykiai yra jau aiškesni ir sukėlė ne
maža šnekų.

Nėra abejonės, kad yra kažkoks gilus ryšys tarp garsiojo 
mūsų laikų dailininko ir komunizmo, šiam ryšiui suprasti gal ge
riausiai pasitarnauja paties dailininko viso gyvenimo draugas ir 
jo ispaniškasis sekretorius Sabartes. Apibūdindamas Picasso ta
pybą, jis duoda raktą ir išvidiniam jo giminingumui su komunizmu 
suprasti. Pasak jį, praėjusių laikų dailininkai išskyrė objektą iš 
kitų tam, kad jį imituotų, o Picasso paėmė objektą tam, kad jį 
kaitaliotų, skaldytų, perdirbinėtų, manipuliuotų ir su juo išgautų 
visokias galimas ir negalimas kombinacijas, kurios yra labai nu
tolusios nuo originalios daikto paskirties.

Tai, ką Picasso padarė su daiktu, komunizmas padarė su 
visuomene. Jis paėmė individualistų perdaug suskaldytą visuo
menę ir tarėsi galįs jos santykius, tikslus ir priemones taip kai
talioti, kaip tik komunistiniam reformatoriui galėjo ateiti į galvą, 
nesiskaitant su žmogaus prigimtimi. Taigi nevaržoma vad. kū
rybinė laisvė yra turbūt tas gilusis ryšys, kuris yra sujungęs 
Picasso su komunizmu.

Tačiau pats Picasso nepasidavė komunizmo manipuliuoja
mas.

ANTIFAŠISTAS

Picasso yra ispanas. Kai iškilo Ispanijos revoliucija, jis 
buvo, žinoma, ne Franko, bet komunistų šalininkas. Respubliko
nus jis rėmė ir savo pinigais. Savo garsųjį paveikslą “Guernica” 
jis nupiešė tų kovų įkvėptas. Kai vokiečiai aviatoriai subombar
davo baskų miestą Guernica, jis nupiešė didelę kompoziciją, kuri 
dar tebekabo New Yorko galerijoje, jei nėra šiuo metu paskolin
ta Paryžiui. Šis paveikslas yra pilnas ne tik politinių sim
bolių, bet ir politinių veidų. Ten yra vaizduojamas sutriuškintas Į 
riteriškasis arklys, su buliaus veidu besišypsąs Leninas ir daug 
kitų dalykų.

Nėra abejonės, kad tai yra pats įžymiausias ir labiausiai dis
kutuojamas mūsų šimtmečio paveikslas. Jis tebėra paties daili
ninko nuosavybė.

MENININKAS IR POLITIKA
Su komunizmu Picasso bus susitikęs studentavimo laikais, 

kai jis buvo vargšas. Į komunistų partiją jis įsijungė tada, 
kai jis buvo milionierius, turįs ne tik namus, bet ir pilis. Prieš 
atidarant pirmąją parodą po vokiečių okupacijos Picasso pasi
skelbė komunistu.

Prancūzijos visuomenė dėl to piktinosi, o kai kas sakė, kad 
čia yra tik dailininkiškag kaprizas ir daugiau nieko. Protestuo
damas prieš šitokias pažiūras, Picasso vienam Amerikos žurna
listui pats įrašė bloknotan šiuos žodžius: “Ką jūs manote apie 
menininką? Ar jis yra gyvulys, kuris turi tik akis, jei jis yra 
dailininkas; tik ausis, jei jis yra muzikas; ar lyrą kiekvienoje 
savo širdies dalyje, jei jis yra poetas; o jeigu jis ya boksinin
kas, ar jis turi tik muskulus? Priešingai! Tuo pačiu metu jis 
yra politinė būtybė, nuolat jaudinama ir deginama pasaulio įvy
kių ir save juose matydama. Kaip galima nejausti bendrumo su 
kitais, užsidarius savo dramblio kaulo indiferentiškumo bokšte 
ir atsitverti nuo gyvenimo, kuris iš visų pusių mus supa?”

Šie žodžiai yra verti dėmesio. Visiems, kurie nori mums įpirš
ti modernųjį meną, kaip neturintį turinio ir nieko nereiškiantį 
žaislą, šie Picasso žodžiai yra nedviprasmiškas atsakymas. Nėra 
reikalo mums vieniems nuo kitų tai slėpti.

EUROPA IR AMERIKA
P. OAVCYS, Chinino. III.

Šveicarijos Ženevoje įvyksta Taip pat ir amerikietis prof.
“tarptautiniai susitikimai”, ku
riuose kraštų mokslininkai, ra
šytojai, sociologai ir filosofai 
sprendžia įvairias aktualias pro 
blemas. Viename tokių susitiki
mų buvo diskutuojama santy
kiai tarp Europos ir Amerikos. 
Iš spaudoje paskelbtos to pokal 
bio apžvalgos galime susidary
ti sekantį vaizdą.

Dauguma tame pokalbyje da
lyvavusių mokytų vyrų nusi
skundė "Europos amerikonėji- 
mu.” Kokia tai liga ir kas ja 
serga ? Ženevos universiteto 
prof. Rappart teigia, jog jis nie 
kad negirdėjęs kalbant apie šią 
užkrečiamąją ligą fabrikuose 
ar gatvėje, bet tik elegantiškuo 
se salonuose ir literatūriniuose

G. Boas patvirtino amerikiečių 
individualizmą, prieštaraudamas 
tiems, kurie juos laiko didele 
žmonių kaimene ar vienodų ir 
besielių automatų junginiu. Vie 
nintelis pasaulyje dalykas, ame 
rikiečius skiriąs nuo kitų, tai ne 
buvimas ūkininkų luomo. Dirba
mąją žemę sutechninus, ją ap-lan»^'
dirba migruojantieji darbinin
kai, neturį šaknų žemėje. Kitas 
būdingas JAV-bėms dalykas — 
“megapolizmas”, nuostabus su
sitelkimas į miestus, dominuo

į mė tėra tik intelektualų prasi-
, . _ x . manymas. Pirmą kartą istori jo-subuvimuose. Jo nuomone, tai • taymu . ,____ x___ ,_____, u__’je matome JAVbių mases tech

nikos stebuklų dėka dalyvau-esą pranašumo kompleksas, ku 
rį europietis jaučiąs amerikie
čio atžvilgiu. Tačiau vokiečių 
rašytojas Junkg labai sielojasi 
tuo Europos amerikonejimu. Jį 
neramina JAV-bių technikos 
raida. Pradžioje jų ekonominį 
gyvenimą tvarkė pramonės mag 
natai ir bankai. Dabar gi viską

\ “TALKOS BALANDIS”
Picasso santykiams su komunizmu yra būdinga jo paveikslo 

“Balandis” istorija. 1949 metų žiemą dailininkas Matisse pa
dovanojo Picasso savo prijaukintą karvelį, kurį jis laikė savo 
studijoje. Tą pačią dieną Picasso padarė labai vykusią balan
džio litografiją. Aragonas ir kiti komunistiniai Picasso draugai 
šį paveikslą sumezgė su komunistų varoma taikos propaganda 
ir sumanė iš to padaryti didelį dalyką, šį piešinį pasigavo ko
munistinė propaganda ir taip jį išplatino ir išgarsino, kaip tur
būt nebuvo atsitikę su jokiu paveikslu. Jis pasidarė ne tik ko
munistinės taikos kongresų ženklu, bet ir gero tono reikalavimu 
kiekvienam meno žinovui jį girti. Augščiausius įvertinimus jam 
pripažino ir Philadelphijos meno organizacijos.

Šio paveikslo istorija atidengia mums vieną moderniosios 
tapybos puslaptį. Galbūt, kad šis balandis tapybiškai yra labai 
vertingas, tačiau, kaip pats Picasso yra pasakęs: “Paveikslai 
gyvena apie juos susidariusiomis legendomis”.

STALINO PORTRETAS
Daugeliu atžvilgių yra įdomi istorija Stalino portreto, kurį 

Picasso nupiešė Stalinui mirus. Sakoma, kad tas portretas nėra 
jau toks moderniškas; jis yra beveik realistiškas. Stalinas čia 
buvo pavaizduotas jaunuoliu gruzinu su svetimu žvilgsniu ir 
slavišku apsivylimu veide. Kaklą vaizdavo geležinis cilindras.

Šį portretą įsidėjo komunistinis Paryžiaus žurnalas “Les 
letres francaises”, redaguojamas Picasso draugo Aragono. Ta
čiau netrukus redakcijon pasipylė pasipiktinimo ir protesto laiš
kai prieš Stalino išniekinimą. Protestai nuėjo taip toli, kad re
daktorius gavo viešai apsikaltinti už šio portreto įdėjimą. Savo 
straipsnyje jis prisipažino, kad šis portretas įžeidęs kilniausius 
komunistų jausmus ir su Stalino veidu negalima daryti visokių 
machinacijų, kaip su kitų žmonių veidais. Ta pačia proga jis 
aštriai išbarė Picasso. Jis rašė: “Žiūrėk, Picasso, šis portretas 
tai nėra kokios ponios X portretas! Būk tuo, kuo esi, ir neda
ryk juokų iš tų, kurie žiūri į tavo piešinius! Tau dar reikia šio 
to išmokti, pvz. pagarbos savo modeliui ir tam žmogui, kuris 
stengiasi tavo kūrybą suprasti. Nepabėk su savo išdidumu. Ta
vo talentas nėra pakankamai augštas piešti Satlinui”.

Netrukus po šio straipsnio pasklido Paryžiuje gandas apie 
Picasso pasikalbėjimą su kitu savo ilgamečiu draugu — reži- 
soriumi, kataliku Jonu Cocteau. Paklaustas, kodėl jis tapęs ko
munistu, Picasso atsakęs: “Aš maniau, kad tai bus didelė bro
liška šeima. O dabar aš nekenčiu savo šeimos”.

SĄŽINES KONFLIKTAS
Paskutinis Picasso konfliktas su komunizmu įvyko Vengri

jos įvykių proga. Jis kartu su devyniais intelektualais komu
nistais paskelbė laišką, protestuojantį prieš Budapešto įvykius. 
Tiesa laiškas turėjo post scriptum, kad ši kritika nereiškia pa
sirašiusiųjų pasitraukimo iš partijos. Tačiau laiške buvo iškel
tas reikalavimas greitai susirinkti komunistams intelektulams 
ypatingan susirinkiman “išsiaiškinti nesuskaičiuojamus komu
nistų sąžinės konfliktus". Tačiau partijos vadovybė šį suma
nymą pavadino savanaudišku reikalu. V. Bgd.

tau ja ne prieš JAV-bių materia 
lizmą ir jų technokratiją, jų vie 
nodumą, sielų streiką at* egzis
tencinę tuštumą, bet prieš jų 
politinę galią. Amerikonizmas 
ir amerikanizacija — naujos is
torinės tikrovės pseudonimai, 
kurie reiškia Amerikos pranašu 
mą Vakaruose. Jokia hegemoni 
ja niekados neturėjo konkuruo
jančiose, atsilikusiose ar globo
jamose tautose pritarėjų ir

siu dienų graikų mokslinin
kas 1’heotokas, pabrėždamas pa 
ralelę tarp Europos ir Ameri
kos ir tarp jo gimtosios Graiki
jos ir Romos II Amt. pr. Kr., pa-

be. Prancūzas G. Sonnier pašte 
bėjo, kad Europa neteko savo 
galimybių — nusmuko į JAV- 
bių elgetas. Juk yra žinomas

jaut kultūrinėse vertybėse Bet kad "ega1' butl J°kl° tar
kaip tik prieS tai piestu stoja Pū’kVio pasikeitimo ten, kur nė- 
rįnktinės Europos mažumos, Ii- ra torP lyKybes- 
gi šiol įpratusios monopolizuoti' Europos santykiai su Ameri- 
kultūrą kaip aristokratinę pri- ka susikomplikavo dviejų pa- 
vilegiją. 1 saulinių kariį pasėkoje. Prieš

Tačiau vienintelis išdrįsęs pa tuos karus pasaulio politinis cent
valdanti valstybė. Iškilo moks- aakyti.,tiesil ir daiktus pavadintas buvo Europoje ir jos istori- 

ti jų tikrais vardais buvo italas jos asis per penkis šimtmečiuslininkų kasta, kuriai pavesta rū 
pintis sensacingais išradimais, 
nuo kurių šiaušiasi plaukai (su
prask, jei tai kalbama apie ato
mines ir vandenilio bombas). 
Pasakiškas naikinimo priemo
nių ištobulinimas labai paken
kęs JAV-bių popularumui (va
dinasi, pagal Jungką, JAV turi 
atsisakyti šitų priemonių, kada 
sovietai visomis išgalėmis sten

Compagnolo. Iš kur kyla prie- sukosi tarp vienos valstybių do 
šingumas tarp Europos ir Ame- j minavimo idėjos ir visų valsty- 
rikos? — klausia jis. Jo many^bių lygsvaros idėjos. Bet toji 
mu tai politinė problema, nes, i Europos istorijos fazė jau ga-
atėjus sunkiai valandai, Europa 
buvo reikalinga amerikiečių pa 
galbos. O tai suteikė Amerikai 
pranašumą prieš Europą. Tam 
pranašumui nusilpnėjusį Euro-

lutinai išbaigta. Politinis pašau 
lio centras persikėlė iš Europos 
ir dar nėra galutinai nusistojęs. 
Dėl jo vyksta ginčai tarp JAV- 
bių ir Sovietų Sąjungos. Bet dar 
nedaug europiečių tuo tarpupa negali atsispirti, bet ir nesu

gi^i?aViš^st^tiL“B^“to/š?tie ,tinka jo priimti- EuroPa Purkš’ Yra įsisąmoninę ir nenori pripa- 
ginklai baisiai brangūs (vadi
nasi, vergija ir mirtis bus pi
gesnės). Kaip atosvara — JAV 
labai gausu maisto ir jis pigus, 
tačiau medžiaginis persisotini
mas savo ruožtu priveda prie šie 
lų streiko (“chomage d’ames”).
Amerikos žmogus neturįs poil
sio, susimąstymo, dykiniavimo, 
taip reikalingo meniniam įkvėpi 
mui ir fizinių bei dvasinių jėgų 
atgavimui. Bet dėl šitokios ame 
rikiečio būklės esanti kalta Eu 
ropa. Ji turėjusi humanizuoti 
Ameriką, jai įdiegti vertybių 
kultą. Vietoj to ji tolydžio elge
taujanti dolerius.

Prancūzų rašytojas Andre 
Maurois tvirtino, kad priešin
gai, amerikietis turįs daugiau 
privalumų nei ydų. Esą jis šlyk 

^tisi cinizmu, tiki darbui ir pa
žangai, žmonių broliškai lygy
bei ir žmogaus asmeniškai lais
vei. Jis atsisakė socialinių kla
sių prietaros jam nesvarbūs aka 
deminiai ar piniginiai titulai.
Vienintelis dalykas, kuris jam 
rūpi — tai kiekvieno žmogaus 
asmenybė.

1957 BUICKAS
Tik

#2,595.00
. Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos 

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

STASY
2146 Se, Hoyne

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

meny turinčių ilgy patyrimų.

S FABIJONAS
T.ht Vlrgini. 7-7887

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

60 tęsinys
Pavakarėj vėl grįžo prie klebono “konkurento”. 

Kas jis? Iš choristų, artistų? Gal Zigmas, kuris nuo
lat juokiasi? Gal tylusis Antanas? Ji turėjo paste
bėti, jei žmogus prie to priėjo. “Kokia aš neapdairi, 
negera, niekam tikus” — kartojo slampinėdama po 
namus. Sulaukus vakaro, išvažiavo dviračiu. Kai 
stabterėjo tiek kelio kryžium, jai pasivaidino, lyg 
kas stebėtų ją. Apsižvalgė, bet nieko nebuvo.

Norvaišų kiemas .mielas kaip ir jos sodyba. Mer
gaitėm ji nieko nesako. Perdaug turi draugių, o lū
pos — atviros. Ji nemėgsta bičiuliautis su mergai
tėm. Vyras kas kita. Algis — mieliausias! Greit su 
juos atsiskiria nuo vakarienės stalo ir įsitaiso klė
tyje, jo vasariniame kabinete.

Susėda ant lovos, sukelia kojas, nugarą atremia 
į sieną. Žiūri į duris. Ten darželio kvapas. Prie
blanda.

— Ir kas įstūmė? — Samanė gyvai sprakteli kai
rės rankos pirštais.

— Aš žinau! — Algio balsas minkštas, skaidrus. 
— Kas kitas, jei ne Lina!

— Ne, tada aš būčiau lėkus į upę, ne tu!
— Tai ko taip kukavai aną vakarą? Aišku, ne 

Lina. Arba kas tave žmogžudiškai įsimylėjo, arba 
policija, kuri visur daro tvarką. Kaip galima su pus
broliu tokią naktį prie gluosnio sėdėti? Tvarkos nė
ra, na, ir nubraukė! •

— Bet kas, kas? — ji surusi skaidriu juoku ir 
nutyla.

žiuti tf»« milžiniškos geopoliti
nės revoliucijos. Naujoji kova 
tarp dominavimo idėjos ir lyg
svaros idėjos jau vyksta ne vie 
name kontinente, bet visoje mū
sų planetoje. Nauji istoriniai 
vienetai bus didelės kontinentų 
konfederacijos—jos beveik yra. 
Naujos karinės sąjungos nebe
bus tarptautinės, bet tarpkonti- 
nentinės, kurios taip pat jau be- 

' veik yra.

Dabartiniu metu Europa yra 
panašioje būklėje, kokioje buvo 
Graikija III ir 11 Amt. pr. Kr., 
kai neišvengiamai turėjo patek
ti į Makedonijos ar Romos glė
bį. Jeigu Europa nesusijungs, 
taip pat pateks kam nors į glė
bį. Jeigu to nepadarys savano
riškai, bus priversta jėga; atsi
ras kitas Napoleonas ar kitas 
Hitleris ir visą Europą apjungs 
smurtu.
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

i tolimų distancijų, šaukite sekančiai.
jančius visą šalį ir parodančius siūlė kuklią išeitį — susitaikin 
individo vienumos baimę. j ti su Europos politiniu silpnu- 

E. Weil yra nuomonės, kad ™.ir Pykinti Europos kul- 
amerikiečių technokratuos bai- !ur1"10 Pahklm° avyt,ncla gar‘" DidnvYmirrnn i ’ a 4* a-u.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO. LITUAN1CA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882

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

Universal Savings and Loan Assoeiation užtikrina saugumą 
ir gražy pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

TELEVIZIJA RADIJAS
HI F1 PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO. INC
3240 S#. Halsted St„ CAIumet 5-7252

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:

Pirmad., antrad., penktad. ir 
fieštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

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

4. - i . , ... ve krimsdama. Man pabodo lyg rąstui numestam gu-Ziogai nerimsta už lango, už duru. Algis leidžia . m x x • •. . . , ® iciuzia l„fi Tnm moti, matom niAlrn nainn Ar naro tranai,
gėrėtis naktimi, spėlioti, kas tas nežinomasis. Pats lėti. Taip metų metais nieko naujo. Ar nėra geriau 

mylėti, skaisčiai mylėti. Rudenį, žiemos vakarais aš 
daug mąsčiau: kas manęs laukia? Aš be ypatingo 
grožio, gal daugiau negraži. Tiek atgyvenau, o nie- 

įkas manęs nematė, niekas neįsimylėjo. Ištekėti nėra 
. a i įm tai rabinam įspėti, o mes užmirškim!! taip lengva. Tokios Linos, tokios gražuolės, ir tai nie- 

Geriau sakyk, kaip tu gyveni? j kas negriebia. Būkim atviri. Bijausi pasidaryti at-
— Tu nežinai, kas atsitiko! — ji nutęsia. 'liekama, viena nusenti. Ar man toks ūkis vilkti? To-
Algis įsitaiso priešais, sukryžiuoja kojas, žiūri dėl ir pasirinkau vienuolyną. Ten įsimaišysiu į būrį,

juokiasi, prikahdęs lūpą: štai ir vienuolė, apie ber
nus galvoja. Jei būtų tvirtas pašaukimas, neleistų 
balso gaida svajinga.

ir klausosi pasakojimų. Norėtų jis, kad būtų šviesu. 
Samanės akys tikriausiai tai spindi, tai žybčioja.

nebūsiu viena. Galėsiu melstis už jį, gerus darbus da
ryti. Ar negražu ? Aš pasakiau tėvams. Mama tik šyp-

— Sveikinu, sveikinu! Sakyk greičiau: kas tasai, telėjo. Ji galvoja, kad aš vėjavaikė. Tėvas rūsčiai ba-
kuris pavogė ramybę?! — klausydamas jos kalbos, 
Algis spėja, ir mintys susiveda į Julių. Kas kitas, 
jei ne jis!

— To niekas nežino. Niekas! — Samanė su
simąsto.

— Kažin?
— Tikrai, nes niekam nesakiau. Aš ... įsimylė

jau į mūsų kunigėlį...
Vieną akimirką Algis linkteli ir staiga praplium

pa skardžiu juoku. Nusirita iš lovos kvatodamas. 
Prisimena jam klebono pasakojimai, jo spėliojimai.

— Kodėl tu ...
— Nieko, taip sau! Kas toliau? — susivaldo ir 

atsisėda.
— Na... Aš pati nežinau, kaip atsitiko, — ji 

lyg aiškinasi, braukdama per suknelę. — Buvo čia 
daug vikarų: vienas taisė laikrodžius, kitas mėgo kor
tas, trečias sirgo, šis visai kitas. Jis tuoj visus išju
dino, įtraukė į darbą. Kokios jo akys gražios. Jis vie
ną kartą pažvelgė į mane, rodos, kiaurai pervėrė. Jis 
mane kviesdavo ir kviesdavo. Aš... atsigavau. Per 
daug buvau užlūžus namie, užtroškus. Jis išjudino 
mane, išvedė lyg vaiką į žmones. Bet ne tik aš, daug 
mergaičių įsimylėjo. Kai jos man pasisakė, aš dar 
labiau mylėjau, dažnai lankiausi bažnyčioje, kad ma
ne matytų. Aš daug galvojau. Namie dažnai nemie
la. Tėtis, it viršaitis, žiūri, ar tarnautojai naudingi, 
ar ne. Aš, žinoma, nenaudinga. Sėdžiu be darbo, Ba

rėsi. Bet kas man: — noriu, išeinu!
— O ten, sakai, su procesija pasitiks, su balda

kimu nulydės į vienuolyną ir ant celės durų užrašys: 
vaikščiokit tyliau — čia nelaiminga širdis gyvena.

— Nesityčiok, Algi!
— Visai ųe. Man linksma. Kodėl man nekalbėti. 

Nenorėk, kad tau pasiūlyčiau klauptis ir sukti rožan
čių už vikarą. Tam yra bažnyčia, o čia klėtis ir žio
gai. O daryti tu daug gali: nuolat kalkis į galvą. Ko
kia negraži, kokia netikus, kokia negabi. Vaikščiok 
rankas sudėjus, kunigėliui kaldrą pasiūk!

— Jau pasiuvau! — ji nusijuokia.
— Tai tuziną megztukų žiemos vakarais išdūsauk! 

Svarbiausia, tu nevaidink, juk aiškiai matai, kad tu 
scenoje kaip drapakai, užversti lauko gale. Nė iš vie
tos! Juk tave nušvilpė, kiaušiniais apmėtė! Žinai, tu 
užsidėk tokias plėškes, kaip kad turi arkliai. Nema
tysi į šonus. Tik į priekį galėsi žiūrėti, tik į kunigėlį. 
Puikus išradimas. Lina būtų patenkinta.

Samanė atsidūsta.
— Išprausei mane, broleli, be muilo. Jei kas ki

tas sakytų, jei ir tavo seserys, būčiau tik kulnis pa
rodžiusi ir užpykus.

— Pykti vienuolėms negalima.
— Ar aš vienuolė? Negalvok. Bet aš nepykstu, 

nors truputį skauda. O gal gerai, kad taip pasakei.. .
{ B ui daugiau).
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KADA MOKAMOS PAŠALPOS
‘ v PENSININKŲ ŽMONOMS

Jeigu pensininko žmona nori 
pašalpą gauti būdama 62 metų 
amžiaus, tai pašalpos suma už 
kiekvieną mėnesį būtų 75% tos 
sumos, kurią jį gautų, sulauku
si 65 metų amžiaus.

Pensininko žmona būdama 63 
metų amžiaus, gautų 83'/j nor
malios pašalpos.

Pensininko žmona būdama 64

Socialinio draudimo naujau
sias papildymas suteikia teisę 
gauti pašalpas pensininkų žmo
noms tris metus anksčiau, negu 
pagal senąjį įstatymą.

Dabar pagal minėtą įstatymo 
papildymą pensininkų žmonos 
pašalpas gali gauti būdamos 62 
metų amžiaus.

Jeigu pensininko žmond kreip 
sis pašalpos gauti 62 metų am
žiaus, tai jai mokama mėnesinei amžiaus, gautų 91%% su-
pašalpos suma bus mažesnė. 

Sumažinta pašalpos suma pri
klauso nuo to, kiek mėnesių 
trūksta iki 65 metų amžiaus.

mos, kurią gautų būdama 65 m. 
amžiaus.

Čia spausdiname oficialią pa
šalpų lentelę:

Vyro fnėn. Jei žmona prašytų pašalpos būdama
pensija. 62 m. amž. 63 m. amž. 64 m. amž. 65 m. amž

$30.00 $11.30. $12.50 $13.80 $15.00
55.00 20.70 23.00 25.30 27.50
68.50 25.80 28.60 31.50 34.30
78.50 29.50 32.80 36.10 39.30
88.50 33.30 37.00 40.70 44.30
98.50 37.00 41.10 45.20 49.30

108.50 40.80 45.30 49.80 54.30
Jeigu pensininko žmona pa- mirtų, kai žmonai mokama

sirinko gauti sumažintą pašal
pą, vadinasi prieš 65 metus am
žiaus, tai jai tokia sumažinta 
pašalpa bus mokama ir po 65 
m. amžiaus.

Bet tuo atveju, jeigu pensi
ninkas vyras bet kuriuo laiku

mažinta pašalpa, tai našlei bū 
tų išmokėta laidotuvių pašalpa 
(lump sum) ir ateityje būtų mo 
karna našlės nesumažinta mėne
sinė pašalpa.

Pastabos ir nuomones

MANO PADĖKA
Vienų metų akimirkoj didelių 

smūgių ištiktam dėl trijų mano 
mylimiausių žmonių netekimo — 
Lietuvoje Tėvo ir jauniausio bro
lio Benjamino, paskiausiu laiku 
Buenos Aires lietuvių kolonijos 
kultūrininko brolio Kazimiero mir
ties pareiškusiems man užuojautą 
ir paguodusiems “Dainavos” me
no ansambliui, Omahos LB Chorui, 
Omahos Vaidintoju Būreliui, Oma
hos šv. Antano lietuvių mokyklos 
Seselėms Kazimierietėms už jaut
rų laišką ir maldas, režisieriui Sta
siui Pilkai, Omahos lietuvių vaidin 
tojams V. Sederavičiui, A. Neliu- 
bavičiui, St. ir A. Radžiūnams, 
Drukteiniams, Mackeviėiams, Ka- 
valskiams, Agurkiams, Urbonams, | 
Galeckams, Ofortams, j. Deks- 
niui, J. Jablonskiui, D. Martinkui,

V. Vainiūnui, V. Požėlai, A. Gin
duliui, V. Jakubėnui, V. Braziui, J. 
šermukšniui. J. Povilaičiui ir R. 
Akroniui reiškiu nuoširdžiausią sa
vu padėką.

Gasparas Veliška

PAJIESKOJIMAI
J ieškoma ONA VISKUPA1TIS. 

prieš 6 m. gyv. adresu: Linkuva, 
Šiaulių apskr., Valsčiaus Savibie, 
Lithuania. Ji turi 3 sūnus: Anta
ną, Petrą ir Povilą. Antanas bu
vo mokytojas Kaune. J ieško se
suo Mrs. A. Gera>, 26 W. Ever- 
green Avenue, Philadelphia 18, Pa.

Pirmadienis, kovo 25, 1957

REAL ESTATE KKAL ESTATE HELP WANTED — VYRAI

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

UI ITT. APDRAUDO8 AGKNTTRA 
Vidų rūšių apdraudon. Automobi

lių tinanmtvlmaa. Notarlataa. Valsty
bes patvlrtlnos kainos.

Priei darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5071 

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
0108 S. Ashland Avė., Chloaco M, III.

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubą ii 
įmokėdami 5 do! metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa 
sirenkame už 7.50 doL

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

4545 W. 63 St, Chicago 29, III.

[-.«• 5** ‘ 4

VIKTORO KO2ICOS 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas
—Vyt. šulaitis Atliekami motoro remontai, lygi

nimo, dažymo darbai ir keičiamos
dalys

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

DERYBOS PASKOLAI GAUTI
Šiuo metu Washingtone eina dvasia, ryžtas bei laisvės sieki - 

pasitarimai dėl paskolos Lenki- j mas susidurtų su realybe, kuri 
jai gavimo ekonominiam gyve- i ateities siekimams ir kovai bū- j 
nimui išgelbėti nuo bankroto. tų stabdžiai.

Lenkijos ekonominė padėtis Nors lietuviai su lenkais nuo 
yra bloga. Po “spalio revoliuci-i seno turi nesusitarimų, ypatin- 
jos” iš 10,000 veikusių kolekty- gai Vilniaus klausimu, bet jų 
vinių ūkių šiandien beliko tik jų, krašto ekonominio sustiprėjimo

X:
JOHN T. ZURISI

LAWYER AND COUNSELLOR
11 SO. LA SALLE STREET 

Room 1415
Pitone: RAndolph 6-4425 

Home phone: LAfayette 3-9477

A. A.

ANTANAS SLAUTERIS
Gyv. 1436 g, 4»th Ct.. Cicero.

■Mirė kovo 23 d., 1957 m..
46 vai. vak., sulaukys 81 m.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau
lių apskr., l’iepilfs parup., Miš- 
kių kaimo. Amerikoje išgyveno 
57 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
2 sūnūs — Anthony ir marti 
Josephine. Joseph ir marti Gla- 
dys, 4 dukterys — Helen. I’a- 
trlcia, Venard, jos vyras Fran
cis, Anna Pryzbyla ir jos vy
ras Walter, Monika Kobiniu, 
6 anūkai, sesuo I’etronella 
Stancikas ir jos vyras Juoza
pas ir dauK kitų -giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Priklausė prie Visų šventų
jų draugijos ir Tėvų Marijonų 
Bendradarbių Cicero skyriaus.

Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus koplyčioje, 141 n S. 5ltth 
Avė., Cicero. Laidotuvės įvyks 
kovo 2X d. Iš koplyčios 8:39 
vai. ryto l>us atlydėtas į šv. 
Antano parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: sūnus, dukte
rys, sesuo ir visi kiti gimines.

Laid. direkt. Ant. B. Petkus, 
tel. TOwnhall 3-2109.

vardas. Žmonės, 
ūkius, pradėjo

išdraskę tuos 
šeimininkauti

priešais negali būti. Lietuva yra | 
to paties priešo pavergta. Len-

savo žemėje. Aišku, kad viskas kija yra mūsų pietų kaimynas, 
sunaikinta. Laisvasis ūkininkas Jos ekonominio gyvenimo susti- 
turi žemę, bet neturi nei įran-i prinimas taus visiems laisvės 
kių, nei traukiamosios jėgos, nei trokštantiems įrodymu, kad lai
sėklų. Dėl to užsienio pagalba 
yra būtinai ir desperatiškai rei
kalinga. Žinome, kad Lenkija 
nori gauti iki 300 mil. paskolos.

Yra Amerikoje balsų, kurie 
pataria duoti paskolą. Iš kitos 
pusės yra stiprių balsų, kaip 
šen. Knowlandas, kurie teigia, 
jog, Lenkijai davus paskolą, bū 
tų pradėtas savotiškas “Mar- 
shallo planas” sovietafns pagel
bėti. Tačiau palyginus Titui su
teiktos pagalbos sumas ir kariš 
kų reikmenų nežinomas skaitli
nes, mes gausime virš 700 mil. 
skaičių. Gi Tito nėra patikimos 
nis, kaip Gomulka. Jugoslavijos 
tautos, vykstant kovai, laikėsi 
pasyviai, o lenkų tauta pati pir
moji pasipriešino, aukojosi ir 
parodė savo nusistatymą prieš 
Kremliaus siekimus. Nedavimas 
Lenkijai paskolos būtų dideliu 
smūgiu lenkų žmonėms; jie pa 
laikytų tokį laisvojo pasaulio 
mostą jų išdavimu; Kremliaus 
vergijoje esančių žmonių kovos

svasis pasaulis pavergtųjų nėra 
pamiršęs. Lenkijos palaipsniui 
savo kraštui laisvės iškovojimas 
mūsų krašte palaikys laisvės 
kovos dvasią ir viltį.

Mes žiūrėkime į Lenkiją ne 
praeities akimis, bet šio momen 
to. Atleistina ir nedraugui ar 
priešui, jei jis siekia tokių tiks
lų, kurie gali atnešti gero vi- 

Įsiems. Lenkijai išsilaisvinus, lai 
svė bus ir prie mūsų pavergtos 
tėvynės slenkščio. Šią akimirką 
ir mūsų tarpe turi užgęsti nesu 
tarimų ugnelė. Leiskime degti 
mūsų širdyse vienybės ugnelei, 
ir pajusime, kaip praeities ne
sutarimų ledai ištirps. Anot 
Maironio, kryžius žada gyvybę, 
o sujungtos rankos stebuklus 
darys. Užmirškime praeities 
klaidas, kas mus skyrė. Visų 
mūsų tikslas — laisva tėvynė.

K. T-kus

PADĖKA
A. t A.

ANTANAS KLAVCANAS
Mano mylimas vyras mirė šių metų vasario mėn. 16 die

ną ir palaidotas Kalvarijos kap. Rockford, III.
Aš noriu padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 

patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkoju Šv. Petro ir PovHo parapijos klebo

nui kun. Juozui Reikui už lankymą mano mylimo Vyro ligo
ninėje, suteikimą paskutinį Sakramentą, jam mirų- už atkal
bėjimą rožančiaus, atlaikymą Šv. Mišių ir palydėjimą j kapus.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju Irenai ir Petrui Sermans, Ka
zei ir Vincui Rymams, Veronikai ir Jonui Kizniams, Veronikai 
ir Klemui Polikaičiams, Stefanijai ir Povilui Peškaičiams už 
moralinį ir materialinį patarnavimą mano vyrui sergant ir 
jam mirus.

Dėkoju Chicagiečiams Vytauto Poderių šeimai, Antano 
Lino šeimai ir Vladui Samoliui už lankymą ligonio, dalyvavi
mą laidotuvėse ir už tartus atsisveikinimo žodžius koplyčioje 
ir prie kapo. .

Dėkoju visiems mane parėmus moraliai ir materialiai, dė
koju visiems kurie užprašė šv. Mišias, visiems už pareikštą 
užuojautą liūdesio valandoje.

Dėkoju visiems dalyvavusiems laidotuvėse ir už vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėjusiems prie mano skausmo, kuriems 
atskirai neturiu galimybės padėkoti.

Visiems, visiems nuoširdžiai dėkoju.
Nuliūdusi žmona

ftemkite dien. Draugą!

NARIAI IJETIIVH fAUP. Ut SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namy įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES 
A. f A.

KOTRINA LAZDAUSKIENĖ
Jau suėjo vieni metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą motiną.
Netekome savo mylimos 1956 metais, kovo mėn. 25 dieną. 
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
Už jos sielą mes užprašėme vienas gedulingas šv. Mišias su 

egzekvijomis kovo men. 25 dieną 7 valandą ryto — šv. An
tano parapijos bažnyčioje, Cicero, Illinois.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Kotrinos sielą.

Nuliūdę lieka: duktė Ona, vyras Leisis Žuke, sūnus Whlter, 
žmona Gloria, duktė Bemice Jupin, vyras Juozapas ir 
anūkai.

Mūr. 2 bt. šild., mūr. «ar.—$17,000. 
Mūr. 4 bt. 3 did. lot., įpėd., $25,500 
Mūr. 3 nugšt. 3 bt., prašo $27,000. 
Mūr. 3 bt. ir kraut., prašo $28,500. 
Mūr. 6 kb. bung., šild. gar., $17,900 
Prie 63 g-vūs ir Harlein 4 did. lo

tai už $4,000.
Patikrinkite; yra sąrašas pigiu ir 

gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie California e-vės)

Northside. Tvarkingas mūrinis dvi
matis. 2x5- Baseniente dar 1 kamba
rys. Aut. šildymas karštu vandeniu- 
alyva. Alium, langai ir sieteliai. Ply
telių vonia. Geras pirkinys! Prašo 
tik $19,ooo. Apžiūrėti nekainuoja!

Namas! Mūrinis, puikus namas! 5 
kambariai. 37 pėdų lotas. 2 karų ga
ražas. Alyva autom, šildymas. Visai 
arti Maruuette Parko. $18,500 arba 
geriausias pasiūlymas. Skambinkit, 
pamatykit, pirkit!

Income taksų pildymas
P LEONAS

REAL BSTATB 
2785 West 71st Street

Visi telefonai: \VAlbrook 5-6015

BRIGHTON PARKE:
Komb. mūr. med. 4 ir 6 puikūs 

kmb., dvigubas sklypas, garažas. 
Kaina $19,000.

Nauj. mūr. 1 te aukšt. 4 ir 5 kmb., 
centr. šild., gražus.

Med. 2 po &, pečiais šild. $13,800.
Med. 3 butai po 4 kmb. $16,500.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 4. centr. šild., 75 dol. 

paj„ kaina tik $15,900.
Mūr. 2 po 6 naujas, tuoj galima 

■užimti.
Mūr. 5 kmb., 2 kmb. pastogėje ir 

atsk. virtuvė skiepe. $18,500.
MARQUETTE PARKE:

Mūr 5 ir 4 kmb. naujas.
Mūr. 4 kmb. gale sklypo.
Mūr. bung. 4 ir 3 kmb. $21,000.

- KITUR:
Mūr. 8 kmb., centr. šild., garažas. 

PAJAMŲ NAMAI:
Mūrinis 2 po 4 kam b., taverna su 

jreng. ir 9 atsk. kmb. $6589 dol. pa
jamų J metus. Nebrangiai.

Mūr. kamp. 5 kmb. ir maisto krau- 
tuvfi.

Mūr. 7 butai, labai gera vieta.
Mūr. 4 butai, 2 po 4 ir 2 po 6.

II Mūr. 5 kmb. ir taverna, Gage par
ke.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737W. 43rd Si., CL 4-2390
MARQI ETTE PARKE mūrinis. 4

po 5 k. Gera vieta ir namas.
Tušti sklypai—50 pėdų ir 60 pėdų.
GAGE PARKE mūrinis su rūsiu 

ir šildymu, 5 ir 6 kamb.
Mūrinis — 2 po 4 kamb.
Medinis su rūsiu, 2 po 6 kamb. ir

4 kamb.
Medinis su rūsiu — 2 po 4 k.
BRIGHTOA PARKE mūrinis 6—

5 ir 2 po 3 kamb. Centr. šildymas 
alyva. Liuksusinis butas sav. ir $280 
į mėn. Medinis su rūsiu 2 po 4 ir 2 
kamb. Visur šildymas gazu.

Restoranas ir inomluK house su 
namu. Mažas įmokėjimas. Nebran
giai.

Heverly sii<»r«‘s. Ind. Nauja 6 kam. 
vila. gražioje, ramioje vietoje. Karš
tu oro šild. Garažas. Kaina $15.500.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ. 

LAf. 3-3881; LAf. 3-9027
»**♦*♦*******««*«««>««<»>«
Marųuettc Parke

2 |s» 5 krimli. Mūrinis su 3 k. butu 
rūsy. 2 mašinų garažas. Alyvos centr. 
šildymas. Prieinama kaina. A. Vaina.

5 kauti). Imngalou. Autom, gazo 
šildymas. 2 fnašinų garažas. $17,000 
llrigliton Parke

3 įm< I kamtto Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik $20,500.

2 |m> I kamb. mūrinis ir 3 k. butas 
rūsy. Gazo šildymas. Tik $23,900.

VARPAS Real Estate 
Insurance, Notary Public

5916 So. Westėm Avė.
Pltosp. H-2231 nrlm Hl'.m. 4-7085. —. -A-’•

D. M0NSTAVI6IUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

T<4. BEVERLY H-S940
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir 
valdžios įstaigose.

INCOME TAA. Tat acoKintant

2 GENERAL 
MAINTENACE 

MEN
Mušt have Are and Acety- 

lene welding experience 
plūs knowledge in the

electrical work.
Top Wages to To Top Men 

Steady Work
National Block Co.

Tel. RE 4-2752

BRIGHTON PARKE 
Moteris negalinti apsidirbti pri- 1 
versta parduoti arba mainyti į ma 
žesnę vietą gerą pelną duodančią 
nuosavybę (virš $2,000. į mėnesį). 
Name yra 8 kamb. (miegami) vi
sada išnuomuoti, labai judri val
gykla pietų metu ir salė išnuomuo-■ 
jama įvairiems parengimams, 5
kamb. butas savininkui. Ištisas rū ,. 
sys ir pastogė (attic). Gera pro
ga dideliai šeimai arba dalinin
kams

4Oth & CAMPBELL Avė. 6-šių 
kamb. cottage. Ištisas rūsys. 2 au
tomobilių garažas. Moderniška vo
nia ir kabinetai virtuvėje. Apšild. 
aliejumi. Naujas pečius. Priveis
tas parduoti dėl persikėlimo.

40th & ARTESIAN Avė. 6-šių 
kamb. cottage su 2 mieg. 1-me auk
šte ir 2 miegam. 2-me aukšte. Visi 
modernūs įrengimai.

MARQUETTE PARKE
7 kamb. (4 miegami) mūr. ge

rame stovyje. 47 pėdų sklypas. Tile 
plytelių vonia. Ištisas rūsys ir pa
stogė (attic). šoninis įvažiavimas 
2 automob. garažas. Arti prie gero 
susisiekimo. Savininkė priversta 
parduoti dėl šeimyninės padėties.

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

SNUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

IŠNUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkanjanie butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5910 So. WeHtern. i’Roepeet 8-2234

MARQUETTE PARKE išnuom. 
didelis šviesus kamb. su baldais. >At 
skiras įėjimas. REpublic 7-6259

Išnuoniuojania trys kambariai — 
su baldais. Galimybė naudotis virtu
ve. VIrginia 7-5722.

MISCELLANB0U8

ŠILDYMAS
A. Stančianskas instoliuoja vi

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

1540 S. 49th Court, Gieer.
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 2-6752

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7870 ir 
Glbson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai. įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mą. namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainaviniai nemo
kamu).

HELP WANTED MOTERYS

Reikalingos IMPILŲ SIUVĖJOS 
matracų fabrike. Reikia būti pri
tyrusioms. Geras atlyginimas. 
Nuolatinis darbas.

ROYAL BEDD1NG CO. 
3601 S. Halsted St.

YArds 7-2700

REIKALINGOS IMPILŲ 
SIUVĖJOS

MATRACŲ FABRIKE

Reikia būti prityrusioms 
Geras atlyginimas 
Nuolatinis darbas

ROYAL BEDDING COMPANY
3601 So. Halsted Street 

YArds 7-2700

VYRAI IR MOTERYS

REIKALINGI PATIKIMI 
ŽMONĖS

Vyrai ir moterys ar 
Pensininkai

Aptarnauti Cigarečių Automatus 
Jokio pardavinėjimo ar “solicit- 
ing”. “Route” jau įsteigta opera- 
vimui

Pilną ar dalini laiką
Pradžiai geros mėnesinės pajamos 

Reikalinga nuo $995.00 iki
$1995.00 grynais

Prašome mūsų negaišinti jei ne
turite reikiamo kapitalo arba ne
sate nuširdžiai pasiryžę prasi plėši i. 
Jei esate pilnai tinkami ir galite 
tuojpat pradėti, tad tuojau rašy
kite trumpai apie save, įrašyda
mi savo telefono numerį susitari
mui dėl interviu.

Allied Merchandising, Ine.
7307 Olive Street Road 
Univercit.v City 5, Mo.

BUILDING & REMODEUNG

Nauji namai, garažai, įvairūs p: 
taisymo ir pertvarkymo (remode 
ing) darbai.

VACYS PETRUUSKAS
BUILDING COJiTUACTOlt 

4327 8. Campbell Av„ Chiciigo 32, II 
YArds 7-9075

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

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

A. f A.

prof. JURGIUI ŽILINSKUI mirus, 
reiškiu gilią užuojautą velionies našlei PONIAI 
KSAVERAI, dukrai D-REI VITAI VILEIŠIENEI ir žen
tui D-RUI PETRUI.

I)R. BALTRUS ATKOČIŪNAS

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St.f Chicago 8, III. ryto iki 9 V.

2-8488

PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

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

504 Weet 33rd Street (netoli Normai Avenue). 
Valandos: Kasdien įskaitant SeŠtnd. ir sekin. nuo 9 v. 

., bet svarbu, kad telefonu ausitirtumėt laiką V lobe r y
2u metų patyrimas — žemos kainos

PIRKITE ir parduokite eavo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu patarna
vimu

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublie 7-9400

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR

Stato rezidencinius ir komercini 
namus, pasiūlo sklypus, rekomt 
duoja planus; išrūpina statyt 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-42

Namu t<-|. Itlslmp 7-3310 
2737 W«M i»rd Ntrect

J. BREIVE and SOI
OONSTRUCTION COMPAN 

1442 8. 48th Ct, Cicero 50, I 
Stotoms naujas namus Ir garašt 

Atliekame visokią trobesių ir pati 
pų įvairins remonto darbas, skubi:
gerai ir pigiai.
Saukite DAnubc A-S7S8 nuo S v 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 3-6121 nuo A vai. 

vakaro Iki 11 vai. vakaro

h

Šioje nejudomo turto pardavimo 
j įstaigoje perkant ar parduodant, JU- 
i sų laukia greita* Ir telelnaae patar
navlmaa

NORVILĄ
KEAI. ESTATE SALES 

20OO W. 59th St. Tel. Pronpeet S-A454

Vestuvių nuotraiikM ir 
augitos rūšies fotografijoj 

musy speclalybč

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-24U

PIGIAI IP SAl gi u

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE Ii: H TOLI V

K. LIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

Ir apdraudas
2313 W. 91M Sta, Chicago, HL 

Tat PRraaocM 9-2781

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders G«n. Contraclors

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

Namų įkainavimas Ir įvalrū.'’ 
paturimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki C 
vai. p. p. Kitu laiku nusitarus.

Tel. PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL. AVĖ 

Chieagr. 29. III.

1
tn
♦
♦
♦
♦

Namų statylNi, |taiiūs ,uitais,vmai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuria būtų gerai iš
planuotas, patosus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TEmiinnl 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo ltt - 4 vai. Adresus: 515 
Nolton, Wlllow Springs. III-

Pe rakai tę 
kitiems!

‘Draugą’’, duokite



Pirmadienis, kovo 25, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS

Lietuvių Prekybos Namai
Visos prekės 1957 metu stiliaus, be brokų sąskaitos

»

neparduodamos Finansų Kompanijon

MŪSŲ KOLONIJOSE

Studio sofos, įvairių spalvų, dienai sofa, nakčiai lova,
pas .mus parduodama ............................................................. $ 39.00
5 dalių: sofa ir nakčiai lova, kėdė ir attcman nakčiai pa

daroma lova, 2 pagalvėlės, pas mus............................. $129.00
2 dalių svečių kambario setas, puikios Nylon medžiagos,

gražaus stiliaus, pas mus ................... . .........................$189.00
2 dalių sofa ir kėdė Nylon ar vilna, geriausių Amerikos

fabrikų, Kroshler, Apolstering King ........ .................$249.00
9x12 vilnoniai kilimai, Alexander Smlth, Magee, Bigei-'

lovv, naujų spalvų ........................................................... $ 69.00
9x12 kilimai (patingai modernūs, garantudti 10 metų,

parduodami pirmų kartą Chicagoje...............................$129.00

5 dalių valgomieji su fonmica viršumi, virtuvėm .. $ 39.00
5 dalių valgomojo kambario stalas ir 4 kėdės su formi-

ea, ąžuolo medžio, naujo stiliaus ...................................$ 99.00
7 dalių ąžuolo ar riežuto medžio valgomieji, už šią nu

statytą kainą ............... ........ .........................................$129.00
8 dalių valgomieji ąžuolo, riežuto, raudonmedžio, tik $299.00
9 dalių valgomieji raudonmedžio ar riešuto, su šlifuoto

stiklo stumdonii.m durim, įpatingai pavykusio sti
liaus — 16 asmenų laisvai susėsti, tik.............. ...........$400.00

Pittsburgh, Pa.
šeštadieninė mokykla

Nuo š. m. kovo mėn. Pittsbur 
ghe pradėjo veikti šeštadien. lie 
tuvių mokykla Sv. Vincento pa-Į 
rapijos mokykloje Esplene.

Pittsburgho lietuviai, norėda- 
dami savo vaikus pramokyti gim 
tosios tėvų kalbos ir supažin
dinti juos su Lietuva, jos isto
rija, geografija ir papročiais, tu 
retų atkreipti dėmesį ir leisti sa
vo vaikus į šeštadieninę mokyk 
lą, kuri veikia kiekvieną šešta
dienį nuo 9:30 iki 12:30 vai.

Didelė padėka ir garbė pri
klauso šios parapijos klebonui 
kun. P. Lunskiui, kuris leido nau 
dotis parapijos mokyklos pa
talpomis. Mokyklos vedėju yra 
Aleksas Krapas. Jam padeda 
mokytojai Arbačiauskas, J. Paš 
kevičius ir J. Skimundris. Tėvų 
komitetą sudaro pirm. inž. B. 
Galinis, vicepirm. J. Taoras, sek- 
ret. V. Trumpijonas ir kasininkė 
Žasieninė.

Nelaimė

Žinoma Pittsburgho veikėja 
Bronė Pivariūnienė, lipant į ma
šiną, buvo kitos mašinos smar
kiai sužeista, bet dabar jau grį
žo iš ligoninės ir sveiksta na
muose. Tenka pažymėti, kad Pi 
variūnienė yra žinoma veikėja. 
Nors čia gimusi ir augusi, bet 
turi labai vertingų ir brangių 
lietuviškų suvenyrų — įvairių 
namų darbo austų medžiagų, į- 
vairiausių gintaro išdirbinių ir 
kt. Pivariūnienė ne kartą savo 
eksponatais pasirodė ir ameri
kiečiams ruošiamose parodose.

Išvyksta Alto pirmininkas
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Pittsburgho skyriaus pirm. ir 
kitų organizacijų veikėjas Adol
fas Peleckas, kuris nesigaili nei 
laiko,' nei pinigo lietuviškiems 
reikalams, ruošiasi apleisti Pitts 
burgh. savo biznį perleisdamas 
sūnui Antanui.

Sirgo duktė
Spingių dukrelė Rita šiomis 

dienomis buvo rimtai susirgusi. 
Išgulėjusi dvi savaites ligoni
nėje, dabar sveiksta namuose.

Atidarė kepyklą

Šiomis dienomis vėl pradėjo 
veikti visiems lietuviams žino
ma Pittsburghe geriausia lietu
viškos ruginės duonos kepykla, 
kuri prieš pora mėnesių buvo 
gaisro apgadinta ir dėl to užda
ryta. J. Taoras

Paterson, N. J.

AUKOS ALTUI
Minėdami Lietuvos Valstybės j- 

steigimo ir Nepriklausomybės at
kūrimo šventę, Patersono ir apy
linkės lietuviai aukojo kovai dėl 
Lietuvon išlaisvinimo:

Lietuvių Piliečių klubas aukojo 
75 dol., kleb. kun. J. Kinta, Kru- 
konis, Fab. Saranka — po 25 dol., 
Rob. Butkus ir J. Tumavičius — 
po 20 dol., kun. V. Demeikis 16 dol, 
Step. Augulis — 15 dol., G. Kli
mas, Kondratavičių šeima, J. Jas.vs 
— po 12 dol., V. Baltutis, Irena ir 
VI. Stanaičiai, ir A. Gudonis — po 
11 dol., A.L.B. Patersono apylinkė, 
Šv. Kazimiero d-ja, Ad. Aidukas. 
Ant. Aidukas, Aušiūra, A. Eitma- 
nas, P. Iškeliūnas, J. Jakubavičius, 
J. Jurkšaitis, S. Jurkšaitis, Miknių 
šeima, V. Slepakovas, A. Sprainai- 
tis, Dora ir St. Stanaičiai, A ir J.

Rugiai, A. Rubuževičius, ir A. 2ič- 
kus — po 10 dol., Tallat - Kelpšai 
—■ 7 dol., M. Ragauskai ir Pr. Vi- 

1 limas — po 6 dol., Pabaltijo Mo
terų Tarybos Lietuvių Atstovybės 
klubas, V. Augulis, J. Kalėda, Ka- 
žukauskas. Kepenių šeima, Kerai- 
čiai, J. Kuzinevičius, Lekavičių^, 
Liaugaudų šeima, A. Masionis, Kl. 
Praleika, A. Presternik, Sarpalie- 
nė, J. Pranaitis, Stankienė, Pr. Sta 
naitis, VlaxL Stanaitis, M. Šaulie
nė, Toleikia, J. Urbanavičius ir A. 
Vaičiūnas — po 5 dol. Adomaičiai, 
Čižiūnas, Latvis, NN, Senulis ir Ži
liai — po 3 dol.

Kiti aukojo po mažiau.
Viso aukų surinkta 655 dol. 80ct. 
Visiems aukojusiems nuoširdžiai 

dėkojame, o negalėjusius minėjime 
dalyvauti savo auką prašome tuo
jau įteikti komiteto ižd. J. Sprai- 
naičiui, ar kitiems komiteto na
riams. Visos aukos bus išsiųstos 
Amerikos Lietuvoų Tarybai — ko
vai dėl Lietuvos išlaisvinimo.

Komitetas

Įvairios žinios
— Amerikoje gimimų 1940 

m. buvo 2,538,000, gi 1955 m. 
gimimai pasiekė 4,200,000.

— Paskutiniai daviniai sako, 
kad šeima laiko televizijos apa
ratą veikiantį apie 6 vai. per 
dieną.

— Spalvotų televizijų šiuo 
metu Amerikoj yra apie 50,000. 
Nespalvotų televizijų Amerikoj 
yra 40 milionų.

25' c amerikiečių šeimų netu
ri vaikų.

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

Tel. BIshop 7-7075

GUŽAUSKŲ
BEVERLY H1LLS G EIJ N Y ČIA
Geriausios gėlės <161 vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Tel. FRospect K-0833 ir PR 8-0S84.

STATYBAI 
IR N AMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITYYTNAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel, YTctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

A. A.
ONA KLIMAS

Gyveno 4544 K. Washtcnuw 
Avenue, tel. VIrginia 7-6192.

Mirė kovo 22 th, 1957 m., 
5:15 vai. popiet, sulaukus se
natvės:

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kra
žių parapijos.

Amerikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Jonas, brolis Antanas' 
Mažrimas su šeima, anūkas Ed- 
ward Alužas. jo žmona Marcel
in, 3 proanūkai — Janette, 
Kenneth ir Marilyn. anūkė
Elorence Kueltzo, jos vyras
Hennan. proanūkas Eugene, ki
ti giminės, draugai bei pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas P. Bieliū
no koplyčioje, 4348 S. Califor- 
nia Avė. Eaidotuvės įvyks antr., 
kovo 26 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į švenč. 
Pan. Nekaltų Prasid. parap. 

bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Laid. direkt. P. Bieliūnas, te
lefonas LAfayette 3-3572.

įrrrr<Tnr

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

LlODfiSIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6840 80. Westen Ava Air Conditioned koplyčia 
REpabllo 7-8609 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurte gyvena kltoee mleato dalyse; gaualme 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

A. A.

Miegamieji riešuto ar ąžuolo su šlifuotu veidrodžiu, nau
jo stiliaus, tik............................................................. '..$129.00

Miegamieji 5 dalių ąžuolo medžio ar riešuto ................ .. $149.00
Miegamieji 6 dalių labai vykusio stiliaus, raudcuo me

džio ar riešuto, 2 lempos dovanai................................ $199.00
Matracai spygliniai visų dydžių nuo ........................... $19—49.00

RAŠOMIEJI STALAI — KNYGOM SPINTOS
Rašomieji stalai, raudonmedžio, ąžuolo, riešuto su 4 stal

čiais, tik mtksleiviams ..................................................$ 29.00
Rašomieji stalai dviem eilėm stalčių ........... ................. ... .  .$ 39.00
Rašomieji stalai, specialus įdėjimas rašomai mašinėlei,

riešuto medžio ................................ . ............................ $ 59.00
Rašomieji stalai Europietiško dydžio ir stiliaus ofisams

ar profesionalams, visi stalčiai užrakinami, regu- 
liuf.jamas augštis, tik .................................................... $135.00

Knygom spintos su stiklo durim, 4 eilės knygų, lentynos
reguliuojamos, tik ..........................................................$ 29.00

Knygų spintos su šlifuoto stiklo stirmdcmom durim,
ąžuole ar raudono .medžio, tik....................................... $ 39.00

T V
ACA, Zenith, General Electric nuo .................................... $ 99.00

ŠALDYTUVAI. SKALBIAMOS MAŠINOS VIRIMUI PEČIAI
6 pėdų šaldytuvai YVestinghouse, Admiral, Norge, Frigi

darė, General Electric, nuo............................................ $149.00
Virimui parcelano krosnys, automatišku uždegimu, ne

ri ūžtamo parcelano, žymios Crovvn kompanijos, po $ 99.00
Y'irimui pečiai, Croun, RCA, Roper, Tapan, Unlversal . $169.00

Jei jūs pavargote bejieškodami puikių baldų už prieinamą 
kainą atvykite pas mus. Jūs būsite nustebinti mūs,, žemomis 
kainomis ir gražiu modemišku stiliumi.

Kas turi gerą skonį viską perką 
pas Lieponį.

FlIRNITIIRf (TNTER. INC
3224 SO. HALSTED STREET 

Lietuviu Prekybos Namai vedėjas.-Justas Lieponis

JOSEPH KAUPAS
Gyveno 2100 West 23rd Place, Chicagoje.
Mirė kovo 23 d., 1957 m., 5:15 vai. popiet, sulaukęs 62 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ukmergės apskričio.
Amerikoje išgyveno 42 metus. •' .
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stella (po tėvais Bag

donas), švogerka Annette Labanauskas ir švogeris Jerome, 
brolienę Anna Kaupas ir šeima (gyv. Detroit, Mich.), brolio 
vaikai — Jennie ir Bill Kaupas (gyv. Detroit, Mich.) ir daug 
kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Lietuvoje paliko seserį ir brolį. -, • ■ ,
Priklausė prie Baltos žvaigždės klubo ir Lietuvos Ūkininkų 

draugijos.
Kūnas bus pašarvotas kovo 25 d. 6 vai. vakare Lackawicz 

koplyčioje, 2314 West 23rd Place. Laidotuvės įvyks trečia
dienį, kovo 27 d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Aušros Vartų parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

'Nuliūdę: žmona, švogerka, švogeris, brolienė, brolio vaikai 
Ir visi kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Steponas Lackawicz, tel. VIrg. 7-6672.

TROOST - PACHANK1S MONUMENTS
JOHN W. I’ACHANKIS (PATCH), Vlce-I’rcsidcnt

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

(A
tel. •

ĮMONE ATIDARYTA: 
Pirm., Ketvirtad. . 
Kitom Dienom. 
Sekmadieniais

VICTORY 2-4226

............. 9—9:30
........... 9—6.00
10—5 valandos

J paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo S vai. ryto iki S vai popiet.
IŠSIRINKITE DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIU DIENOJE! 

JOKIO IMOKjJlMO. SDMOK«HTE KAPINIC DIENOJE.

MYKOLAS KAIRIS
Gyveno 8428 Ko. Vincennes 

Avenue.
Mirė kovo 24 d., 1957 m., 6 

vai. ryte, sulaukės senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa

nevėžio apskr., Velykių para
pijos. Kairių kaimo.

Amerikoje išgyveno 5 2 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolis Paul Kairis (gyv. Kana
doje), du pusbroliai — Joseph 
Kairis ir jo šeima, ir George 
Kuvas (gyv. Kanadoje), daug 
draugų ir pažįstamų.

laidotuvėmis rūpinasi Klim 
šeima.

Kūnas pašarvotas šiandien 7 
vai. vak. Hart koplyčioje, 8608 
Kummit, prie 87th ir Vincennes 
Avė. Laidotuvės įvyks kovo 27 
<1. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas Į Kt. Killians pa
rapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos 9 vai. ry
to už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtai į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka brolis, pusbro
liai ir visi kiti giminės.

I^aid. direkt. L. Bukauskas, 
tel. COmmodore 4-2228.

JUOZAPAS STATKUS
Gyv. 4 636 Ko. Paulina Ktr.
Mirė kovo 23 d.. 1957 m., 10:- 

45 vai. vak., sulaukęs pusės 
amžiaus.

U Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Kirstinėno para
pijos. Antkalnlškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 6 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Vincė (pagal tėvus Gu
daitis). duktė Anne Marie, se
suo Mary Klnionėlts ir jos šei
ma. teta Ona .Mockus tr Jos 
šeima, brolienė H«len Statkus 
t Vlrbela), gyv. Eloridoje, ir 
daug kitų giminių, draugų bei 
pažįsta mų.

Kanus pašarvotas John P. 
Budrikio koplyčioje. 4605 Ko. 
Ilermltage . Avė. Ijiidotuvės Į- 
vyks trečiadienį, kovo 27 <1. Iš 
koplyčios 8:3(1 vai. ryto bus at
lydėtas į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielą.| Po pamaldų bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti Stosi- laidotuvėse.

Viiliūdę lieka: žmona, duktė, 
sestm, teta. brolienė tr giminės 
Imi pažįstami.

l^tld. direkt. John K. 
kis. tel. VArds 7-1741.

Eudei-

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patartaa-
1 vimas dieną ir nak- 
* tį, Reikale šaukite 
Imu*.

Mes turime koplyčias' 
visose Chicagoa ir" 
Roselando dalyse ir* 
tuojau patarnaujame I

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

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

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

POVILAS L RIDIKAS
3354 S. HAUSTED STREET Ttl. YArtls 7-19II

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArtls 7-1188-1139

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

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

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET REpiihlic 7-1213
2314 W. 2Srd PLACE ’ VIrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympk 2-5245 ir TOwnhall 3-9687

t



4

/ mus
X Lietuvos Vyčių 36-toji 

kuopa Brighton Parke už a. a. 
Kosto Žaromskio sielą yra už
prašiusi šv. mišias Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Marijos Į 
bažnyčioje; jos bus atlaikytos 
kovo 31 d, 10 vai. ryto. 36-toji 
kuopa i šį a. a. Kosto Žaroms- 
kio 3 metų mirties paminėjimą 
kviečia visus a. a. Žaromskio' 
gimines, vyčius, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti pamaldose, 
o po pamaldų visi kviečiami }• 
Vyčių salę, kurioje bus pusry
čiai ir paminėjimas mirusio 
garbės nario ir didelio vyčiųių Pirmoje eilėje sėdi šokėjos; antroje eilėje, iš kairės j dešinę: dail. Vyt. Virkau, režisorius, K. Ože- Imokykloms ir sveikatingumo
veikėjo. Prie šio minėjimo pri- Į& baletmeisteris S. Velbasis, dirigentas A. Kučiūnai, sol. M. Kripkauskienė, inž. A. Rudis, globė- ! įstaigoms bei civilinėms įstaigom

, .. .. , ... jas, sol. J. Knstolaityte, pastatymo vad. V. Baltrušaitis, spauaos vad. V. Būtėnas, chormeisteris Alf. 1 . . ,
Sldeda Vyčių apskritis ir šen-(jegas Trečioje eilėje solistai: J. Vaznelis, E. Bland.vte, V. Šalna, D, Stankaitytė, A. Brazis, .J. Bra-’ visiems drauge bendradar-

S. Valiukienė, B. Jančys, akompanįatorė, S. Citvaras ir A. Linas. Toliau stovi Chicagos Lietuvių | biaujant— kelti moksleivių sveidraugiai.
X Kristaus Karaliaus Laivo 

naujausiame numery randami 
šie įdomūs straipsniai: Nuolan
kumo ir dėkingumo pamoka, 
Kun. Feliksas Kudirka, Kryžius 
primena mirtį, Gyvenimas ir 
gatvė, Katalikų Bažnyčia Rusi
joj. Plati katalikiškojo ir lietu
viškojo gyvenimo apžvalga. 
Numeryje telpa arkivysk. J. 
Matulevičiaus Beatifikacijos ži
nių 3 numeris. Šiose žiniose 
daug įdomios medžiagos apie 
arkivysk. Matulevičiaus bylą, 
daug įvairių padėkų arkivysku
pui už pagalbą.

X Algimantas Grigas, gabus
draudimo agentas, neseniai n%a* *r ten siunčiami į Mek
baigęs studijas ir pradėjęs 
praktiką, jau susidarė gausią 
klijentūrą. Jo sumaniai bei są
žiningai tvarkomi įvairūs at
sitikimai, labai čįąug padeda 
žmonėms, todėl ir saviškių pa
sitikėjimas juo vis didėja. Jis 
taip pat tarpininkauja ir tarp 
didžiųjų draudimo kompanijų. 
Neseniai A. Grigas paskyrė 
“Rigoletto” operos išlaidoms 
sumažinti 50 dol. Anksčiau ir 
jis pats yra dainavęs chore, 
todėl gerai atjaučia dainos 
žmonių vargus.

X Maurice Fisher, vienas 
“Daily News” redaktorių, at
vyksta į lietuviškuosius “Rigo
letto” operos spektaklius. Tu
rima žinių, kad dalyvaus dau
giau žymių Chicagos amerikie
čių, kurie didžiai vertina tuos 
operos pastatymus, stebėda
miesi lietuvių kalbos turtingu
mu.

X Jonė Kvietytė, plačiai iš
garsėjusi Kanadoje modernaus 
šokio menininkė, laimėjusi pir
mą vietą Montreal šokių festi
valyje, nuolat pasirodanti su 
dideliu pasisekimu televizijoje, 
pirmą sykį pasirodys Chicago
je balandžio mėn. 27 d. D. L. 
Kunigaikštienės Birutės drau
gijos koncerte-baliuje.

X Antanas Peškys dainuos 
Alfredo rolę per Pirmyn choro 
statomą operetę “Fleder- 
mouse”. Operetė bus atlikta 
koncertine ’ forma, o ateinantį 
rudenį bus pastatyta su pilnom 
dekoracijom ir rūbais, šis kon
certas įvyks balandžio 28 dieną 
Sakalų salėje. Po koncerto bus 
šokiai.

X Juozas Rimkus, turįs like
rių parduotuvę 3234 S. Halsted 
st., vardinių proga gavo tele
gramą nuo žmonos sesers iš 
Kauno. Tai buvo maloni staig
mena Juozui, kuris savo vardi
nes šventė apsuptas artimųjų. 
Rimkai .turi sūnų, keturias ište
kėjusias dukteris ir 8 anūkus.

X Andrius Aukštuolis persi
kėlė iš Omahos į East Chicagą, 
4142 Euclid avė., pas sūnų Vy
tautą, kuris prieš Kalėdas apsi
gyveno savo naujuose namuo
se.

X Religinis koncertas įvyks 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje balandžio 7 d. 3 vai. p. p.

“Rigoletto” operos, kuri statoma Chicagoje kovo mėn. 30 ir 31 dienomis, personalas:

Vyrų Choras, kuris yra šios operos rengėjas.

CHICAGOS ŽINIOS
Milionierių tragedijaKardinolas apie pasaulio 

varguomenę
Sekmadienį Chicagos arkidie- 

cezijos bažnyčiose buvo skaito
mas kard. Stritch laiškas, kuria
me primenama, kad kovo 31 d. 
bus visose JAV-se rinkliava pa
saulio varguomenei šelpti. Kar
dinolas primena, kad amerikie
čių aukų dėka Montezumos se
minarijoje, Naujosios Meksikos 
valstybėje, persekiojimo metu 
Meksikoje buvo auklėjami ku-

siką. Amerikiečių aukos padėjo 
Šv. Tėvui šelpti milionus nuken
tėjusių nuo karo. Amerikiečių 
aukos padėjo kariuomenės vys
kupui aprūpinti karius religi
niais reikmenimis ir dvasiniais 
patarnavimais. Amerikiečių dos 
numo dėka buvo gausiai pagelbė 
ta vengrų tremtiniams.

Primindamas Viešpaties paža
dą, kad bus šimteriopai atly
ginta už aukas varguomenei, kar 
dinolas praneša apie kovo 31 d. 
daromą bažnytinę rinkliavą ir 
prašo būti geraširdžiais ir šiuo 
kariu, nes pasaulyje yra daug 
kenčiančių vargą.

Nebegalės važiuoti 
automobiliu

Illinois Valstybės sekreto
riaus įstaiga atšaukė 218 leidi
mų vairuoti automobilį ir su
spendavo 165. Daugiausiai nu
kentėjo policijos sugauti įsikau- 
šę. Tokių būta 204. Toliau, net 
128-niems asmenims suspenduo 
tas leidimas vairuoti už tai, kad 
jie per metus daugiau kaip tris 
kartus nusikalto susisiekimo tai 
syklėms.

X P. Smito krautuvėje, 901
W. 33 st., prieš šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, galima gauti 
nusipirkti “Draugas”, “Lai
vas”, “The Marian” ir tinkan
čių gavėniai pasiskaityti kny- 
gM-

X Jonas Žvirblis, buvęs 
“Draugo” platintojas Melrose 
Parke, po sunkios ligos taisosi. 
Jis šiomis dienomis persikels 
gyventi į savo namus, 1524 N. 
35 avė.

IS ARTI II! TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Antikomunistinis Frontas
išleidžia laikraštį “Laisvas Pa
saulis” (Free World).

Informacijas suteikia “Lais
vo Pasaulio” redakcija: “Lais
vas Pasaulis”, 86 — 78th St.,
Woodhaven, N. Y. z

— Baltijos draugijos trečia 
koncertų serija įvyks balandžio 
5 d. 8:30 vai. p. p. Jordan Hali,
Boston, Mass. Dalyvaus žymus
latvių čelistas Ingus Noruns, Ryšium su iškilusiom sukty- 
akompanistė Elsa Fiedler. Bi- bėm gubernatorius Btratton 
lėtus galima gauti pas komite- pareikalavo, kad atsistatydin
to narius arba Jordan Hali Boxjtų Charles J. Fleck, Cook ap- 
Office. skritiea administratorius. >

Be abejones
Chicagoje rodomas filmas 

“Beyond a reasonable doubt” 
yra gana intriguojantis. Čia ma 
tome uolų įstatymo saugotoją 
prokurorą ir atkaklų laikrašti
ninką. kuris nutaręs kovoti už 
mirties bausmės panaikinimą. 
Laikraštininkas slapta susitaria 
su savo nauju padėjėju — ra
šytoju, kad jisai suvaidins nu
sikaltėlį, kuris bus tas jieško- 
mas nužudytojas vienos nakti
nio klubo aktorės, rastos pa
smaugtos kojine. Kada jis bus 
nuteistas, bus atskleista, jog 
sprendime įvyko klaida ir laik
raštininkas turės gerą argumen
tą kovoje prieš mirties bausmę.

Prieš leidžiantis į tą aferą pa 
daroma eilė nuotraukų, kurios 
vėliau tarnaus, kad rašytojas 
tyčia padėjo dalykus, turinčius 
sukelti įtarimą, jog jisai nužu
dė tą aktorę.

Viskas įvyksta pagal planą. 
Rašytojas pasiimtą vaidmenį 
atlieka taip tiksliai, kad nuo jo 
net nutolsta jo sužadėtinė, laik
raštininko duktė. Jis rastas kal
tu ir patenka į mirtininkų ka
merą. Dabar skuba jo gelbėti 
ir tiesą atskleisti laikraštinin- 

dytojas jam mažai teduoda vil-!kas- Jam važiuojant su nuotrau 
čių. komis įvyksta automobilio ne

laimė. Jis žūna, nuotraukos su
dega ; taigi — dingsta vieninte-

Chicagos teatruose rodomas 
filmas "Written on the Wind”. 
Jame vaizduojama kaip jaunas 
žibalo milionierius įsimyli nau
jai atvykusią sekretorę, nori 
laimėti jos prielankumą apiber- 
damas ją turtuolio prabanga, ta 
čiau ji tuo nesižavėdama pabė
ga iš parengto jai viešbutyje 
puošniausio buto. Visdėlto jų 
pažintis vainikuojama vedybo
mis. Išlepintas milionierius me
ta gėręs ir veda tvarkingą gy
venimą. Tą mergaitę iš karto 
pamilsta ir jaunojo milionieriaus 
draugas, tarnaująs milionieriaus 
įmonėje. Būdamas rimtas, jisai 
laikosi nuo jos nuošaliai ir yra 
pasiryžęs visiškai išsikelti į ki
tą vietą. Jis nesuklumpa nei 
prieš pagundas iš milionieriaus 
sesers pusės, kuri jį myli ir no
ri laimėti vedyboms.

Milionieriaus šeimoje įvyksta 
tragedija. Duktė, parblokšta dėl 
jos atmestos meilės, ima girtau
ti ir kabintis į pirmą pasitaikiu
sį vyrą. Po vienų tokių orgijų, 
parblokštas tėvas staiga mirš
ta. Jaunasis milionierius gi per
gyvena gilią tragediją, nesulauk 
damas šeimos padaugėjimo. Gy

Kai tačiau jo žmona pasisako
laukianti, jis įtaria savo drau- .... .. ,. ,. . , . ,„ , .. , .lis tiesą žinąs liudininkas ir dogą. Puola n nušauti. Grumtyne- , , . . ,,J:. . .„ į kumentai — nuotraukos.se pats mirtinai persišauna. Zmo

Rašytojui gresia mirtis. Per
gyvenamas tragiškas įtempimas. 
Nenumatytai ateina pagalba — 
tarp velionio laikraštininko do
kumentų randamas laiškas, kur 
jis liudija apie rašytojo nekal
tumą; laiškas paruoštas tam at 
vėjui, jeigu laikraštininkas mir
tų pirma, negu paaiškėtų rašy
tojo nekaltumas.

Rašytojas išleidžiamas lais
vėn. Jo sužieduotinė grįžta. Ir 
čia — nenumatyta staigmena 
pabaigoje: jis prasitaria, kad 
nužudytoji aktorė yra buvusi

na įtariamuose dalykuose nėra 
kalta, bet ji nėra abejinga jau
nojo milionieriaus draugui ir 
jiedu abu išeina gyvenimo ke
liais, kai tampa laisvi tai pada
ryti.

Mėgstantiems romantiką, spal 
vingus vaizdus, milionierių pra
bangą matyti — filmas gali bū
ti įdomus. Numatoma, kad fil
mas gali susilaukti premijos. 
Aktoriai Rock Htidson, Lauren 
Bacall, Dorothy Malone, Robert 
Stack savo vaidmenį atlieka ge 
rai.

Pabrango pragyvenimas

Chicagoje vėl pabrango pra
gyvenimas. Jeigu 1947—1949 
metų pragyvenimo vidurkis lai
komas 100, tai šių metų vasa
rio mėnesį pragyvenimo koefi
cientas Chicagoje siekia 121.5. 
Daugiausiai pragyvenimas pa
brango dėl pakilusio maisto 
kainos. Mėsa pabrango 2G, ke
pyklų gaminiai 1.4%, drabu-i 
žiai pabrango 0.6G, butas — 
0.4%. Chicagoje apie 8,000 J/ 
darbininkų susilauks atlygini
mo pakėlimo po 2 centus į va
landą, nes jų sutartyje įrašy
tas punktas, pagal kurį kylant 
pragyvenimui automatiškai kils 
ir jų atlyginimas.

Mes MIDLAND
Savings and Loan^yy, 

Association

1
1

Reikalauja atsistatydinti

DTRNKAftTTS DRAUGAS, CHTCAGO. TLIJNOTS Pirmadienis?, kovo 25, 1957

Ijo žmona Ir jog jis ją nužudęs, 
i siekdamas, kad ji netrukdytų 
I naujo laimingo ‘gyvenimo su 

ištininko dukterimi. Norė-
Ijęs ją nusikratyti prieš vedy
bas.

Sužadėtinė nuo jo nusigręžia. 
Viskas baigiasi nelauktai tra
giškai.

Filme visą laiką žiūrovo įtem
pimas gyvai palaikomas. Dana 
Andrevvs ir Jojn Fontaine bei 
kiti aktoriai geri. Nors filmas 
ko ypatingo žiūrovui neduoda, 
tačiau jį stebint laikas greit 
prabėga.

Mokyklų sveikatingumo 
savaitė

Chicagos meras Richard Da
iny paskelbė Mokyklų Sveikatin 

i gurno savaitę, kuri Chicagoje 
tęsis nuo balandžio 1 iki 5 die- 

I nos. Norima sudaryti progą tė
vams. mokytojams, dvasiškijai.

j katingumo reikalus.
i

; Sveikatingumo savaitės metu 
mokyklose gydytojai ir gailes- 

jtingosios seserys laikys paskai
tas, rodys filmus, bus organi
zuojamos sveikatingumo paro
dos, demonstruojami plaukioji
mo baseinai ir fizinio auklėjimo 
klasės, aiškinami higienos rei
kalavimai. Sveikatingumo savai
tės programoje dalyvauja kaip 
miesto, taip ir parapinės mo
kyklos.

Skaitykite “Draugi"!
PAVASARINIS

IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDOS . . .

NET IKI 70%
Dabar nupiginti visi: Hi-fi fono

grafai • Televizijos • Vėsintuvai- 
VSdintuvai AM/KM radijo aparatai
• Vokiški trumpų bangų rad. apar.
• Įkalbėjimo aparatai • Dulkiasiurb
liai • (tašomos mašinėlės • Įvairūs 
elektriniai namų apyvokos reikme
nys • Antenos ir kit.

ihDflinfl.
UjlTCLCvision
Csales - Service)

Sav. In*. A. SEMRNAS
3»2I S. Ilalslet) — ('I Af f si<le 1-5H65 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 
ir ketvirtadieniais 9—9

REIKALINGA VIR£JA-PAD£J£-
JA. Geras atlyginimas, butas ir už
laikymas. Rašykite šiuo adresu:
DRAUGAS Adv. 9441, 4545 W. 63rd 
St., Chičago 29, III.

I N S U R E 0 i
— .„—Z

F PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
k SAUGIAUSIA l«
& pelningiausia 
H TAUPYMO 

• t NDROVt

4038 Archer Aveeue t.i. LA3-A71* 
AUGUST SALDUKAS Pr««l«

KAS TURI GERJĮ SKONĮ, VISKĄ PERKA PAS LIEPOM)
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, šaldytuvai ir visa namų ir ofisų 
įrengimui.

Moderniausia lietuvių baidų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-2(5 So. Ilalsted Str. VIctory 2-422«
Pirm., Ketvirt. 9 9:30, Sek m. 10—5, Kitom dienom 9—6

Del cigaretes $500,000 
nuostolių

Apskaičiuojama, kad gaisras, 
Chicagos rotušėje padarė net' 
apie $500,000 dolerių. Pamatuo-] 
tai spėjama, kad gaisras kilo 
kam nors per neatsargumą nu
metus cigaretę ar cigarą į dė
žutę, kur buvo popierių. Miesto 
rotušė nebuvo apdrausta.

Užsidarys geležinkelis
Chicago, Aurora & Elgin ge

ležinkelio linija yra nusistačiu
si nuo kovo mėn. 31 d. uždary
ti savo traukinių judėjimą tarp 
Auroros ir Chicagos, nes gele
žinkelis neša stambius nuosto
lius, kurie siekia net $90,000 
per mėnesį.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENTfiS

JONAS ANDRULIS
skiria tūkstančio (1,000.00) doleriu premiją.

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1957 m. gruodžio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol., 
kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andulis iš Miehigan val
stybės.

3. Jury komisijos sąstatas bus paskelbtas netrukus.
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 Komisijai, 
“Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, III.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
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 stskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

SPECIALUS
BARGENAS

* Sofoms, Lovoms,
Lempoms

KAINOS NUO 
$49.50 

Ir augščino

DIDELIS PASIRINKIMAS įVAIRIAlSII, BALDŲ
FBI .IX A. RAUDONIS, NEId.lK BERTULIS, Sa».

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

Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:30.

. . . PRADftKITE TAUPYTI PAS MUS . . . 
GAUSITE AUGŠUIAUSĮ DIVIDENDĄ ... O BE TO, 

APDRAUSTA SAUGUMĄ IKI $10,000.00 ... IK, 
NAIJDINGV DOVANI) UZ JUSI, PRII.AN K ŪMA

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 So. 49th Ct„ Cicero, III.

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėja* 
Tel.: TOunhalI 8-8181 ir Blshop 2-1897

RAŠTINfiS VALANDOS:
Antradieniais, ketvirtad. ir penktad. 
nuo 9 iki f>; pirmadieniais iki S va
karo; šeštadieniais Iki 1 v. po pietų; 
t reėlndlenkt Is uždu ra.

KYKAI I’btlftlNIH ZUIKUTIS VAIKUČIAMS TA I ’ P YTO.I A MS

Studentų laimėtos 
premijos

Architektūros studentai Louis 
J. Johnson ir Arthur S. Ta- 
keuchi laimėjo $500 premiją už 
savo projektą paminklui ato
minės energijos specialistui ve
lioniui Enrico Fermi pagerbti.

Šv. Raštas universiteto 
parodoj

Chicagos universitete, didžio
joj bibliotekoj -paprastai nuolat 
vyksta kokia parodėlė. Gavė
nios proga išstatyti Genezės pir 
mieji puslapiai, paimti iš įvairių 
Šv. Rašto laidų.

— Vieno dolerio banknotas 
susidėvi apyvartoje maždaug 
per 9 mėnesius.


