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Kremlius pasiuntė Vak. Vokietijai atominį įspėjimą
Sovietuose moterys gyvai

priešinasi suvalstybinimui
Kai praėjusiais metais okup. Lietuvoje ir sovietinėse res

publikose varu buvo telkiami jaunuoliai ir jaunuolės plėšinėms že 
mėms Kazachstane, labiausiai tam jaunimo išvežimui pasiprie
šino motinos. Pasipriešinimas Pabaltijo kraštuose buvo aiškus 
ir savaime suprantamas.

Bet būdinga, kad net tokioje
Maskvoje sovietinės motinos 
priešinosi tam jaunuolių išveži
mui į taigas. Kai iš Maskvos jau 
buvo išgabenta 12,000 jaunuo
lių, Chruščevas ragino dar dau
giau sutelkti, tuo (arpu mask
vietės moterys ir atskirai, ir 
kolektyvais kreipėsi į Maskvos 
miesto partines įstaigas, prašy
damos tolesnį telkimą sustabdy
ti. Net Furceva, žymiausia pa
reigūnė Maskvos sovietinėje hie 
rarchijoje, pasipriešino tiems 
telkimams. Stalino laikais, žino
ma, to nebūtų drįsusi.

Ir Stalino įpėdiniai griauna 
šeimas

Sovietinės moterys ir šiaip 
reiškia savo nepasitenkinimą 
įvairiomis sovietinio gyvenimo 
negerovėmis. Chruščevas ir jo 
artimieji bendradarbiai vis dar 
siekia šeimas iš pagrindų griau
ti, siūlydami motinoms vaikus 
iš pat jaunų dienų atiduoti į bol
ševikinius lopšelius, vaikų dar
želius, internatus ir pan. Dau
gelis moterų, sunkiai dirbdamos 
jmonęse, yra priverstos savo vai 
kus atiduoti į tas sovietines prie 
glaudas, nes šiaip nebūtų kam 
juos prižiūrėti. Bet motinos lie
ka motinomis ir sovietiniame re 
žime. Jos norėtų vaikus pačios 
užauginti, tik gyvenimo sąlygos 
pemelig nepalankios. Rusijos 
federatyvinėje respublikoje, pa
vyzdžiui, butų krizė yra tokia, 
kad vienam gyventojui tenka tik 
apie 4 kvadratiniai metrai gy
venamojo ploto, kitaip tariant, 
vienas kambarys keturiems žmo 
nėms, kiekvienam po kampą. 
Tai vidurkis, tuo tarpu daugelis 
gyvena dar labiau sugrūstai. 
V(en tik 1951-55 metais apie 9 
milionai rusų persikėlė iš pro
vincijos į miestus, siekdami iš
trūkti iš .kolchozinio vargo. Su
sigrūdę ankštose patalpose, šei
mos, žinoma, negali vaikų tin
kamai išauginti.

Kaip veikia gyventojų prie
auglį sovietinio režimo sudary
tos nepalankios šeimų gyvenimo 
sąlygos, matyti iš tokios labai 
būdingos statistikos: 1926 me
tais kiekvienam 1,000 gyvento
jų buvo 44 gimimai, 1938 m. 
— tik 38, o 1955 metais — jau 
tik 25,6.

Moteris bolševikinių tikslų 

įrankis
Ilgą laiką sovietinė moteris 

buvo tik darbo įrankis ir įran
kis gyventojų prieaugliui dau
ginti. Bet Sovietų Sąjungos mo
terys ėmė vis labiau prieš tai 
priešintis. Tuo labiau, kad ir 
visuomeniniai moterys buvo 
skriaudžiamos, nustumiamos į 
šalį. Nors moterys iš bendro 
dirbančiųjų skaičiaus Sovietų 
Sąjungoje sudaro net 45%, jų 
svoris šalies valdyme iki šiol bu
vo labai menkas. Kompartijos 

■ centro komitete moterų buvo li
gi šiol tik apie 2%, o į ck pre- 
Zidiumą pateko tik viena mo
teris — Furceva. “Rinkimuose” 
į vietines tarybas okupuotoje 
Lietuvoje kovo 3 d. moterų at
stovių buvo išstatyta ir “išrink
ta", tiesa, trečdalis, bet vi
siems žinoma, kokios menkos 
reikšmės teturi tos tarybos kraš 
to valdyme. Jos tik vykdo, kas

• iš centrų įsakoma. 
įVaikai padaromi svetimi tėvams

Bėgdamos iš vargo, siekdamos 
sudaryti bent kiek geresnį gy

venimą sau ir savo vaikams, 
Sovietų Sąjungos moterys gau
siai nuėjo į tokius darbus, ku
rie laisvojo pasaulio kraštuose 
moterims neįprasti. Kaip taisyk
lė, sovietinėje šeimoje turi dirb 
ti vyras ir žmona, šiaip neįma
noma šeimos su vaikais išlai
kyti. Bet kai abu tėvai dirba, 
vaikai lieka arba be priežiūros 
ir auklėjimo, arba patenka į bol 
ševikirifes auklėjimo įstaigas ir 
pasidaro šeimoms svetimi. Daž
na sovietinė šeima ir stato sau 
klausimą, kokia čia laimė turė
ti vaikų, jei jų negalima pa
tiems užauginti, jei jei pasida
ro svetimi. Tai ir yra viena iš 
priežasčių, dėl ko tose kadaise 
gausiose rusų šeimose metai iš 
metų susilaukiama vis mažiau 
ir mažiau gimimų.

' -nįį;. v:-<.

Dirbtinės priemones
moteris

patenkinti

Sovietinės moterys vis labiau 
šiaušiasi prieš tokį režimą, ku
ris neleidžia joms būti moteri
mis, motinomis. Režimas yra 
priverstas moterims po tfuputį 
nusileisti, gaminti įvairesnio, 
gražesnio aprėdo, kosmetikos ir 
pan. Bet visa tai yra tik dirb
tinos priemonės ir sovietinės mo 
terš nenuramins. Moterims to 
nepakanka. Jos siekia, kad bū
tų su jomis elgiamasi, kaip su 
žmonėmis. (Elta)

Estijoje išleido
deportacijų įstatymą

TALINAS, okup. Estija. — 
„Sovietskaja Estija“ praneša, 
jog Estijoje išleistas įstatymas, 
kuriuo numatomi prievartos dar 
bai „antisocialiams ir paraziti
niams gaivalams“ nuo 2 iki 5 me 
tų.

Nesunku suprasti, kad remian
tis tuo įstatymu, bus galima iš
tremti betkurį komunistams ne
pageidaujamą asmenį. Įstatyme 
esą nuostatų, kad gyventojų dau 
guma kaimuose ir. miestų kvar
taluose gali vietinėms taryboms 
pasiūlyti ištremti asmenis, kurie 
gyvena „parazitinį gyvenimą“.

KALENDORIUS
Balandžio 29 d.: Šv. Petras iš 

Veronos; lietuviškas: Tariman- 
tas.

Saulė teka-5:52, leidžiasi 7:46
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien— 
dalinai apsiniaukę ir šilčiau.

Prezidentas Eisenhaweris kalbasi su Darbo sekretorium James 
Mitchel. Mitchel buvo nuvykęs į Augustą, Ga., kur prezidentas 
atostogauja. Jis tarėsi apie projektuojamus įstatymus apsaugoti 
darbininkų unijų pinigus nuo išeikvojimo. (INS)

Jungtines Amerikos Valstybės
I

saugo Jordano valstybę
AMMAN, Jordanas, bai. 28. — Paskutinieji Jungtinių Ame

rikos Valstybių žygiai Jordano krizėje karinio laivyno pasiun
timas į Vidurio Rytus ir prezidento Eisenhovverio stiprus pareiš
kimas — buvo taikomi ne tiek prieš Siriją, Egiptą ar net Krem
lių, kiek prieš Izraelį. Jų tikslas buvo ir tebėra tas'pats: išsau
goti Jordaną nuo Izraelio užpuolimo-

Pilnai įvertinti Jordano krizę, .......... ——

Bonna atmetė
Maskvos notą
BONNA, Vokietija, bai. 28. 

— Vakarų Vokietijoj vyriausy
bė vakar atmetė sovietų įspėji
mą, kad Vakarų Vokietija skau 
džiai nukentėtų, jei jos armija 
būtų apginkluota atominiais 
ginklais.

Vakarų Vokietijos vyriausy
bė pareiškė, kad Maskva įspė
jančia nota “kišasi į vidaus po
litinius reikalus” ir “smarkiai 
grasina”.

• Nusiskundė

Vakarų Vokietijos vyriausy
bė nusiskundė, kad Maskva vi
sai nepaisė kanclerio Adenaue
rio užtikrinimo Sovietų Sąjun
gos ambasadoriui Andrei Smir
novui, kad Vakarų Vokietija ne
turi ir neprašė jokios rūšies ato 
minių ginklų.

Stebėtina

Vakarų Vokietija butų
taikiniu įvairiems ginklams

MASKVA, bai. 28. — Sovietų vyriausybė vakar įspėjo Va
karų Vokietiją, kad jos teritorijos naudojimas Vakarų atomi
nėms bazėms esanti didele rizika. Sovietų atomas, girdi, Vakarų 
Vokietiją galėtų paversti “tikromis kapinėmis”.

Kremlius, įteikdamas notą 
Vakarų Vokietijos charge d’af- 
faires Henrich Northc, paneigė, 
kad tai esą “grasinimas ar gąs
dinimas”.

Sovietų notoje sakoma, kad 
moderniška vandenilio bomba 
galėtų paralyžuoti visus Vakarų 
Vokietijos gyvybinius centrus.

Primena U Pasaulinio karo 
siaubą

Kremliaus šis įspėjimas V. 
Vokietijai yra daug stipresnis 
negu šio mėnesio pradžioje bu
vo pasiųstas Danijai, Norvegi
jai ir kitoms Šiaurės Atlanto 
Gynybos organizacijos 
valstybėms.

Notoje primenama 
Vokietijai, kokį siaubą
pergyveno II Pasaulinio karo 
metu, kai “buvo naudojami tik 
paprasti ginklai”.

Jordane sudaryti
kariniai teisinai

AMMAN, Jordanas, bai. 28. 
— Naujas Jordano režimas su
darė karinius teismus spręsti 
bylas tų asmenų, kurie rausiasi 
po valstybės pagrindais.

Jardano karalius Hussein ga
vo iš Saudi Arabijos karaliaus 
Saud laišką. Karalius Saud gi
ria Hussein dėl jo pastangų 
įvesti tvarką Jordane.

Nepatvirtinti šaltiniai sako, 
kad oficiali delegacija greitai 
atvyks iš Saudi Arabijos, Egip-1 
to ir Sirijos į Amman’ą.

Jordanas turi karinę sąjungą 
Kadangi Adenaueris praėjusį su tomis trimis valstybėmis.

reikia visų pirma įsigilinti į šio 
mažo krašto geografinę padėtį. 
Jordano turtingiausia provinci
ja siekia Jordano upės vakarinį 
krantą. Izraelis norėtų savo sie
nas praplėsti iki Jordano upės 
linijos, užimdamas šią provin
ciją, tačiau jį nuo to žygio su
laiko pasaulio opinija ir arabų 
tremtinių klausimas. Visgi Izra
elis yra viešai pareiškęs ir įspė
jęs Jordaną, kad, jei jis įsileis 
Irako kariuomenę, tai Izraelis 
bus priverstas kariauti prieš 
Jordaną. Izraelis bijo glaudes
nių santykių tarp Irako ir Jor
dano, nes mano, kad jo pasie
nyje tada susidarytų stipri ara
bų jėga.

\ — -
Prie Jordano pasienio

Šie Izraelio grasinimai dabar 
įgyja naują prasmę, kai Irako 
karalius. Faisal viešai palaiko 
savo giminaitį, Jordano kara
lių Hussein. Irako geriausi ka
reiviai stovi prie Jordano sienų 
ir yra pasiryžę eiti Husscinui į 
pagalbą reikalui esant.

Prieš savaitę ši Irako jėga 
Husseinui buvo daug svarbesnė 
negu šiandien, nes tada jis neži
nojo, ar bus jam ištikimas Jor
dano vadinamasis arabų legio
nas. Arabų legionas jau parodė 
savo ištikimybę ir jėgą.

JAV žygiai

Jordano karalius Huspein bu
vo pakvietęs Jungtinių Ameri
kos Valstybių ambasadorių Mai 
lory ir ilgai su juo kalbėjosi.

To pasikalbėjimo pasekmės 
šiandien jau aiškios. Pasiųsta

griežta Amerikos nota Izraeliui, 
JAV karo laivai pasiųsti į ryti
nį į Viduržemį, prezidęnlas Eisen 
hovveris pasisakė už Jordano 
neliečiamybę. Yra beveik garan 
tija, kad Izaelis nepuls Jordano.

Šie visi dalykai kartu yra įs
pėjimas ir Egiptui,’ Sirijai ir 
kremliui, kad Amerika šiuo at
veju parems savo žodžius jėga.

Sunku pasakyti, kaip kara
lius Hussein būtų pasielgęs, jei 
nebūtų buvusi pašalinta grėsmė 
iš Izraelio. Tačiau Hussein rei
kalams daug pagelbėjo Jungti
nių Amerikos Valstybių žygiai. 
Jų dėka karaliui Husseinui gal 
pasiseks sutvarkyti Jordano vi
daus reikalus. /

Maskvos postas
Thompsonui

AUGUSTA, bai. 28. — Prezi
dentas Eisenhoweris vakar no
minavo .Llewellyn Thompson, 
dabartinį ambasadorių Austri
jai, ambasadoriumi Sovietų Są
jungai, vieton Charles E. Boh- 
len. Thompson, 52 metų, karje
ros diplomatas, gerai kalba ru
siškai.

Saaro krašte
BONNA, bai. 28. — Uždarė 

komunistines organizacijas. Saa 
ro kraštą prijungus prie Vokie
tijos, ten tebeveikė komunistų 
partija. Dabar ji uždaryta, kaip 
ir visoje Vakarų Vokietijoje.

Mokestinės naujovės
Nauja našta Lietuvos ūkiui

Besistengdama iš atskirų są
junginių respublikų išspausti 
ko daugiau naudos, Maskva 
Chruščevo lūpomis paskelbė nau 
jovę, kad ateityje apyvartos vi
sasąjunginis mokestis bus ima
mas jau pačioje gamybos vieto
je, o ne paskirstymo vietovėse. 
Kitaip tariant, jei, pavyzdžiui, 
Lietuvos fabrikas pagamins pre 
kę, einančią į kitas Sovietų Są
jungos sritis, tai apyvartos mo
kestį turės sumokėti Lietuvos 
fabrikas, ne paskirstymo punk
tai kur nors Rusijoje. Kai apy
vartos mokestis didžiumoje ei
na visasąjunginėn kason (at
skiros respublikos gauna tik ma 
žą dalelę), tai to mokesčio ėmi
mas Lietuvos gamyklose, sa

vaime aišku, sudarys Lietuvos 
respublikiniam ūkiui naują naš
tą. / ‘

Popieriniai mokesčių mažinimai

Dar viena mokestinį naujovė 
pranešama iš Maskvos. Augš- 
čiausioji taryba Maskvoje nuta
rusi sumažinti algos ir pajamų 
mokesčius. Nūo mėnesinių pa
jamų iki 380 rublių nereikėsią 
jokių pajamų mokesčių mokėti. 
Augščiausias tarifas būsiąs 
13% nuo pajamų. Asmeniniai 
mokesčiai sudaro tik dalį naš
tos, kurią turi nešti sovietiniai 
piliečiai. Gera dalis pajamų iki 
šiol buvo iž jų atimama įvai
rių “valstybinių paskolų”, o svar 
biausia — lupikiškų prekių kai
nų pavidalu. > (Elta)

SOUTH

AMERICA

Žemėlapyje nurodoma JAV štabų 
viršininkų tarybos pirmininko ad
mirolo Radfordo kelionės maršru
tas Pietų Amerikoje. Kelionėje jis 
išbus nuo balandžio 28 ilki geg^ižėH 
18 d. (INS)

ketvirtadienį specialiai prašė, 
šis užtikrinimas būtų perduotas 
premjerui Bulganinui, Vakarų 
Vokietijos vyriausybė sovietų 
notą vadina “stebėtina”.

Maskva savo nota nori parem 
ti vokiečių opozicines politines 
partijas, kurios yra priešingos 
atominiui apsiginklavimui. O 
juk rudenį V. Vokietijoje bus 
rinkimai.

Turėtų gauti

Adenaueris ir krašto apsau
gos ministeris Franz Joseph 
Strauss yra pasakęs, kad Vaka
rų Vokietija turėtų gauti tak
tinių atominių ginklų, kaip ir 
kitos Šiaurės Atlanto Gynybos 
organizacijos (Nato) valstybės. 
Bet Strauss pasakė, kad tie gink 
lai bus galima gauti dvejų me
tų laikotarpyje.

Vakarų Vokietija atrodo for
maliai neprašė atominių gink
lų, bet šis klausimas turbūt bus 
svarstomas Nato užsienių rei
kalų ministerių tarybos posėdy
je, kuris bus šią savaitę.

Sovietų kolchozai ir
paukštininkystė

MASKVA. — Valstiečių dien
raštis “Selsoje Choziaistvo” nr. 
79 pripažįsta, kad sovehozuose 
ir kolchozuose lėtai tesiplečia 
gyvulininkystė ir žemės ūkio 
gaminių savikaina yra labai 
augšta.

Anot to SSSR žemės ūkio 
dienraščio, sovehozai atsilieka 
ir paukštininkystėje. Daugely
je vietų, kur yra vedamas grū
dų ūkis, vištų net visai nėra. 
Pvz. net 250-je Kazakstano sov
ehozų nėra jokio naminio paukš 
čio.

• Marokas turi 9,723,000 gy
ventojų. Žemės plotas —172,104.

Hussein pasakęs, kad Jordanas 
nutars pasitarimuose su savo 
kaimynais arabais, ar pasinau
doti Eisenhovverio doktrina, ku 
ria JAV siūlosi ginti ketkurią 
arabų valstybę, užpultą kitos 
valstybės tarptautinio komuniz
mo kontrolėje.

Ir tokie vežami
į Kazachstanu

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Kazachstano komjaunimo centro 
kvietimu, balandžio pradžioje iš 
Lietuvos išvyko jaunimo delega
cija, vadovaujama „Komjaunimo 
Tiesos“ redaktoriaus A. Laurin- 
čiuko. Delegacija Kazachstane iš 
būsianti 3 savaites.

Matyti, jaunuoliams norima 
parodyti kraštą, į kurį vėliau iš
veš darbams.

Namų statytojų
suvažiavimas

TONGERLOO, Belgija.—Ton- 
gerloo mieste Belgijoje šiomis 
dienomis įvyko namų statytojų 
vienuolijos tarptautinis suvažia
vimas. Dalyvavo atstovai iš še
šių kraštų: Olandijos, Ispanijos, 
Prancūzijos, Vokietijos, Austri
jos ir Belgijos. Suvažiavime bu
vo aptartas statytojų veiklos pia 
nas šių metų vasarai. Namų sta
tytojų vienuolija, kaip žinoma, 
apie save sutelkia įvairių kraštų 
jaunimą, kuris atostogų ar kitu 
laisvu laiku savanoriškai stato 
iŠ komunistų pavergtų kraštų pa 
sitraukusiems pabėgėliams na
mus, mokyklas, bažnyčias.

(Nato)

Vakarų
kraštas

• Kanados vyriausybė nepa
tenkinta, kad Jungtinėse Ame
rikos Valstybės planuoja par
duoti kviečių atsargas komunis
tinei Lenkijai. Amerika nori 
parduoti 500 tūkstančių tonų 
kviečių.

Vakarų pagalba

Betkokiame naujame kare, 
sakoma sovietų notoje, Vakarų 
Vokietijos teritorija tuojau bū
tų taikiniu “visokiems moder
niškiems ginklams, įskaitant 
kontroliuojamus šovinius”.

Kremlius pareiškė, kad Va
karų pagalbos pažadas Vakarų 
Vokietijai karo atveju tėra tik 
sapnas. Jis sako: “Atominių ir 
vandenilinių ginklų pati esmė 
padaro tokias viltis visai bepras 
miškas”.

Vokie tijos sujungimo klausimas 
• i /

Sovietų vyriausybė taipgi pri
minė vokiečių sujungimo klau
simą, vieną iš svarbiausių poli
tinių klausimų padalintoje Vo
kietijoje.

Vakarų Vokietijos remilitari- 
zacijos politika jau sudariusi 
■rimtas kliūtis Vokietijos sujun
gimui, sako sovietų nota, ir 
“krašto pavertimas į atominio 
karo branduolį sudarytų neati
taisomą smūgį” susijungimo 
viltimis.

Kremlius sako, ■ kad, girdi 
“Rytų Vokietija kol kas susi
laiko nuo atominio apsiginkla
vimo. Bet Kremlius neduoda 
atominių ginklų Rytų Vokieti
jai, nes jis bijo tokio apsigink
lavimo galimų pasekmių. 

'Neįmanoma

Sovietų Sąjunga sako, kad ji 
norinti susitarti sū Vakarais, 
kad nei vakarinėje, nei rytinėje 
Vokietijoje nebūtų jokių atomi
nių ginklų. Toks susitarimas ne
įmanomas.

Naujos Kremliaus 
problemos

MASKVA.—Po sukilimų Len
kijoje ir Vengrijoje, dabar So
vietų Sąjungoje jaučiamas rei
kalas labiau stiprinti ryšius su 
sąjunginėmis respublikomis. Dėl 
to — dabar labai dažnos Krem
liaus augštųjų pareigūnų kelio
nės į satelitines respublikas, o 
šių kraštų pareigūnų — kelio
nės į Maskvą. Tų kelionių apra-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Jordano karalius Hussein išskrido į Saudi Arabiją pas 
karalių Saud. Tikslas — pasitarti Jordano krizės pašalinimo 
klausimu.

— Egiptas ir Sirija akylai seka Jordano įvykius.
— Sovietų komunistų partijos laikraštis “Pravda” vakar pra

bilo, kad, girdi JAV 6-to laivyno išplaukimas į rytinį Viduržemį tymams bei bendroms Sovietų

pasaulį stumia į karo pakrantę. . <,
— Britanijos vandenilio bomba Kalėdų saloje, pietiniame 

Pacifike, bris bandoma betkurią dieną po gegužės 16 d. Londono 
“Sunday Express" laikraštis pastebi, jog bus išsprogdinta nuo 
dviejų iki penkių bombų.

— Humphrey’s pasitraukimas iš JAV iždo sekretoriaus pa
reigų būtų “valstybinė suirutė”, jfbsakė atstovų rūmų paskirsty
mo komiteto pirmininkas Cannon (D., M.). Pasak Cannon, Hum- 
phrey turi nemažai įtakos kabinete stabilizuoti ekonomiją.

Sąjungos ir satelitinių respubli
kų draugiškumo deklaracijoms 
dažnai skiriama 'didžioji dalis 
Maskvos laikraščių “Pravda” ir 
“Izvestija”.

• Lenkija 1957 m. iš Kanados 
pirks 11,100,000 bušelių kvie
čių; tai apie 20 milionų dolerių 
vertės.
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MEDICINOS PAŽANGA SVEIKATOS 
GEROVEI

DR. A. UTONIS, Lancaster. Mo.

Senųjų metų uždangai nusilei
dus, kiekvienas su geresnėmis 
viltimis įžengėme į naujuosius. 
Nors gal ir nedidelė dalis tų švie 
šių svajonių per šiuos metus 
teišsipildys, bet nevisada viltys 
vien kvailių paguoda telieka. 
Realiųjų mokslų sritis kiekvie
nam yra prieinama ir supran
tama, negu komplikuotoji dva
sinio pasaulio filosofija, tad ir 
jų laimėjimai yra apčiuopiames

žmonėms atsirado galimybė gan 
ti palengvinimą naujų Clistfn 
Maleate tablečių pagalba. An- 
tihistaminai padeda prieš sezo
nines alergijas, kurias iššau
kia žolių, tam tikrų medžių ar 
kitų augalų žiedų dulkelės, ta
čiau jie nėra veiksmingi prieš 
chronišką nuolatinį nosies tek'ė- 
jimą.

Kitos naujienos
Dr. Kurt Stern surado naują

Dėl V. Biržiškos 
"Aleksandryno"

Pernai sausio 3 d. miręs prof. 
Vaclovas Biržiška paliko 10 
stambių ir apystambių istorinių 
ir bibliografinių veikalų, kurių 
‘išleidimu tenka mums dabar 
rūpintis. Apie juos visus jau 
buvo pranešta praėjusių metų 
rugsėjo 29 d. “Draugo” Mokslo, 
Meno ir Literatūros priede. Vie
nas jųjų — Aleksandrynas — 
rašiusių prieš spaudos uždraudi
mą per pusketvirto šimto mū
sų rašytojų biografijos, biblio
grafijos ir biobibliografijos —

Vasario 16 gimnazija
Vasario 16 gimnazija jau še- 

šeris metus auklėja šimtus mū
sų jaunimo lietuviška krikščio
niška dvasia, išleido dešimtis 
abiturientų, einančių toliau 
augštuosius mokslus ir papildan 
čių retėjančias senesniosios lie
tuviškos inteligentijos gretas. 
Mokytojų pastangos mokslo ly
giui kelti ir išlaikyti duoda ge
rus rezultatus. Š. m. kovo 28 
baigėsi išleidžiamieji IX klasės 
egzaminai. Nors šiais metais 
pirmą kartą abiturientus egza 
minavo vokiškosios Švietimo Mi

ni; jie realizuoja daugelio vii-., . . . . . . . A ,
tta, jei tik yra laiku ir tinkamai laį>rator.ni metodą paciento .r

pritaikomi. Nėra abejonės, kad 
žmonija džiaugtųsi nepalygina
mai geresne sveikata ir laimin
gesnių gyvenimu, jei visose ! 
kryžkelėse vadovautųsi dvasi-1 
niu kelrodžiu.

1956 m. medicinos moksle pa
siekta labai žymi pažanga: di
deli laimėjimai ligų tyrimuose, 
gydymo technikoje, atrasta 
daug naujų vaistų. Nekartoda
mi anksčiau aprašytų dalykų, 
trumpai susipažinsime su pas
kutiniu laboratorinių tyrimų įna 
šu sveikatos apsaugos sritin.

Nauji skiepai

Tulane universiteto moksli
ninkai surado naujus skiepus 
prieš pasiutimo ligą, kurie grei
čiau sudaro organizme imunite
tą, yra veiksmingesni ir sau
gesni.

Naujieji HEP-Flury skiepai

aukotojo-davėjo kraujo tapaty
bei nustatyti transfūzijų atve
jais. Iki šiol naudotas vien krau
jo grupių suderinimas ne visuo
met garantuodavo sėkmingą 
kraujo transfūziją.

Jau nuo seniau žinoma, kad 
reumatinėms ligoms aspirinas 
yra veiksminga palengvinimo 
priemonė, tačiau didesnės do
zės iššaukdavo skilvio sutriki
mus. Duentric sluogsniu “ap
vilktos” aspirino tabletės praei
na skilvį jo jautrių sienelių ne- 
palietusios, bet greitai ištirps
ta mažosiose žarnose ir pereina 
į kraują. Todėl sąnarių ir pana- 

| šioms aukoms dabar galima duo 
ti dideles veiksmingas dozes as
pirino be skilvio suerzinimo pa
vojaus.

Pranešama, kad naujas anti- 
konvulsinis vaistas Phelantin iš
gydė 48 pacientus iš 95 epilep
tikų klinikiniuose bandymuose

kaip tik dabar tvarkoma išlei- nisterijos skirtoji komisija, ta- 
dimui. I tomas su 100 biografi- čiai> visi penki abiturientai sėk

mingai išlaikė egzaminus ir ga
vo Ministerijos patvirtintus bran 
dos atestatus.

yra pagaminti iš susilpnintais Į Bostone, Mass. Kiti, vartodami 
pasiutimo ligos (rabies) viru-, šį naują vaistą, pajuto žymų 
sais apkrėsto viščiukų embrio- palengvėjimą — galėjo ramiai 

ilsėtis miego metu.

jų jau yra pabengtas spaudai, 
tik dar Chicagoje išlyginama kai 
ba ir rašyba. II-jo tomo turinį
— su pusantro šimto biografijų
— dabar tvarkau, kurį pabaigęs 
imsiuos III-jo (paskutiniojo) to
mo — su per šimtą biografijų.

Betvarkydamas II-jį tomą, už 
kliuvau už šitokio nelaukto trū
kumo : Antanas Strazdelis 
(miręs 1833 m.) yra rodomas 
pateikiamų ir nagrinėjamų ra
šytojų tarpe, bet trūksta jo bio
grafijos. Kaip ir kitų pateikiamų 
“Aleksandryne” rašytojų, patei
kiama 1) jo veikalų sąrašas, 
2) ilgas sąrašas išlikusių apie 
jį dokumentų ir 3) nemažas są
rašas skiriamų jam veikalų ir 
straipsnių (literatūra), viskas 
gražiai mašinėle spaudai sura
šyta, bet pačios biografijos — 
sutvarkytų žinių apie Strazdo 
gyvenimo eigą — visai nėra.

Kadangi brolis Vaclovas at
skiras savo veikalo biografijas 
nekartą skolindavo artimiesiems 
ir tolimiesiems literatams, re-

Toki gražūs vaisiai pasiekti 
lietuvišku solidarumu, nepapras 
tu ryžtingumu, patvariu darbu 
ir ypač gimnazijos rėmėjų bū
relių nepailstama veikla bei au
kotojų dosnumu. - Vasario 16 
Gimnazijos Mokytojų taryba

Lietuvis liudijo Ciepliako 
beat. byloj

Arkiv. J. Ciepliako beatifika
cijos byloje jau baigtos rinkti 
reikiamos informacijos, kurių 
susidarė apie 3 dideli tomai. 
Svarbiu liudininku yra lietuvis 
dr. J. Januškevičiaus. Trentono 
vyskupo įsakymu jis buvo tris 
kartus kviestas duoti žinių apie j 
Dievo tarną arkiv. Ciepliaką, j 
kuris buvo Mohylevo arkivys-1 
kūpa barono Roppo koadjuto
rius ir, tą arkivyskupą ištrė-1 
mus, administravo Mohylevo 
arkidieceziją. Pakeitus jo mir
ties bausmę ir leidus bolševi
kams jam išvažiuoti iš Rusijos 
teritorijos,^ jis buvo paskirtas 
Vilniaus arkivyskupu,’ bet dar 
neužėmęs savo sosto, gyven
damas Passaic, N. J., susirgo ir 
nugabentas i New Jersey City 
Švč. Marijos ligoninę mirė. Jo 
beatifikacijos baloje vyriausias 
postuliatorius yra prel. V. 
Meysztowicz, gimęs Lietuvoje,

sveikina visus gimnazijos rėmė- Pajuostės dvare, arti Panevė- 
jus, nuoširdžiai dėkoja jiems už žio 
nepaprastą triūsą ir aukas Va
sario 16 gimnazijai išlaikyti ir 
linki ir toliau nepailsti šiame 
kilniame darbe.

Mokytojų taryba prašo auko
tojus neatsisakyti šelpti gimna
zijos ir toliau ir tikisi, kad jaut
ri lietuviškoji visuomenė nepa
liaujamai rūpinsis Vasario 16 
gimnazijos likimu ir Velykų šven 
čių proga taip pat veiksmingai 
parems šią visiems lietuviams 
bendrą, vienintelę laisvajame 
pasaulyje savąją augštesniojo Į 
mokslo įstaigą.

$0 PH I E B Al. C U $ 
RADIO PROGRAMA

Ifl WGEP stoties — Ranga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 iki 9:80 vai. ryte 
SESTA U. 8:30 Iki 9:30 rvfe 

SEKMAI). 8:30—U:30 v. r. IA stoties 
WOPA — 1400 kll.

7169 So. MAPLKWOOD AVĖ. 
Chicago 29, UI. HEmlock 4-2413

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas - I’MoJmUu

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom 

(Arch Supports) Ir t. L 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
OKTHOPKDIJON TECHNIKOM LAli.
2850 VV. 63 r d SL, Chicago 29, UL 

Tel. Pltonpect 6-3064

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 425a VV. 63rd St 
Ofiso tfl. KEIlailfe 6-4410 

Rezid. telef. GRuvuhUl. 6-0617
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m. '

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

Ofisu tel. CLiffside 4-2896 
KezldeneUos: IJkfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kampas 47th tr Hermitage)

Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Sek tad. nuo 2 Iki 6 vai., ikskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Waeker Drlve 
(Clvlc Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd. 12—4 
Tel. l'Lntral 6-2294 

6OO2 West 16th Str„ Cicero 
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 8-0959 
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1 Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 

1 v. p. p. Seštad. 11 TV-l. PRospeet S-1223 arba YVE 6-5577

Telefonas ORovahUl 6-1696

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

nRITA'Kfi a KT*I1TTP
Valandos: 9—12 Ir 7—M v. v. pagal 
nunltarlmų Išskyrus trečlailleniun.

2422 W. Marųuette Road

Tet RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i ETT 'V (S G Y Dt’itU AS)
8925 W**st 59th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—-4 p .p. 6:30—8:99 
vai. vak. Trečiad. ir šeštad. 1—4 v. 
P P.

Tel. ofisu tr buto Oljymplc 2-415*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St„ Cicero 

Rea. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Seštadieniaia 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, kaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečlad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7166 South YVestern Avenue
(MED1CAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto
vai ryto Iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168
Res. tel. YVAlbruok 6^1766

S?

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

daktoriams ir šiaip pažįstamiem, 
Nuolatinė"medicinos pažanga' kai «enw jų prireikė kuriarn sa 

prieš pasiutimo ligą susidaro jg tiesų teikia gerų vilčių svei-
kesniam ir laimingesniam ryto
jui.

no. Gydytojų pranešimu, dau
gumoje pacientų prieškūniai

10 dienų laikotarpyje po paskie- 
pijimo.

Alergija nosyje

Alerginiu nosies uždegimu per
— Nerūpestingas vaikščioji

mas buvo priežastimi 1956 m.
ištisus metus besikankinantiems JAV 3,170 žmonių mirčių.

KR 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

/PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Aveaae Tai. la3-671» 
AUGUST SALOUKAS Pratldaraas

vo rengiamam rasimu), tad ir 
Strazdo biografijos atžvilgiu gal 
bus kas panašu atsitikę. Pa
siimtųjų rašinėlių skolininkai 
patys arba priminti juos yra 
“Aleksandrynui” ar kitiems bro 
lio Vaclovo veikalams tvarkin
gai sugrąžinę, tad jeigu kas tik 
rai bus iš brolio Vaclovo gavęs 
kuriam savo darbui vieno ar 
poros mašinėle rašytų puslapių

Strazdo-Strazdausko biografiją, 
prašau atsiliepti ir atsiųsti man 
ją įdėjimui atitinkamon “Alek- 
sandrjgio” vieton.

Mykolas Biržiška 
1120 S. Magnolia Avė.

Los Angeles 6, Cal.
------ o-------

Negalima draugę branginti 
kiėk žmoną ir pataikavimą — 
kiek draugiškumą. į

—Plutarchas

DR. I. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 VVest Slst Street
Priima ligonis pagal susitarlma. 

DSl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. , p. kasdlan išskyrus trečlad. Ir 

| šeštad.
Res. tel. GRovehilI 6-5603

Tel. ofiso HE 4-66D9; rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p.p., 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

NARIAI L1KTUVII TWP IR SKOLINIMO

DR. ANKA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES TP 

GERKLES LIGOS
Pritaiko akinius —

6822 South VVestern Avenue
vai. kasdien 10-12 vai. b f-9 vai. 
vak šeštadieniais 10 < vai Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso ‘elefonas: PR 8-8229 
Rea telef. WAIbrook 5-KO76

’Vd. ofiso PRospeet 6-2240
PRospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGUOS LIGOS 
5700 So. YVood Street 

Priėmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 
Ir nuo 6 Iki 8 vai. pirmad. !r penkt. 
Trečlad. Ir sek uždaryta. i. —-—■—-----  i
Ofiso HE 4-1818, arija RA; 7-9700 

Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS „ 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

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

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Jkl 9 v. vt> 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

lšskirus trečlad. šeštadieniais, nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUlIman 5-6766 
Buto — BEveriy 8-3946

Tel. ofiso He. 4-2123. rez. Glb. 8-6195

DR. V. P. TUMASORIS
2454 Wnt lįst Street 
(71st ir Campbell Avė.)

VAI,.: Kasdien nuo 2—4 Ir 7—9 v. v 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnubė 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—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospeet 6-9400
Rezid. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčiatč)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6248 South Kedzie Avenue

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

Čikagos Lietuvių Choras /

“PIRM Y N
— Stato —

Johann Strauss’o 3 veiksmy operetę
ŠIKŠNOSPARNĮ

"DIE FLEDERMAUS"
Koncertinėje Formoje

1G57 M. GEGUŽIO 5-TĄ DIENĄ
“SOKOL’Ų” SALEJE 

K 2337 South Kedzie Avenue
Pradžia 3:30 valandą po pietų 

DALYVAUJA:
Algirdas Brazio * Onuks Stephens * Ant. Peškys 
Albertas Snarskis * Praurimė Krasauskaitė 
Irene Kelly * Jenas Arelis * Juozas Laurušonis

J J

5 >

Dr. C SYencIrkai Ir "9IRMYN” choras.
VADOVAUJA: MUZ. R. STEPONAVIČIUS

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namų įsigijimui 

i Lengvomis Sąlygomis

GNICAGO SAVINGS G LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., x Chicago 36, III.

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

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

ST. AHTHOMY SAVINGS t LOAN ASSN.
1447 S. 49ihCt„ Cicero 50, Di.. tet TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, HI.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI R THONOGRAFAI • VOKIAKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 Sa Halsied St., CRhimet 8-7252

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendroves praeitimi, n«o pat jo« įsikflrirao 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų naSunio atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinins pas mus gausite ne tiktai aangnmą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, angStą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavipių 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Shvings Bendrovės {staiga yra viena iŠ gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nž Chicagos ribų, nežiflrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigas paStu.

RaSykite dėl informacijų. Mūsų tnrtas $21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadlen) nno 12 11d .8, antradieni Ir penktadlen) nno 9 Iki 4, ketvirtadieni nno 9 Ud 8.
Trečiadieni uždaryta visą dieną, e AeMadlėn) nno 9 fld S valandoa po pietų.

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

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: YVAlbrook 5-3048

”il ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penxt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šqpt. pagal nutarties

IDR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Avenue 
Chicago 29. Rl 

telefonas REpublic 7-4900 
Rezldencla: GRoveblU 6-8161

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:20 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrginia 7-0086.

Dos GeL BEveriy 3-3944
Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 

Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 West 71st Street 
(71-os ir Oampbell Avė. kampas) 
Vai.: kajulicn 1—S Ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso tHef. YArds 7—1166
. ResAdenciJos — KTewart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street 
(kampas Halsted Ir 86-ta sratvi) 

VAL. 1—4 Ir D:SO—R:SO p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

TeL WAlhrnok 5-9670
Rea HTUtop 5-1590

Or. Alezander J. Javois
(JOVAIŠAH)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Msrųuotts Medinai Center 
6182 South Kedzie Avenne

VAL. ■—4 p. p. Ir nuo 7—D v. vak.
Trečlad. Ir šeštad. parai sutarti

Tel. ofiso PR 6-3838, rez. RE 7-919)1
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 6Srd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:2* 
Iki 9 vai Trečlad tr (eit uAdaryta

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso VIctory 2-1531
x Rez. VIctory 9-0743

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8A2 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių 

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

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. Whipple Street

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

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

Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted Street

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Reni d 2487 
W. 62nd St., tel. Republtc 7-8318.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEIHNfiS LIGOS 
2745 VVest 69th Street

Priešais Sv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublic 7-2290

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

DR. ANT. RUDOKAS. Opt. 
Tikrina akis Ir pritaiko ak luina, 

keičia stiklus Ir rčmhs
4456 S. California Are. ,YA 7-7S81
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki a v. p. p. 

uždarytas

Tel. ofiso PR. 1-6446, rez. HE^-81M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąoette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 8 Iki 8 va." 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 9-4559 

Rezid. 6600 S. Artestan Ava
VAI. 11 v. v. Iki S p. p.; 6—9 v.v.

DR. G. SERRER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 m«ų patyrimo
Tel. YArds 7-1999 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

lštaiao
Ofisas Ir akiniu dirbtuvė 
756 VVest 85th Street

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

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

yra priežastis galvos skaudšjlmo bei 
Hvaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir toliregya- 
tę. Prlrenku teisingai akinius. Vlai 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Hpecln.ll atyda kreipiama 
I mokyklos valkus

4712 South AaMaad Avė.
Tel. YArds 7-1878 

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. fieštad. 10:80 
iki 6 vai. Sekmad. tr treč. uždara.

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
4545 W. 6Srd St., Chicago 29, nilnola, Tel. LUdlow

Bntered as Recond-Ciano Matter March 21, 1916, at Chicago. Illinois
the Act of March B, 1878.
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■ Boclety 88.00 per year In Canada

Forelifn $11.00 p**r year
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VANDENS FLOURIDAVIMAS
SVEIKI DANTYS

Pastaruoju metu iškilo vienas klausimas, kuris sukėlė di
deles diskusijas JAV miestų savivaldybėse ir kuris, tiesą sakant, 
labai artimai paliečia kiekvieną individą. Tai yra geriamojo 
vandens ir sveikų dantų klausimas. Abi šios problemos iš tik
rųjų yra labai artimos kiekvienam žmogui.

Paaiškėjo, kad, įdėjus į vandenį šiek tiek flourido, galima 
apsaugoti nuo gedimo dantis tų žmonių, kurie gers šį vandenį. 
Kadangi Amerikos žmogus turi nemaža vargo su savo dantų ge
dimu ir kadangi vargiai kuris kitas žmogus taip nori turėti svei
kus ir gražius dantis, tai mediciniškos priežiūros organai pasiūlė 
savivaldybėms flouriduoti geriamąjį vandenį. Kaikuriuose mies
tuose, pvz. Grand Rapids, Mich., vanduo flouriduojamas jau nuo 
1945 metų. Daugelyje miestų tai buvo padaryta tik dabar.

Įvedant vandens flouridavimą, neapsieita be labai gyvų dis
kusijų. Buvo keltas klausimas, ar flouridoujant vandenį ir gelbs
tint dantis nepakenkiama apskritai virškinimui ir kitoms orga
nizmo dalims. Tačiau, nepaisant didelių pastangų ir keletą me- 
tų trukusių tyrinėjimų, flouridavimo priešai negalėjo surasti fak
tų savo pažiūroms paremti.

FLOURIDO ISTORIJA
Jau praėjusiame šimtmetyje, bet ypač šio šimtmečio pra

džioje, buvo pastebėta, kad yra kažkas geriamajame vandenyje, 
, nuo ko priklauso dantų emalės stiprumas. Kai geriamajame van

denyje yra daug flourido, tai dantys yra aptraukiami kieta me- 
„ džiaga. Tai pastebėjo argentiniečiai, japonai ir vokiečiai moks

lininkai. 1930 m. trijų atskirai dirbusių tyrinėtojų buvo rasta, 
kad flourido iono tam tikro kiekio buvimas vandenyje apsau
goja emalę nuo gedimo. Flouridas yra flouro druska. Flouras 
yra elementas, kuris elementų skalėje yra pažymimas 9 nr. Jo 
atominis svoris yra 19.00. Flouras grynoje formoje gamtoje 
yra nerandamas. Jis visada yra sumišęs su kitais elementais.

čiuojama, kad namų statyba nu
krito 7%, bet, turint galvoje 
statybos kainų padidėjimą, kri
timas yra dar didesnis. Žemės 
ūkio pajamos paliko tos pačios 
ir siekė 16.1 biliono dol. Korpo
racijų pelnai, nepaisant padidė
jusios veiklos, nepasiekė 1950 
metų rekordinio pelno — 22 bi
donų dolerių. Jų pelnas 1956 m. 
tesiekė 20 bilionų dolerių. Bū
dingas dabartiniam laikotarpiui 
ir augštas procentas, mokamas 
už skolinamus pinigus. Pinigo 
kaina yra augščiausia per pasta
ruosius 20 metų.
Ūkio raidos spėjimo metodai 

Pavaizdavęs dabartinį JAV 
ūkio vaizdą, prof. Jankauskas 
mėgino pramtyti, kaip rutulio
sis ekonominis gyvenimas arti
miausioje ateityje. Jis paaiški
no, kad nėra vienos tikros tai
syklės, kuri padėtų įspėti ūki
nės raidos ateitį. Ekonomijos

Perkamosios galios vertinimo 
- metodas

Vartotojų algos ir atlygini
mai per metus pakilo 6%. Ūkio 
tyrimo centro stebėjimai rodo, 
kad 40% vartotojų pareiškė, 
jog jų finansinė padėtis yra ge
resnė, negu praėjusiais metais, 

pareiškė, kad padėtis to
pai — nepasikeitusi. Pir-

35% 
kia
kėjų pajamos šiemet didesnės. 
41% pajamos didesnės kaip 
5,000 dol. ;* 1955 m. tik 36% pir
kėjų turėjo pajamas, didesnes 
kaip $5,000; 1952 m. tik 26%. 
Detalinis prekių pardavimas 
krautuvėse šiais metais yra 
7.6% didesnis, negu praėjusiais 
metais. Pramonės gaminių at
sargos (inventorius) sumažėju- 
sios. Verslo įmonės numato nau 
joms investicijoms išleisti 37 
bilionus dolerių — 6*/2% dau* 
giau, negu praėjusiais metais. 
Valdžios išlaidos auga. Šių me- 

mokslui žinomi trys metodai, Itų biudžetas rodo, kad numato^ 
kurie padeda ligi tam tikro ma išleisti 82 bilionus dolerių (į- 
laipsnio numatyti, kuria kryp- skaitant ankstyvesnių metų kre-

ir pareiškė, kad ir 2% infliacija 
kraštui yra nesveika. Iš Fede
ralinio Rezervų Banko politikos, 
o taip pat ir JAV iždo nusista
tymo nemažinti mokesčių, nors 
biudžetas ir rodo perteklių, ga
lime daryti išvadą, jog artimiau
sioje ateityje nenumatoma di
desnio masto depresijos ar ūki
nės veiklos pablogėjimo. Prie
šingai, Federalinio Rezervų Ban 
ko ir valstybės iždo politika da
bartiniu metu siekia apsaugoti 
kraštą nuo pinigų infliacijos. |

) Savo pranešimo pabaigoje pro 
fėsorius Jančauskas buvo gana 
atsargus dėl spėliojimų apie at
eitį. Pateikęs objektyvius, moks

liškai paruoštus duomenis, jis pa 
liko patiems klausytojams pa
sidaryti išvadas. Tačiau pareiš
kė nuomonę, kad bendrai mūsų 
ekonomika yra sveika ir didelių 
sukrėtimų nelaukiama.

Adolfai Baliumi*

Menininkui yra žmonės, ku
rie pralenkia kitus, eina pirmie
ji ir palieka pėdsakus, bet kai 
atsigrįžta, mato, kad jie yra li
kę vieni... tie didieji, tie ne
laimingieji vienišiai.

—Micholangcle

•F

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

Tel. Blshop 7-7075

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės j:

timi rieda krašto ūkis.
Pirmasis metodas vartoja va

dinamus “penkis indikatorius”, 
kurie pradeda kilti ar kristi 
anksčiau, negu ateina visuotinis 
ūkio veiklos kritimas ar kili
mas.

Antrasis metodas siekia įver-
Išskirtas iš kitų elementų, jis atrodo, kaip gelsvai žalios dujos, i tinti vartotojų, verslininkų ir

Tolimesniems tyrinėtojams reikėjo išaiškinti, koks flourido 
kiekis yra reikalingas vandenyje, kad apsaugotų dantis nuo ge-

vyriausybės pasiryžimą leisti pi 
nigus arba, tiksliau sakant, jų

ditus). Atskirų valstybių ir vie
tos savivaldybės organų išlaidos 
taip pat auga. Šie visi duome
nys rodo, kad prekių ir patar
navimų paklausa bus didesnė, ne 
gu praėjusiais metais. Todėl, 
šiuo metodu naudojantis, daro
mas palankus spėjimas. Tačiau 
čia reikia turėti galvoje, kad 
valdžios išlaidų didėjimas nereiš 
kia šalies ūkio kilimo. Valdžia,

Remkite dien. Draugą!

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

dimo. Mat permažas flourido kiekis dantų nuo gedimo neapsau-1 norus pirkti jiems reikalingas I didindama savo išlaidas, daugiau 
&oja, o perdidelis kiekis juos aptraukia vad. dantų flouroziu. reikmenes. Iš to nustatoma, ko-1 pinigų paima iš mokesčių mo-

Natūraliai vandenyje flourido yra nuo 14 milioninių nuošim
čių iki nieko. Daugiausia flourido yra upių vandenyse. Po ban
dymų su gyvuliais ir statistinių studijų, pravestų su žmonėmis, f dijuoti Federal Reserve Bank 
geriančiais vandenį su skirtingu flourido kiekiu, įsitikinta, kad Į politiką, šis bankas Amerikoje 

- viena milioninė flourido dalelė vandenyje apsaugoja dantis nuo yra geriausias ekonominio' gy- 
gedimo. Tyrinėjimai buvo atlikti 21 mieste. Šitoks flourido T‘! * 1
kiekis dar neaptraukia dantų. Jo įvedimas į miestų vandens ka- 
nalus nekelia jokių naujų techninių rūpesčių.

Flouriduotas vanduo ypač gerą įtaką turi vaikų dantims.
Chicagos priemiestyje Evanstone, III., vanduo buvo flouriduoja- 

„ mas jau pusdevintų metų. Ten 6 — 8 metų amžiaus vaikų tarpe

kia bus prekių paklausa rinkoje, j kėtojų, tuo būdu mažindama jų 
Trečiasis metodas pataria stu, perkamąją galią.

venimo žinovas. Jei bankas pra 
deda varžyti kreditą, mažinti 
pinigų apyvartą — reiškia atei
na geri laikai, augšta ūkio kon
junktūra. Jei priešingai, bankas 
palengvina skolinimosi sąlygas,

dantų gedimas sumažėjo 64%. Šis geras rezultatas buvo paste
bėtas tik tų vaikų tarpe, kurie visą laiką čia gyveno ir gėrė 
flouriduotą vandenį.

(jf< i

'ŠS A:

K4 VEIKSIME SU DANTŲ .ŠEPETĖLIAIS?
Šių metų pradžioje vandens flouridavimą įsivedė Chicaga ir 

Philadelphia. Taip pat rodos turėjo įsivesti Baltimorė, Clevelan- 
das, St. Louis, Pittsburgh, Milwaukee, San Francisco ir Washing- 
ton, D. C. Vandenį flouriduoja kaikurie Kanados miestai. Tą patį 
daro kaikurie miestai Belgijoje, Brazilijoje, Čilėje, Kolumbijoje,
Vokietijoje, Japonijoje, Anglijoje, Olandijoje, Švedijoje ir kitur. į ki indikatoriai, įspėjantieji apie 

Įvedant flouridaciją, visur kyla klausimas, ar vandens flou-, konjunktūros pasikeitimus, yra 
ridavimas nekenkia kitoms kūno dalims. New Yorke, rodos, dėl šie: 1. Pramonėje dirbtų valan- 
tos baimės nebuvo įvestas flouridavimas. Besiginčijant savival- dų vidurkis. Šis vidurkis suma

žėjo 2%. 2. Nauji užsakymai pa

Federalinio Rezervų Banko 
politika

Pinigų kiekis apyvartoje (ban 
kų depozitai ir pinigai) pasta
ruoju laiku didėja, bet nepakan
kamai, kad patenkintų visas pa
klausas. Bankai yra įsiskolinę 
Federaliniam Rezervų Bankui

mažina diskonto procentą — 484 milionus dolerių, tuo tarpu 
reiškia šalies ūkinė veikla silp- \ normali padėtis reikalautų, kad 
nėja ir verslo reikalai eina blo- jie turėtų apie 700 miilonų lais- 
gyn. vų rezervų. Laisvais rezervais

Indikatorių spėjimai vadinami bankų neišnaudoti
Pranešėjas vėliau smulkiai su kreditai federaliniame banke. To

pažindino klausytojus su tų tri
jų metodų pagalba padarytus 
spėjimus apie JAV ekonominės 
konjunktūros perspektyvas. Pen

dybėse flouridavimo klausimu visko prikalbama. Sakoma, kad 
'flouridas didinąs kraujo spaudimą, sukeliąs artritį, kenkiąs akims 
ir ausims, silpninąs kaulus ir virškinimo sistemą, sukeliąs leu
kemiją ir t. t. Tačiau išsamūs 10 metų tyrinėjimai nėra patvir- 

.► tinę nė vieno šių įtarimų.
Nėra abejonės, kad dantų ligos yra viena didžiųjų moder- 

•niojo žmogaus ligų. Ji ypač pavojinga vaikystėje. JAV žmonės 
’-dantų gydymui išleidžia pusantro biliono dolerių metams. Ir tai 
^padaro tik mažesnė pusė gyventojų, kurie savo dantimis rūpinasi. 

' Kiti į savo dantis nekreipia dėmesio. Jeigu pasisektų geriamojo 
vandens dėka dantis apsaugoti, tai mes būtume Vėl vieno didelio 
gamtos laimėjimo akivaizdoje. Ir mums galėtų kilti hebent šis 
klausimas: ką daryti su mūsų dantų šepetėliu? Atrodo, kad 
vandens flouridavimas žymiai palengvins dantų gydytojų veiklą. 
Ji tada pasidarys daugiau preventyvinio pobūdžio. V. Bg<L

stovioms prekėms. Užsakymai 
sumažėjo 5%. Plieno gamyba 
pvz. dirba tik 92% savo pajė
gumo. Automobilių produkcija 
sumažėjo 7 !/••%. 3. Gyvenamų
jų namų statybos sutartys su
mažėjo 38%. Tik du indikato
riai, būtent — 4. Pramonės ir 
prekybos pastatų statyba pakilo 
10% ir 5. Pagrindinių reikmenų 
kainos pakilo 3%. Tačiau tie du 
pastarieji indikatoriai negali pa
keisti bendro vaizdo. Duome, 
nys rodo, kad artimiausioje at
eityje lauktinas bendras ūkiš
kos veiklos sumažėjimas.

kia padėtis parodo pinigų parei-1 
kala vimo augimą. Tačiau Fede-j 
ralinis Rezervų Bankas varžo 
naujų pinigų leidimą. Nepaisant 
tokios “suvaržytos” Federalinio 
Rezervų Banko pinigų politikos, 
kaikas dar pareiškia nuomonę, 
kad reikėtų dar labiau suvaržy
ti kreditus, nes esą kainos kyla 
pergreitai. Kai du žymiausieji 
JAV ekonomistai pareiškė nuo
monę, kad kasmetinis kainų ki
limas 2% yra visiškai norma
lus mūsų ūkinėje sistemoje ir 
jo visai nereikia bijotis, tai Fe
deralinio Rezervų Banko parei
gūnas griežtai tam pasipriešino

Kai sustoji prie Fordo Fairlane 500 
įžengi į liuksusinį mašinų sritį

Ir gauni visą tą grožį
ir veikimą už Ford’o žemą kainą
Jokiu kitu mašina žemų kuinų nrityje ne
guli prilygti Fordo Fairlane 500. Jia turi 
Htyiių, dyd) ir patogumus kokie randami 
AimtaiS dolerių brang-esnCse mašinose. Ir 
visu tui gauni už Fordo žemų. kuinų, l'o

tų 17 au viršum iš plieno nukultu kuro- 
uerijoH pėdų slepiasi viaai naujus "Vidinis 
Fordus", užtikrinus tylesni, patogesnį’ di
delės mašinos važiavimą. Ir Fairlane iioo 
jėgai gulite pasirinkti vienų iš naujos eilės 
Thunderbird V-8 motorų arba naujų Mi- 
leage Maker Six. Užeikite šiandien ir su
sipažinkite su Fairlane 500.

KAIP EKONOMISTAI SPĖJA ATEITĮ?
, Lithuanian Chamber of Com- 
< merce of Illinois susirinkime 

" ’ jaunas lietuvis mokslininkas — 
ekonomistas, Loyolos universi-

-cjleto profesorius kun. dr. Ray- 
. mond C. Jančauskas skaitė pa-

^pfekaitą apie JAV pinigų politiką. 
Čia pateikiame trumpą tos pa-

kkaitos santrauką.
1956 m. ūkio veiklos rodikliai

% Prelegentas pirma vaizdžiai! 
nupasakojo ekonominę JAV būk

» lę, pailiustruodamas ją kruopš- 
/^fciai parinktais statistikos duo-1

menimis. Bendrai JAV ūkis y-į 
ra kilimo stadijoje. Tautos ūkio 
produktas 1956 m. pasiekė 412.-

,, .4 biliono dolerių. 1955 m. jis su-
“t darė tik 391 bilioną. Tautos pa

jamos taip pat pakilo nuo 324 
bilionų ligi 342.4 bil. Asmeninės 
pajamos vidutiniškai pakilo 7%.

’*"Ir visose kitose ūkio srityse reiš 
-kiasi panašus kilimas. Taip pvz.

^.dirbančiųjų darbininkų skaičius 
per metus pakilo nuo 63.2 mil. 
iki 64.9 mil. Visų naujų statybų 
vertė 1956 metais siekė 44.2 bi-

«s*liono dolerių prieš 42.9 bil. 1955 
” **1x1. Pramonės gamybos indeksas

1956 m. buvo 143, 1955 — 139. 
Bankų depozitai ir pinigai apy
vartoje paaugo iki 220.9 biliono, 
palyginus su 216.9 bil. 1955 m.

Bankų išduotos paskolos padi- 
didėjo nuo 82.6 bil. iki 91.2 bil. 
Akcijų (šėrų) kainų vidurkis 
(indeksas) nuolat kyla: 1956 
m. sudarė 342, 1955 m. — 300 
ir 1954 m. — 227. Kyla taip pat 
ir dirbančiųjų atlyginimai. At
lyginimų indeksas pakilo nuo 
152.5 iki 161.1. Pirmą kartą 
praėjusiais metais spalio ir lap
kričio mėnesiais pramonės dar
bininkams mokamų atlyginimų 
vidurkis pasiekė 2 dol. pef va
landą. Visam ūkiui rodant kili
mo tendenciją, žinoma turėjo pa 
kilti ir vartojamų prekių Rai
nos. Prekių kainos vidutiniškai 
pakilo 2%.

Neigiami reiškiniai 
JAV ūkiui gyvenant augštą 

pakilimo laikotarpį, kaikuriose 
srityse visdėlto pasireiškia ir 
neigiamų ženklų. Daug susirū
pinimo kelia keleivinių automo
bilių produkcijos sumažėjimas. 
Naujų automobilių gamyba 1956 
metais krito nuo 7,920,000 ligi 
5,816,000 (arba 26%). Ir šiais 
metais automobilių fabrikai siau 
rina gamybą. Priežastis — silp
nas pardavimas ir per didelės 
atsargos.

Taip pat sumažėjo gyvena
mųjų namų statyba. Apskai-

S M U T M Y BROS.
M O V ERS

Local and Long Distance Moving
3254 W. Cermak Road

Blshop 7-6668, GUnderecn 4-2617

NAUJOS RŪŠIES 
F.D.A.F.

FORD YRA PIGIAUSIAS* IŠ "PIGIAUSIOS TREJUKES" 
•Palyginus gamintojų patariamas pardavimo kainas.

JOSŲ APYLINKĖS FORD DYLERIS

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
RK CM IJ UOTAS ROMANAS

88 tęsinys

Dar nespėja pajudėti, kai Samanė sušunka “Pra
šau!”

Durys veriasi, ir sukikena Justinas Linkus.
— 0! Padėk Dieve, duetuką traukti!
— Gelbėk! — sušunka Samanė ir puola į slenks

tį. Julius staiga užstoja kelią, bet Linkus čiumpa jo 
ranką.

— Kas čia dabar? — prikandęs ūsiukus, jis apsi- 
I žvalgo. — Juliuk, dobiliuk, ne taip karštai- Katrą pu
sę man palaikyti: tavo ar jos?

— 0, tu, avino kulnie, lauk! — buhalteris širsta, 
nori išsivaduoti. Linkus gi šypteli, dar stipriau suva
ro pirštus į jo alkūnę!

— Aš ne kulnis, aš visas avinas! — juokiasi at
kišęs pageltusius dantis. — Bet, bijūnėli, šalčiau ir 
mandagiau, kitaip nebalansuosis! Kas čia nutiko?

— Gelbėkit! — Samanė sumišus taikstosi prie 
durų.

Linkus sumirksi, išpučia ūsus, šūkteli Juliaus 
ranką, visą jį nustumdamas į šoną ir padarydamas 
tarpą praeiti. Tada linkteli galvą Samanei. Si smun
ka pro šalį ir užtrenkia duris. Dabar Linkus paleidžia 
buhalterį ir nori sėstis, bet Julius puola vytis.

— Aš riceris! — sugriaudžia Linkus ir atsistoja

ant slenksčio. — Prašė mano pagalbos, tai ir ginsiu! 
Toks jau mano būdas! — Jis užsimoja dešine.

Kieta, kaulėta kumštis čia pat prie buhalterio 
galvos. Buhalteris pasižiūri rūstus ir pamažu atsisė
da. Tada ir Linkus krinta kėdėn ir kikena.

— Ko tu. Juliuk, zuikiuk, nusivaidinai? Pasiusti 
reikia: durys atrakintos, o tu čia gražią scenelę su 
padoriom merginom užtaisei? Reikėjo geriau nėšdin- 
tis į aikštę, būtų bent visas miestelis matęs ir paplo
jęs. Čia bankelis, čia padori vieta, piliečiai be saugų 
užeina, o tamsta ką darai, merginas kryžiuoji?! Pa
siusti reikia, tai nusigyveno Smilgaičiai. Padorumas 
prakiuro! Aš buvau tavo draugas, dabar — dutki! — 
Pakyla jis ūmus. — Taip ir žinok! Mūsų bankelis ne 
tam sukurtas, kad čia rūgtų visokios padugnės. Ju
liuk, netylėsiu, visiems skelbsiu ir reikalausiu teisy
bės. Jau toks mano būdas! — Trinkteli į stalą ir at
smaukia kepuraitę.

Julius išbalęs kažką mekena, atneša geriausio vy
no, ropinę degtinės ir vėl suka žodžius, atsiprašo 
linkčioja, kol galų gale prisipažįsta norėjęs pasipiršti.

— Komedijas loši! — mosteli Linkus. — Pats 
vis štukom. Reikėjo eiti tiesiai į Medžiokalnį, bute
liuką pasiimti, žodelius sudėti su Gimbutu draugiškai, 
reikėjo mane pasikviesti, būčiau tuoj suderinęs, o tu 
vis kitaip režisuoji! Šiuo kartu priversiu nasrus, bet 
žiūrėk! — Jis kelia stikliuką ir skamba juoku.

Samanė nuskuba pas Liną, bet ten tik varnėnai 
švilpauja kleve. Tuščia namuose, darže ir ant kalno. 
Ir visame kelyje tuščia, nors topoliai beria žiedus, lyg 
vilnoniais siūlais nukrinta. Dviratis pralekia, ir nie
kur nieko ... “Abu, abu išvažiavo” — bėga jos sun
kios mintys.

Padėjus paštą tėvo raštinėje, nepastebėta išeina 
į laukus, kur plaukia rugiai. Jau vakaras, jau paukš

čiai grįžta į*lizdus, bet rugiai nemiega. Žaliom vilnim 
jie kniumba ir keliasi. Ir Guobos kalnas jau čia. Kiek 
kartų pernai čia lankėsi, bet šiemet kalno nesurado. 
Viktoras buvo su ja, ir tąsyk eiti.

Dabar ji supranta visa. Lina, tokia graži, pavogė 
Viktorą, o jai liko gėlės ir Julius. Ir kokia ji kvaila, 
kad sapnavo žiedus, krovė pumpurus ir išskleidė žie
dus, o jų niekam nereikia!

. Užkopia kalną. Atsiveria pievos, prisisunkę vaka
ro pilkumo. Tai Gilija pavasarėja. Už jos dirvos. Greit 
išaugs ten vasarojus, bet ar ji matys, ar girdės pjovė
jų dainas? Juk nieko neliko, tik siaurutis kelias, kur 
sunkūs mūrai, juodi drabužiai, vienuoliški. Štai, sese
le, kaip tu gyvenai?! Jis prisipažino tave mylįs, o tu 
tikėjai. Kas, kad dirbo žiemą slides, tave lydėjo, šyp
sojosi, o apie tave negalvojo. Štai, Samanėle, kokie 
vyrai! Jie sėdi šalia, rodos, tiki jais, bet jie nueis... 
Tik vienuolyne niekas nenueis . ..

Ji klumpa prie kryžiaus, įsitveria iškrypusią sta
tinių tvorelę ir pravirksta. Rodos, širdis plis iš skaus
mo. Taip ilgu, o žemė kvepia. Taip tuščia, o krūmuo
se paukštelis gieda. •

Kovoti, pasielgti kaip Linai, ak, ne jai! Ji nemo
ka, ji negali nė pagalvoti!

Dideliame nuliūdime kažkas paliečia pečius. Ji 
nutirpsta. Tai jos nelaimė, tai vakarės šmėklos. Dar 
lkbiau pasilenkia.

— Kas tau, Samane? — balsas toks švelnus, toks 
liūdnas girdėt pro jos verksmą. Rankos kelia ją. Pro 
ašaras mato Viktorą. įsikniaubia į jo krūtinę ir dar 
labiau kūkčioja. Kai verksmas prityla, jis vedas, 
augštumėlėje pasodina greta, savo nosinaite šluosto 
jos akis.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Kruvinas nuotykis misijose

Maryknoll misionierius tėv. 
Juozapas Cappel Čilėje, Cuper- 
to apylinkėse, keliaudamas dvi
račiu sunkiai persipjovė ranką 
ir koją, netekdamas nemažai 
kraujo.' Sulaužytą dviratį jis 
parvilko penkias mylias namo. 
Vos jis pasiekė misijų stotį, 
jam kažkas pranešė, kad už 
kelių mylių įvyko baisi nelaimė, 
gali būti ir užmuštų. Misionie
rius, nors pats blogai jautėsi, 
bet sėdęs ant arklio skubiai nu
jojo. Koks jo buvo nustebimas, 
kai pasiekęs nurodytą vietą jis 
tik rado savo palies paliktą 
kraujo klanelį...
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CLASSIFIED AND HELP WANTED H)S

Trys Taupymo Budai
2% PROCENTŲ

(metinių)

išmokami kas pusmetį pa
gal reguliarią > taupymo 

.knygelę ir pagal nustaty
to laiko certifikatą už in
dėlius, kurie išbus 6 mė
nesius.

2'/2% PROCENTŲ
(imtinių)

išmokami kas pusmetį pa
gal nustatyto laiko indė
lio certifikatą, išlaikius 

indėlį 12 mėnesių

3% PROCENTŲ
t Mu tinių»

išmokami kas pusmetį pa- ( 

gal nustatyto laiko indė

lio certifikatą, išlaikius 

indėlį 18 mėnesių
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REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

4,875,000 katalikų 
mokyklose

NCWC surinktais duomenimis 
šiais mokslo metais JAV kata
likų mokyklas lanko 4,875,000 
auklėtiniai. Parapinėse pradžios 
mokyklose yra 3,785,000, augš- 
tesnėse mokyklose 750,000. Nuo 
1953-54 mokslo metų auklėti
nių skaičius katalikų mokykla- į 

se padidėjo 698,527. Katalikų 
mokyklų skaičius per tą laiką

MARQUETTE PARKE
Mt-ii. būna. 6 kamb., platus skly

pas, arti susisiekimo.
GAGE PARKE

Naujas mūr. 2 Vį aukšta, 4 ir 3 
kmb., centr. dujomis šildymas, pa ra
žus, Idealu motinai ir vedusiai duk
teriai.

Mūr, bung. 2 butai, 5 ir 3 kamb. 
skiepe, Keros išvaizdos namus.

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 6, centr. šildymas, 8 

auto. garažas, reikia ^skubiai par
duoti.

Med. 7 kamb. bung„ didelis bu
tas, erdvus skiepas, garažas.

BIZNIAI
Taverna su visais Įrengimais išnuo

mojama la\ai prieinamomis sąlygo
mis Brighton Parke.

Mūr. namas: taverna ir salS, 2 bu
tai po 4 knib. ir 9 atskiri kambariai 
nuomavimui. Puikios pajamos, ge
ras pastatas. Ulbai žema kaina.

8u geriausiais Velykų linkūlJmAta.

SIMAITIS REALTY,
2737 W.43rdSt..CL 4-2390
Mūr. 4 k. šild. did. lotas, tik $10,000 
2 po 4 kb. nauj. garažas — $11,600 
2 po 4 kb. nauj. garažas — $13,200 
ti kb. nauj., modern. Įrengtas-—-pigiai

Vasarvietė prie Kankakee upės, su 
baldais ir motorlaiviu —■ pigiai — 
$2,00b.

Yra pigių ir gerų pajamų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie California g-vės)

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

Tei. BEVFRLY 8-3»46 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose lr
valdžios Įstaigose.

INCOME TAS. Ta* acoountant

COOK
For modern new CathoLic Reetory
Good Pay — references reąuiręd— 
Mušt speak some English—Nofth- 
west side.

Call NAtional 2-5900

Cicerojc Kambarys ir maistas duo
damas moteriai nemokamai (ji gali 
būti ir dirbanti); pareigas — būti 
ku vaikais naktį, kuomet motina dir
ba naktimis — nuo 9 iki 4 vai. ry
ti* Jokių kitų ĮNireigų. OL. 2-5715.

PROGOS — OI’POKTUNTriEs”

Parduodama pelninga valgykla ne
toli Westem ir Archer. Gerai iš
dirbtas biznis, gausi klijentūra. Dirb
tuvių ir sunkvežimių sustojimo apy
linkė. Galima gyventi vietoje.

TeL BIshop 7-9301

Parduodama TAVERNA — 732 W. 
CERMAK RD. Dirbtuvių apylinkėje. 
Tavernos “lease” baigiasi bal. 30 d. 
Skambinti namo savininkui — OLym- 
pic 2-0205.

—MMWMMlSM»tMKMMMiK»nKMWM>l«M]Ki>
Marųuette Parko

2 po k kamb. mūrinis, prie liet, 
baž., sav. priverstas greit parduoti. 
Centralinis šildymas, 2 mašinų gara
žas. Įkainuotas pardavimui. A. Vaina.

2 pu A kamb. Mūrinis su 3 k. butu 
rūsy. 2 mašinų garažas. Alyvos centr. 
šildymas. Prieinama kaina. A. Vaina.

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

3 po 4 kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik $20.f>00.

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

5816 So. Weet<vn Avė.
PRosp. 8-2234 arba IIEm. 4-7085 

(8HR3UIBItJltJIHIHiyiiZHIHItaiMAiaA»Jiai6azaih

Apdrausti iki $10,000.00 Federal Insurance Corporation. 
Indelių ecrtifikatai yru išrašomi sumoje $1,000.00.

Marąuette National Bank
6316 South Westem Avenue 

CHICAGO 36, ILLINOIS PIRKITE ir parduokite aavo ne
kilnojamą tortą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patams 
vimn.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

PAJIEŠKOJIMAI
Jicškomas EUGENIJUS BIRBILAS, s.

paaugo 481 ir dabar siekia 12,- i J^zo, gim. 1926 m. žėglių kaimeHZvirgž- 
L | riaiciy valsč. Sakių apskr* 1942 m. išvežtas
d59. Jose dirba 14 <,210 moky- ( vokiečių; iki 1944 m. gyv. Posdam mies-] 
tojai.

200 kunigų ant mirties 
slenksčio

Iš Vienos ateinančiomis ži
niomis, apie 200 Vengrijos ku
nigų, dėl dabartinio Janos Ka- 
dar režimo žiaurumo, atsidūrė 
ant mirties slenksčio. Apie 100 
jų jau yra areštuoti už tai, kad 
nesutiko pasmerkti kard. Mind- 
szenty.

i —č'¥
te, Vokiritjoje. Prašomas atsiliepti arba| 
apie jį pranešti adresu: Elena Kilikevičie
nė, 2O15 25lh St., Detroit 16, Mjch.

KAZYS GRIGAITIS, IRENA BAL 
TRUSAITYTE- GRIGAITIENE ir JA 
DVYOA GRIGĄITYTft - GAUSIENE 
ŠVILPIENE, gyvenę Panevėžyje. Jieško: 
Jadvyga Rimšaitė, d. Stasio, gyvenanti: 
Birštone Sanatorija Nr. 1, Lietuva.

BUDRIKO PREKYBA
padaro ant užsakymo visokius baldus: parlor setus, 
sofas, kėdes, lovas, lounges pigiau, kaip dirbtuvės 
kainos, Kroehler, Puliman, Diamond, Sealy, Sim
mons- Duoda 5. metų garantiją. Įvairių spalvų me
džiagų: nylon, vilnų, šilko.

10 DIENŲ TEREIKIA LAUKTI UŽSAKYMO.

ra.

Vestuvių nuotraukos ir

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJĄ CENTRINI 

APŠILDYMĄ — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kaltins žemiausios; mūsų 
instaliacija yra tobula. Kreipkitės

augštos rūšies fotografijos i mus pilnam centrinio apšildyanol 
- - - - - ’ instaliacijos darbui. Mes atliekame

visokį “sheet metai” — skardos 
darbą.

mūšy specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-24 C

LEE’S AUTOMATIC 
HEATINC

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50, III. TOwnhall 3-667C 
ANTANAS LIGUTIS, savininkus

rie.IAI IB SACCIAI

PERKRAUSTAU
BAL DU S
VIETOJE IB 1* TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2813 W. 9lst St., Chicago, Dl. 

Tel. PRrescctt 9-2781

Duoną ir įvairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8839-41 S. Lituaniea Avė.

Tel. CLIfhdde 7-6376 
Pristatomo i visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčiame ) visus artimuo
sius miestus.

MOVIHC

** iŠ TOU IR ARTITOLI IR
NAUJI omeu T ROKAI- NAUJAUSI KRAUSTYK*) ĮRANKIAI 

Ilsų Merų PATYRIMAS-PIGUS IR SAIKINGAS A47ARNA1OINA1

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. VZAlbmelt

r PRA* RRR^ RR9

IS
ok 5-9?O9j

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO
$49.50

angšėiao

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 

PEI.I* A. RAVDONIR, NEELIE BERTULIS, Sav.

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

Krautuvą atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:«0-

Ant parodos virš 100 parlor setų nuo $93-00 iki S395-,,,t-
Virš 100 miegamojo kambarin setų, valgomojo kambario 

setų, kilimų, skalbiamų mašinų, gazinių pečių, 
šaldytuvų, oro šaldytuvų (vėsintuvų).

BRIGHTON PARK
43rd & Talman. 6 kaml). namas (3 

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

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

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

Turime rimtų pirkėjų, todėl pra
šome turinčius parduoti namus kreip
tis j raštinę ir mes mielai patarna il
sime parduodami Jūsų namus."

SHUKIS" BUILDERS 
AND REALTY 

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

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St.
WAlbrook 6-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir seruad.)

Ūloje nejudomo turto pardavimo
įstaigoje perkant ar parduodant, Jū- j cak0- *• 
sų laukia greita* tr teisingas patar- ] IM» 
navlmos

NORVILĄ
RIAL ĮžilATL: HALES 

3600 W. 6Mh BC. Tet Prospect 8-6464

I’arduodama TAVERNA IR NAMAS.
2-jų augštų — 3 butai. TaVerna 

pilnai įrengta. Namas gerai užlaiky
tas. Karštu vand. šildymas; didelis 
rūsys. Garažas Savininkas daro ge
rą biznį; įsteigta per daug metų. Kai- 
na prieinama. Labai gera proga. 
Pardavimo priežastis—apleidžia Cbi- 

2014 Canalport Avė., Chicago

ISNUOMUOJAMA — POR BENT

MARQUETTE PARKE, 
apartamentinis. Stiprus namas ir ge- garažu.
roA pajamos. $67,000.

BRIGHTON PARKE. 5 butų mūr. 
ant plataus sklypo, 5 kmb., centr. 
šild., ikti butai šildomi pečiais. Kai
na $36,000.

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

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ. 

LAf. 8-3881: LAf. 3-9027

CICERO — ramioje lietuviškoje 
apylinkėje, arti bažnyčios ir mokyk
los, išnuomojamas erdvus, saulėtas 6 

t kambarių butas (3 miegamieji) su
---“ Teirautis: OLympic 2-5967

vakare nuo 5 iki 8 vai.

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5016 So. VV’entern. PItospect 4-2234

ĮSIGYKITE DABAR

ALL METAL
• IB i 5b

_v ,—t « U VL
ETTUj w 4 i ] r * J9 
ilk* i i ■ ■ 1M

Į Complete vvith HANDLE!

Full size, all Steel 
case — Baked enamel 

finlsh inside and out — Steel 
bearing wheels — Regular length hard- 
wood handle — solid rubber bumper all 
ereund — Genuine china bristle brush —
$wino*A-Pan dust pan control. 

■■■i—ttH' li i ■ r---- ■

Hoover Tank Vacuum cleaner, už ............................ $39-95
General Electric Tank cleaner, už ................................ $39-95
Eldorado Vacuum cleaner, vertės $69, už ............... $39-95

Didelė nuolaida už jūsų seną clcancrį
• •

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INU.
4

3241 South Halsted Street
Krautuvė atidara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30.

. . Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. vak.

Budriko Radio Valanda iŠ WJTFC, 1460 kil. radio atotica kiekvieną 
ketvirtadienį nuo 6 iki 7 vai. vakare.

J0ŠA5 GRADINSKAS
J. G. TELEVISION CO. Pnrdavimna ir taikymas

Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

(4 KALBA VILNIUS
Kasdien 4 vai. 30 min. popiet. Ateikite pasiklausyti.

2612 W. 47th St Tel. FRentier 6-1998
ATIDARA IR HRKM. nuo 11 vai. ilgi S vai.

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

BUILDING ft REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

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

Namų tel. BIshop 7-3340 
2737 West 43r«l Street

Nauji namai, garažai, Jvairūa pa- 
| taisymo ir pertvarkymo (remodel- 
1 lng į darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BI'IIJHNG CONTRACTOR 

4327 S. Campbeil Av., Chicago 32, IU.
YArds 7-8675

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct, Ciceru 50, BU 
Statome nanjna namas lr garažus. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbas, skubini, 
gerai ir pigiai
Saukite DAnube 6-378?.^9 • *•*

ryto Iki 7 vaL 
TcL Oliymplc 2-6121 ano S vai. 

vakaro' IKI II vai.i

i LIĘTŲVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

M Ū RAS
Builders Gen. Contractora

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

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 6 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRoepect 8-2018
6300 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chlc&go 29. 111-

Nainy statyba, įvairūs pataisymai 
ir imnlMvtmaa. Jei norite pirkti ar 

. užsisakyti namą, kuria būtų gerai 14- 
planuotas, patogus, gražus ir pigus.

' pirkite ar užaisakyklte pas

V. ŠIMKUS
Nusitarti šaukite TF.mdnal 6-5631 

nuo 6 vai. p p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 616
Nolton Wlllow 8prtwir<» 111 

OOOOOOOOOOOPOOOOPOOOOO0O9O
Skelbti* “DRAUGE” apsimoka 
nes jin yra plaėiaiifrioi skaitoma* 
lietuvių dienrattia. o akelbimų 
kaina yra prieinama viaiema 

oooooooooooooooooooooooooo

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

315.800
Ateikit ar paskambinkit, apžiūrė

ki! ir nusipirkit! Volodkevičius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71 st Street 
Visi telefonai: IVAIbrook 5:6015

MISCELLANEOUS

.j

ŠILDYMAS
A. St&nttaaakM instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicen
TeL OLympie 6-0775 nno 8 vaL 

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

OLympic 2-6752
UIT. APDRAIIXW AGENTTKA 

Visų rūšių apdraudos. Automobi
lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvlrtlnos kainos.

PrleS darydMni apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAN KIRVAITIS 
IVAIbrook 6-6471

INTERSTATE INSlfRANCE AGENCY 
6108 N. Aahiand Avė.. Chicago 36, III.

Skaitykite "Draiijj?"!

f

Hr įau perskaitei P. Ketiūno 
romaną

rarp Žalsvu Palapiniiį?
Dr. A. Baltinis savo recensljojs 

apie š) romaną taip rašo: t*. Kesifl- 
no romanas “Tarp žalsvų palapinių“ 
gražiai iškelta tą pasiaukojimo didu
mą, kur) beviltiškoje kovoje dei tau
tos laisves parode Lietuvos partiao- 
nas, tą idealizmą, kuriuo dege mūsų 
Jaunimas, liedamas kraują dei savo 
žemes, tuos didžiuosius nuostoliu*, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replBse. Todėl šį romaną 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavBs jaunimą ir kels Jo dva 
šią. Sis romanas, atskleidžiąs mūsų 
heroiškai tragiškus epizodu* yra 
šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

296 pusi. Kaina |3.06
i žsjtkynnis kartu «u pinigais siųskite

“ 0 R A II G 1$ "
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
šiame leidinyje ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sočiai Necurlty) įstatymas su 
naujausiais 1056 metų papildymais, 
būtent: 1) Oflclalšs pensijų tr pašai
pų lenteles. 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus, 8) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingi* atsitikimų įstatymas 
(Wonkmen's Compensotion), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno zu- 
slžeidlmus kiek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
•‘DRAUGAS”

4545 Wmt 63nt Street 
Chicago 29, Illinois

HELP WANTED — FEMALE

FREIGHT LINE FIRM
PERMANENT POSITIONS FOR EXPERIENCED ONLY. 

GIRLS WILL REOEIVE UNUSUAL TOP SAI^ARY TO ! START.

COMBINATION TELETYPE OPER. 
AND RECEPTIONIST

Muat have several yeara eotperience.

SECRETARIES - Dictaphone and Sfoort-
hand ability necessary.

Due to our type of burinėse, we are paying highest 
salaries in city.

5 DAY WEEK. BTNE VVORKING CONDITIONS.
intervimva 8 A. M. to 6 P. M. See Mr. 4. Tarta.

4350 W. ROOSEVELT ROAD
s.
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ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Povilas Tautvaiša, žymiau 

sias mūsų šachmatų meisteris 
Amerikoje, turėjo sunkią akies 
operaciją; tebėra Čhicagos li
goninėje. Linkime jam greitai 
pasveikti. Neseniai jis žaidė si
multaną prieš Harbor, Iųd., lie
tuvius. Laimėjo 8:0, o “Chess 
Life” ir “Chess Review” minė
jo jo ir Kazio Jakšto laimėji
mus Čhicagos miesto p-bėse.

— Vladas Karpuška deda 
pastangų išjudinti Čhicagos jau 
nius. Ruošiamas jiems (iki 18 
m.) šachmatų turnyras.

— Rytų apygardos šachma
tų pirmenybes laimėjo bostoniš- 
kiai. Jos įvyko balandžio 13-14, 
So Bostono 1. p. d-jos šachma
tų klube. Dalyvavo 14, jų tarpe 
2 iš New Yorko ir 1 iš Brock- 
tono, Mass. A. klasėje: 1. Kazys 
Merkis 5:0, 2. Albinas Sakalas, 
N, Y. 4:1, Andrius Keturakis, 
dr. Kazys Bobelis ir Albinas 
Karosas po 2 št., o M. Slapšys, 
N. Y., be taškų. B. klasėje:
l. Gediminas Kuodis (12 metų!) 
su 3:1, Saulius Vaičaitis (17
m. ) 3:1. Kuodis papildomai įvei
kė Vaičaitį 2:0. Toliau, Alg. Ivaš 
ka 2 tš., Almantas Meižys (18 
m.) ir 17-metis Edm. Spiraus- 
kas po 1 tš. Žaibo turnyrą lai

mėjo 17-metis Gediminas Švei
kauskas su 5:0, 2-3 jo brolis 
Leopoldas (17 m.) ir Andrius 
Keturakis po 3 tš. Toliau A. Ka
rosas, A. Meižys ir Vyt. Vilu1 
tis.

— Montrealio tarpklubinėse 
B klasėje pirmauja Tauro šach
matininkai!

— Clevelando tarpklubinėse 
Alg. Nasvytis pelnė tašką iš 
vengro Gyarmathy, bet kitose 
prarado prieš J. Veidę. J. Staniš 
kis laimėjo prieš H. Lasherį. 
Tarpmokyklinėse minimi Al ir 
Jim Garlauskai, jie pelnė 3 taš
kus iš 4.

— Nevv Yorko tarpklubinėse 
Baltijos klubo antroje koman
doje žaidžia Edvardas Staknys, 
Šukys, Vilpišauskas, Trojanas 
ir Slapšys.

— Massachusetts SCA balan
džio biuletenis talpina Bostono 
“Schoolboys” turnyro lenteles. 
Iš jų matome, kad lietuviai mok 
sleiviai: Kuodis, Vaičaitis ir Spi 
rauskas laimėjo po antrą vietą 
savo grupėse (pirmieji ameri
kiečiai). MSCA ragina kitus 
miestus pasekti Bostono G. Nu- 
te, R. Tirrell ir K. Merkio pa
vyzdžiu, organizuojant jaunius. 
gK

— Maskvoje Smyslovas ve
da dviejų taškų persvaroje mat 
čą su pasaulio meisteriu Bot- 
vinniku. Stovis 10:8 Smyslovo 
naudai; beliko 6 partijos. Labai 
panašu, kad Smyslovas taps 

naujuoju pasaulio meisteriu. 
Smyslovas 36 m., o Botvinnikas 
46 metų amžiaus.

— Tarybų Lietuvos pirmeny
bėse 16 dalyvių, jų tarpe senieji 
veteranai: Vladas Mikėnas, Le
onas Abramavičius ir I. Vista- 
neckis. Po 12 ratų pirmavo Chol 
movas su 11 tš., Vistaneckis 
9%. Moterų pirmenybėse po 6 
ratų pirmoji buvo M. Kartanai- 
tė, Vilnius, su 6:0, L, Rudenko, 
buv. pasaulio meisterė Iš Lenin
grado su 5:1 (ji pralošė Stan
kevičiūtei), Kaušylaitė, Vilnius, 
4'Ąt.

—- Mar dėl Plata turnyrą Ar
gentinoje laimėjo estas Paul Ke 
res su 15:2 (4 lygiom), M. Naj- 
dorf 14, rusas Kotov ir Argen
tinos meisteris Panno po 13 tš., 
amerikietis W. Lombardy (19 
m.) penktas su ll'^tš.

— Islandijoje šią vasarą)] 
įvyks pasaulio studentų pirme-' 
nybės. JAV mano pasiųsti W. 
Lombardy, latvį E. Mednj, A. 
Saidy ir A. Feuersteiną, bet te
bėra neišspręstas lėšų klausi
mas. Amerikos šachmatų fede 
racija pihigų neturi. K. Merkis

Gegužės 1 ęl. 8 vai. vak. visi su- puiki Japonijos sniegotojo kalno 
sirenka Euclid ir 20 Str. kampe, | panorama, japonų geišos ir šo-
iš kur eisena vyks į Public Sq., 
kur vyks protesto pareiškimas.

Lietuvių visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti minimame pa
rade, kad būtų prisidėta prie pro 
testo prieš Sovietų Rusiją, pa
vergusią visą eilę nepriklauso
mų valstybių ir kankinančią bei 
žudančią nekaltus žmones.

Alto Clevelando Skyr. V-ba

kėjos, Indijos Himalajai, Cam- 
bodijos šventovės, Šventosios

40 metų nuo apsireiškimo
Šiemet Portugalijoje ruošia

ma didelė piligriminė kelionė į 
Fatimą, švenčiant 40 metų su-

Žemės J . |doT ^jęaiętį nuo Marijos pirmo pasi

Todymo toje vietoje. Sukaktis 
pripuola gegužės 13 d.

40 japonų ruošiasi į 
kunigus

jėzuitų seminarijose Brazili
joje šiuo metu ruošiasi kuni
gystei 40 jaunų japonų. Jie 
susidarė iš tų 400,000 japonų, 
imigravusių į Braziliją.

mūs Arabijos ir Afrik 
kiai, amžinasis Romos 
Vatikanas, popiežius pasirodąs 
minioms Romoje ir Castel Gon- 
dolfo. Daug filmuota iš lėktu
vo. Nors tada nesimato įdomių 
detalių, bet vistiek įdomi vaizdo 
visuma, platuma. Programa tę
sias daugiau kaip dvi valandi. 
Būna popietiniai seansai. Bilie
tų kainos nuo $125 iki 3.40. Vie
tos rezervuotos ir biletns reikia

Gražieji pasaulio vaizdai
Palace teatre, La Šalie ir Ran

dolph gatvių sankryžoje, eina 
trečioji cineramos filmą: “Sep
tyni pasaulio stebuklai”. Rodo i jį anksto įsigyti, 
gražiausias ir įdomiausias be
veik visit- kontinentų vietas. Pro 
žiūrovo akis tame trijų matavi
mų filme prabėga Egipto pira
midės, Pietų Amerikos džiung
lės, kriokliai, ugnikkalniai, gra
žusis Rio de Janeiro miestas; I

t

«>a «n>nl- 
is miestas,

Karių rekolekcijos
Iš NATO štabo net 40 žmo

nių Asyžiuje atliko uždaras re
kolekcijas, kurias vedė pranciš
konas Charles Fujol.

8J8Mrsjasrfq j rtojBarR

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA
OerluuHioH gėlėn (161 vestuvių, bahke- 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
.Tel. PftOKpeot H-OSSS ir l‘K H-OHSI.

T

JEI BALDŲ REIK

PAS RUDAITI
TIESIAI EIK.

Lovos visų dydžių ir spalvų, tik ................................... $|Q.5O

Matracai, vatiniai su spalvotu viršum , . ................. $|2-50

4 stalčių komodos, ąžuolo ar riešuto spalvos............ $2g.()0
v

Komodos su šlifuotu veidrodžiu ................................... $64-50

2 dalių miegamo kambario baldai, ąžuolo ar
riešuto spalvos, tik .......................................................... $99-00

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI

Dienai sofos, nakčiai lovos, pas mus tik ..................... $39-00

2 dalių sofa ir kėdė, visokių spalvų .............. ........... •$ 129-00

7 dalių saliono baldai (sofa, kėdė, 3 staliukai ir 
2 lempos), tik ................................................................... •$J99-^0

Rašomieji stalai, ąžuolo ar mahagony.......................... $39°°
” bu formica viršų .............................. $49-00

Knygom spintos su stiklo durim................................... $29-00
su šlifuoto stiklo stu m dom om durim $39-00

Virimui porcelano pečiai, tiktai.......................................  $99-00
5 dalių virtuvės stalai su formica viršum................. $49 ^0
Vilnoniai kilimai 9x12 dydžio, nuo ..............<____ $49-95

MAJOR FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street

Telefonas — CAIumet 5-3207
Vedėjas E. RUDAITIS

Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.
pirm. ir ketv 9—9:30 vai. 
sekmadienį ^12—5 valandos

Pradekit 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 Ave., j' vakarus nuo California Ave.

CHARLES ZEKTIS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

Cleveland, Ohio
Lietuvių visuomenės dėmesiui 

1 Clevelando miesto vadovybė 
kiekvienais metais gegužės 1 d. 
ruošdavo lojalumo paradus, ku
riuose clevelandiečiai labai gau 

, šiai dalyvaudavo.
Š. m. gegužės 1 d. 8 vai. vak.

I Clevelando miesto vadovybė ruo 
šia lojalumo paradą, norėdama 
iškelti Sovietų Rusijos žiauru
mus. Parade dalyvaus neseniai 
iš Vengrijos pabėgęs pareigūnas

Rengiamame parade dalyvau
ja organizuotai ir visos kitos į 
tautybės su vėliavomis ir pla
katais.. Lietuyiai, latviai ir es
tai dalyvauja eisenoje kartu.

; or ' iW<T . \
STATYTI AI
IR NAMŲ 

PATAI®
PRISTATOM 
Visokių Rūšiui 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

, .STASYS LTTWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą Ir Prekių Pristaty 

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

i_ *«.

PETRAS CHNTILLO
Gyv. 3»4S W. 5# St., IA,' 5-1531

Mirė bal. 27, 1957, 3 vai. 
po piet, sulaukęs 76 m. amž. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr., Rogožaičių kaimo.

Amerikoje išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

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

Priklausė Lietuvių Piliečių, 
Darbininkų Pašalpos Klubo, 
Šv. Roko Dr-jai, Rumford, 
Maine ir Modern Woodmen 
of Amerioa, Camp No. 15095.

Kūnas pašarvotas Lacka- 
wicz kopi. 2424 W. 69th St.

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

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

Laidot. Direkt. St. Lacka- 
wicz, Tel. REpuhlic 7-1213.

A. A-
ALEKSANDRAS MOCKUS
Gyv. 6440 So. Maplewood- 
Mirė bal. 27d., 1957, 3:25 

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

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

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

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

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

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

Prašome nesiųsti gelių. 
Nuliūdę: žmrJna, duktė, sū

nūs, broliai ir kiti giminės. 
Laid. direkt. John F. Eu-

deikis, tel. YArds 7-1741.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Streett-

Vienas blokas nuo kapinių 

-Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3*6335

UDDfiSIO VALANDOJ 
jenkitr

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

884B 80. Weatem Ava. Air Condltioned koplyčia 
BKpeMk 7-860® — 7-8061 AntomobUama vieta

Tisam, kurte gyvena kitose mieste dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

JOHN-F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

✓ TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Ave.
Tel. Yfl 7-1741-2 ir LR 3-98*2

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTf

NUO UZSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ZAIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SK ATIDŽIŲ ŽAIZDŲ 
ftagall ramiai eMUtl lr naktimis 
miegoti nes Jų užsisenftjualos ž&tždoa 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvi
ru lr skaudžių žalždų uždftklte 
EftOIJLO Olntment Jos gydymo 

| ypatbyes palengvins Jusu skaudftjl- 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Jt taipgi paftaltna 
niežėjimą Ilgos vadinamos P8ORLA- 

1 SIS. Taipgi paftallna perftBJlmą Ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos lr perplyftlmą 
tarpplrftčlų^ Tra tinkama vartoti nuo 
džlflstančtos sunkusios odos dedlr- 
vlnlų, odos Iftbėrimų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo Skaudus Iftbftrlmas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduoH nuo «- 
vlrftlnlų odok Ilgų. bs
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
ct., *1.26, Ir IS.60.
Pirkite vatSttnftseCht- 
riigoj lr apyltnkftse—
Mllwaukee, Wtse., Oa- 
-v.Ind. Ir Petrolt, Mi
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order |

A. A.

STANISLOVAS SEMIOTAS
Gyveno 1809 So. Carpenter A v.

MirS balanų. 27 d., 1957, 11 
vai. vak., sulaukęs 80 m. amž.

GiniS UetuvoJe. Kilo ift Ma
žeikių apskr., Kurftčnų pu rap., 
l'apilkių kaimo.

Amerikoje išgyveno 7 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Darata (pagal tėvus 
Dabkevičiūtft), duktė Irena Ky- 
rienft ir žentas dr. Antanas 
Kyras, sūnus Vytautas, diZug 
kitų giminių, draugų bei pa
žįstamų.

KūnaH paftarvotas P. J. Ri
diko kaplyėioje, 3354 8. Hals
ted. St.

Laidotuvės jvyks balandžio 
30 d., antrad., ift koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydytas į Die
vo Apvaizdrts parap.. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas J šv. 
Kazimiero kaplhes.

Nuoftlrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.z

Nuliūdę: žmona, duktė, su
imtą žentas ir kiti giminės.

laidotuvių direkt. P. J. Ri
dikas, Tel. TA 7-1911.

POVILAS RUKENAS
Oyverto 3122 8. Lowe Ave. .
Mirė baland. 27, 1957, 10:30 

vai. ryto, sulaukęs pusės amž.
Gimė Liefltvoje. Kilo IS Ku

piškio parap., Ponų tratino.
Amerikoje išgyveno 41 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

du sūnūs Wafter ir Bruno, se
suo Petronėlė Zavodis Ir ftvo- 
geris Povilas ir jų šeimos, djitig 
kitų giminių, draugų bei 'pa
žįstamų.

Kūnas paftarvotas P. J. Ri
diko koplyčioje, 3354 S. Hals
ted SL

laidotuvės įvyks antradienį, 
baland. 30 d., ift koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parap. bažnyčių, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už 'velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoftirdžlai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnūs, sesuo Ir ki
ti Kiūtinės.

laidotuvių direktorius P. J. 
Ridikas, Tel. YA 7-1911

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

<812 St). WESTĖRN AVE. 1410 S0. 501h AVE. 
CHICAGO, ILL CICERO, KL
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- 
į vimas dieną ir nak- 
I tį, Reikale šaukite 
Imus.

Mes turime koplyčias' 

visose Čhicagos ir ’ 
Rorelando da lyfte ir ’ 
tuojau patarnaujame i

TROOST - PACHANKIS MONTOENTS
j6HN W. PAOlfihNKIR (PATCH), Vloe-Prenldeut

•319 te. WMlern Ate. Tel. GRovehill C-374S

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PRILUPS
8307 S. LITUANICA AVE. Tel. YAnls 7-3401

m r-

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

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. HALSTED STRKKT Tel. YArda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MldnrGAN AVfc. Tel. COmmodore 4-2228

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chlcago M, Uk

Tfff

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

Ii ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2017 W. H7th PI., Chiengo.

IU. YVAlbrook 5-8063

VASAITIS BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, III Tel. OLympie 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKlT
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

| paminklų patalpų ir atgal mea visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki fi vai. popiet. 
IftHIRINMTF, DABAR — BOS PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 

JOKIO (MOKJJIMO. SUMOK MITO KAPINIO DUBJNOJK.

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69t.h STREET KEpnhlh 7-1213
2314 W. 23rd PLACE. Virinta 7-6672

VANČERŪTeRAL HOME
1424 8. 50th Ave. OLympic 2-5245 Ir TOvvnhall 8-9687

< e j



X Kun. Petras Cinikas, MIC, 
tėvų marijonų spaudos vedėjas 
Chicagoje, išvyko dviem savai
tėm poilsio.

Stasys Malčiauskas, Calumet 
City, III., pavojingai susirgo ir 
gydosi šv. Margaretos ligoni
nėje, Hammond, Ind.

X Franc Television Shop pa
aukojo Balfo gegužinei radiją, 
kurį burtų keliu gaus vienas iš 
apsilankiusių gegužinėj.

X Vilniaus radijo pasiklau
syti žmonės užeina pas Gra
dinską, J. G. Television Co., 
2512 W. 47th St. Girdimas kas 
dien 4 vai. 30 min. popiet.

X Leonardas Jankauskas iš
vyko vienai savaitei į draudimo 
bendrovių konvenciją, vykstan
čią Fountainblue Hotel, Miami, 
Fia.

X Jonas Vildžius praneša, 
kad dabartinis jo adresas yra 
4539 S. Washtenaw ave., Chi
cago 32, III. Gi jo sūnus Gedi
minas Vildžius gyvena 113 
Green st., Waterbury, Conn.

X Agota Massock, Pachan- 
kienės motina, sugrįžo į Spring 
Valley, III., po trijų mėnesių 
Chicagoje. Pachankiai yra sa
vininkai paminklų kompanijos, 
kuri yra Marąuette Parke, 
6819 S. Wcstcrn Ave., Chica
goje.

X Daiva-Joana Kairytė, Ni
jolės ir Liudo Kairių pirmgimė 
dukra, buvo pakrikštyta Vely
kų sekmadienį Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje. 
Jaukioje krikštynų puotoje da
lyvavo giminės ir būrys drau
gu-

X Mrs. Daley, Chicagos ma
joro žmona, pranešė J. Dauž- 
vardienei, kad mėgino gaminti 
keletą lietuviškų valgių per 
Velykas savo šeimai, nes ji ga
vo kaip dovaną knygą "Popu- 
lar Lithuanian Recipes”, kurią 
išleido "Draugo” spaustuvė.

X Dr. Milda Budrienė mote
rų ir vaikų ligoninėj Chieagoj 
paskirta alerginio skyriaus ve
dėja. Anksčiau šiam skyriui va
dovavo amerikietė gydytoja. 
Dr. M. Budrienė yra įsigijusi 
alergijos ligoj specialybę ir4uo 
klausimu lietuvių spaudoj pa
skelbė keletą straipsnių.

X Ona Marija Palevičiūtė, 
1437 N. Astor st., trečios kar
tos lietuvaitė, lankėsi “Drau
ge”. Ta proga buvo apdovano
ta įvairia literatūra, liečiančia 
Lietuvą. Marijos tėvai gyvena 
Massachusetts valstybėje. Ši 
trečios kartos graži lietuvaitė, 
dar kalbanti lietuviškai, jau 2 
metai dirba lėktuvo patarnau
toja American Air linijoje ir 
skraido į New Yorką ir Bosto
ną.

X Stanley P. Balzekas. Lith. 
Chamber of Commerce of Illi
nois pirmininkas, rūpinasi or
ganizacijos 24-tu metiniu ban
ketu, kuris įvyksta gegužės 19 
d. Bismarcko viešbučio didžio
joje svetainėje. Balandžio 23 d. 
St. Balzcko rezidencijoje posė
džiavo banketui rengti komisi
ja. Dalyvavo: inž. Antanas Ru
dis, dr. Joseph B. Jerome, Pe
ter C. Massie, dr. Kazys Dran- 
geiis ir Adolfas Baliūnas. Po
sėdyje paaiškėjo, kad dauguma 
vietų bankete jau rezervuota. 
Kaip garbės svečiai dalyvaus 
visa eilė žymių amerikiečių ir 
lietuvių politikos ir visuomenės 
veikėjų. Į banketą žada atsi
lankyti ir būrys lietuvių kultū
rininkų. Banketo metu bus at
likta meninė programa.

Kas dar norėtų užsisakyti 
vietų bankete, prašomas sRam- 
binti Stanley Balzekui telefonu 
VI 7-1515.

X Dainavos ansamblis ren-1
gia muzikinį pastatymą "Išei
viai” gegužės 12 d. 3 vai. p. p. 
Marijos Augštesniosios mokyk
los salėje. Ansamblis kviečia 
visuomenę apsirūpinti biletais 
iš anksto. Tai užtikrins tiek 
iš rengėjų, tiek iš žiūrovų pu
sės punktualumą ir išvengs vi
siems nepageidaujamos spūs
ties prie kasos veikalo pasta
tymo dieną. Biletų pardavimo 
vietos skelbiamos spaudoj.

X Berta Akavickienė Matu
levičiūtė mirė balandžio 21 d. 
Chicagoje. Palaidota balandžio 
24 d.'Šv. Kazimiero kapinėse. 
Už jos sielą mišias laikė velio
nės vienturtis sūnus pranciško
nas. Brolis Vladas Cibulskis 
MIC susirinkusiems atsisvei
kinti su velione išplatino reli
ginio turinio knygų bei katali
kiškų laikraščių prenumeratų. 
Velionė paliko vyrą, sūnų ku
nigą, dukrą, žentą ir anūkus 
Priklausė lietuviškoms katali
kiškoms draugijoms 'ir buvo 
ilgamėtė “Draugo” skaitytoja. 
Laidotuvėse dalyvavo daug ku
nigų, vienuolių ir “šiaip arti
mųjų ir draugų.

X Kun. Jokūbas Shlikas,
Nekalto Prasidėjimo lietuvių 
parapijos klebonas Sheboygan, 
Wisc;, šiomis dienomis buvo 
pagerbtas ypatingu būdu. Wolf- 
Olson karo veteranų postas 
Sheboygan, Wisc., pripažino 
kun. Shliką "žymiuoju Sheboy- 
gano piliečiu 1956 m.” už jo 
pasiaukojimą jaunimui para
pijos veikloj. Kun Shlikas .kle
bonauja Sheboygane virš 25 
metų ir per visą tą laiką ne
paprastai daug laiko. pašventė 
jaunimo reikalams ne tik para
pijos ribose, bet ir visame mies
te. Pagerbtuvių. vakare progra
mos vedėjas buvo teisėjas Juo
zas Wilkus, Sheboygan apskri-. 
ties teisėjas.

X Kultūros fondas, bendra
darbiaudamas su Lituanistikos 
institutu, leidžia Vacį. Biržiš
kos "Aleksandryną”. Leidinį 
sudarys trys tomai. Veikalas 
yra lietuvių biografijų rinkinys 
nuo seniausių žinomų laikų tų 
asmenų, kurie pasireiškė raš
tais. Su didžiausiu kruopštumu 
per daugelį .metų surinkta me
džiaga apima ne tik biografi
jas, bet ir kiekvieno asmens 
bibliografiją. Šį paminklinį lie
tuvių kultūros veikalą tvarko 
prof. Mykolas Biržiška. Pirmo
jo tomo kalbą jau taiso dr. P. 
Jonikas. Vieno tomo kaina pre
numeruojant — 5 dol. Užsaky
mus priima Kultūros fondas.

X Jonas Poška, sūnus Albi
nos ir dr. Jono P. Poškos, su
sižiedavo su Bernardine Law- 
rence, dukra Onos (Žemecky- 
tės) ir Antano Lawrence Lau- 
rynaičių. Vestuvės įvyks bir
želio 1 d. St. Adrian’s bažny
čioje, Marąuette Parke.

Abu jaunuoliai lankė Gimi
mo Pan. Šv. parapinę mokyklą 
Marąuette Parke. Bernadine 
yra baigusi Marijos Augšt. .mo
kyklą ir yra lankiusi De Paul 
universitetą. Jonas yra baigęs 
Šv. Ritos Augšt. mok. ir North- 
western universitetą.

Jaunosios tėvai ir jaunojo 
m-otina yra gimę ir augę Dievo 
Apvaizdos parapijoj. Jaunosios 
tėvai yra pasižymėję veikėjai, 
ypatingai tėvas yra veiklus 
Knights of Columbus Cardinal 
Mundelein Couneil narys. Jau
nojo tėvas dr. Poška irgi yra 
šios K. of C. organizacijos na
rys; praeity daug dirbo tautos 
ir bažnyčios reikalams, buvo 
pasižymėjęs kalbėtojas, gavęs 
iš Lietuvos valdžios Gedimino 
ordiną. Dabar visą laiką pa
švenčia savo profesijai, eida
mas Oak Forest ligoninėj se- 
nioro gydytojo štabo nario pa
reigas. Motina Albina irgi veik
li. Dar pradinėj mokykloj be
būdama jau buvo Lietuvos Vy
čių organizacijos narė eidama 
kuopos nutarimų sekretorės pa
reigas. Dabar darbuojasi L. R. 
K. susivienijime, Moterų sąjun
goj ir kitose organizacijose.

DIENRAflTTS DRAUGAS, CHICAGO, TUJNOIS

Iš ARTI IR TOLI
ITALIJOJ

— Kun. Antanas Nockiūnas 
šventinamas į kunigus. Būsima 
masis kunigas, gimęs Lietuvoje, 
vidurinį mokslą išėjo Vokieti
joje ir Amerikoje. 1949 m. įsto
jo į tėvų marijonų kongregaci
jos novicijatą, Clarendon Hills,

Kun. A. Nockiūnas

IUinois. Po metų, sudėjęs pir
muosius įžadus, tęsė studijas 
šv. Bėdo kolegijoje, Peru, III. 
Filosofiją ir vienerius metus te 
ologijos užbaigė T.T. Marijonų

Pirmadienis, balandžio 29, 1957

CHICAGOS ŽINIOS
Auksinio jubilėjaus seimas

Šv. Kazimiero seserų vienuo
lynas šiemet švenčia savo auk
sinį jubil'ėjų. Tai gausi lietuvai
čių mokytojų kongregacija. Tik 
dėka jų pasišventimo mes gali
me turėti savas parapines mo
kyklas, nes, pasitenkindamos 
kukliu pragyvenimu, jos negau
na normalaus atlyginimo, dirb
damos tik už mažą dalelę algos, 
kurią gauna kiti jų išsilavinimo 
mokytojai, gi vasaros mėnesiais 
turi pragyventi visiškai negau- 
damos atlyginimo.

Tai atjausdami lietuviai, ypač 
matydami didelius darbus, atlik
tus Marijos Augšt. mokyklos 
statyboje ir kitose jų vedamose 
įstaigose, seselėms talkina susi
būrę į Šv. Kazimiero Seserų rė
mėjų organizaciją, kuri gegužės 
5 d. Chicagoje šaukia savo sei
mą.

Tas seimas ne eilinis, o auksi
nio jubilėjaus proga šaukiama®, 
dėl to tikimasi daugiau dalyvių, 
kaip iš vietinių lietuvių, taip iš 
tremtinių, kurių visų vaikus se
selės auklėja parapinėse mokyk 
lose. Labiau pasiturinčius rėmė 
jų organizacijos vadovybė ska-

Padėjo 298,810 žmonėms
Chicagos Katalikų Laodaros 

įstaigos per 1956 metus pagel
bėjo 298,810 žmonėms, tam pa- 
naudodamos $9,255,792. Di
džiausia tos sumos dalis — net 
$3,704,030, buvo sunaudota glo
bai našlaičių ir šiaip vaikų, ku
rių 13-je prieglaudų turima 
8,933. Taipgi 12-je namų slau
goma 2,341 senelis. Be to 33,- 
200 neturtingos šeimos gauna 
pašalpą iš katalikų labdaros 
įstaigų.

$15,000,000 paežerės 
keliui

Chicagos parkų distriktas 
siekia užtraukti $15,000,000 pa
skolą ir pastatyti pervažas ant 
Lake Shore drv. kelio, kad au
tomobilistai juo galėtų važiuo
ti be sustojimo. Parkų distnk- 
to taryba nusistatė tą reikalą 
pavesti spręsti piliečių balsavi
mams, kurie įvyks birželio 3 d.

Suanglėjęs lavonas
Antro augšto apartamente

55 vyks į Romą
Net 55 jauni Chicagos darbi

ninkai, priklausą tarptautiniam 
katalikų darbininkų sąjūdžiui,

Ekspresinis kelias pietuose
Šiemet jau bus pradėti paren

giamieji darbai ekspresinio ke
lio Chicagos pietinėje dalyje.

šią vasarą vyks į Romą, kur busi Tas kelias nuo Congress ekspre
jų organizacijos suvažiavimas. 
Numatoma, kad rugpj. 25 d. po
piežius Pijus XII priims 30,000 
tos organizacijos narių, atvyku
sių iš 73 pasaulio kraštų. Chi
cagos jaunųjų krikščionių dar
bininkų organizacijos dabar ruo 
šia pramogas, kad galėtų suda
ryt lėšų dviems tos organizaci
jos nariams iš Indijos atvykti 
į suvažiavimą. Jau dabar kelio
nei besirengią jaunieji darbinin
kai mokosi prancūzų ir italų 
kalbų. Pamokos būna jų būsti
nėje 1700 Jackson blvd., Chica
goje.

Iš banko išnešė $12,000
Trys .maskuoti banditai, įėję 

į Lincolnwood banką, 4656 W. 
Touhy, suguldė ant grindų 13 
tarnautojų ir 10 pareigūnų ir 
patys pagrobė $12,000. Du ban
ditai turėjo revolverius, trečias 
— šuatuvą. Jie į banką įsibro- 
penktadienį vakare 7 vai. 30

sinio kelio pasuks Union gatve, 
paskiau eis lygiagrečiai su Went 
worth, nuo 28 gatvės į Calumet 
ekspresinį kelią. Jo pastatymas 
kainuos apie $150,000,000. Jj sta 
tys miestas, apskritis ir Illinois 
valstybė, o 90'i išlaidų parū
pins federalinė vyriausybė.

Fordo fondas — ligoninei
Little Company of Mary gavo 

iš Fordo fondo antrą čekij $115, 
700. Iš viso ta ligoninė iš Fordo 
fondo dabar jau bus gavusi 
$231,400.

Pirkit Apsaugos Bonus1.

2719 N. Sacramento, Chicago- rnin - valandą prieš banko už-

3MRC -

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams ir namų pertvarky- 
maitm • Turime dideli patyri
mą. namų statyboje. • Patys 
atliekame cejnento ir medžio 
darbus. • Apkain&virhai nemo
kamai. >

Seminarijoje, Clarendon Hills,
UI. 1954 m. išvyko studijas tę- tina tapti amžinais nariais, pa- 
sti Romon “Angelicum” univer- aukojant po šimtinę (galima 
sitete.

Pirmąsias šv. mišias, kurias
aukos už taiką pasaulyje, keti
na laikyti Švč. Panelės Marijos 
bazilikoje, Romoje, balandžio 
30 d.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Pavokusios rekolekcijos. 

Kovo 30 ir 31 d. Bradforde, St. 
Ann’s bažnyčioje, buvo sureng
tos lietuviams dviejų dienų re
kolekcijos, kurias vedė iš Lon
dono atvažiavęs kun. A. Kazlau 
skas, MIC. Pamokslininkas, pa
sakęs tris pamokslus, ragino 
žmones pasirengti Kristaus pri
sikėlimui, sutvarkant savo sie
los reikalus. Per abi dienas klau 
syklos buvo gausiai apstotos, 
nes didžioji dauguma tų, ku
riems gyvenimo sąlygos leidžia, 
atliko Velykinę.

Kovo 30 d. trumpos rekolek
cijos buvo pravestos lietuviams 
Keighley St. Anne bažnyčioje. 
Nors čia lietuvių nedaug ir 
Bradfordas netoli, tačiau visi 
patenkinti, kad jie buvo neuž
miršti ir dvasiniai sustiprinti.

Kovo “31 d. kun. A. Kazlaus
kas su vietės kapelionu aplankė 
netoliese esantį Leeds miestą, 
kuriame gyvena apie 50 lietu
vių. Ir čia po pamaldų rekolek
cijų vadovas pasakė įspūdingą 
pamokslą, ragindamas ir toliau 
visiems laikytis tikėjimo dės
nių.

— Iiad for d o St. Ann’s bažny
čioje lietuvių kapelionas palai
mino lietuvio Rekešiaus Vytau
to ir jugoslavės Tossman Ernos 
moterystės ryšį. Po jungtuvių 
Gudaitienės namuose buvo su
rengtos kuklios vaišės. Po sve
čių sveikinimų jaunoji pareiškė, 
kad ji labai laiminga, įėjusi į lie 
tuvių tarpą ir tikisi, kad galės 
būti gera jų benduomenės na
rė.

— Olės šneiderytės jieško 
Marija Danulaitienė, gyvenanti 
Lietuvoje. Ji su tėvais ir bro
liu Jonu 1940 m. pavasarį per 
Smalininkus persikėlė į Vokie
tiją. Žinantieji apie ją ar arti
muosius prašomi atsiliepti šiuo 
adresu: Rev. J. Kuzmickis —
21, Ann Place, Bradford 5, 
Yorks, England.

— Juozas Bružinskas, Brad- 
fordo skautų draugininkas, nau 
jai įsigytuose Lietuvių namuose 
rengia skautų buveinę, kurioje 
bus lietuviškų knygų knygynė
lis, kuriam jau renkamos kny
gos. šido knygynėliu galės už 
mažą atlyginimą naudotis visi 
apylinkės lietuviai. J. Bružins
kas taipgi numatė pradėti pla
tinti knygas, kad norintieji ga
lėtų įsigyti naujų ir svetur išei
nančių. Tokiu būdu naujai įsi
gyti Yorkshires Lietuvių namai 
bus ir kultūriniu centru apylin 
kės lietuviams. . %

įnešti ir dalimis).

Seimas įvyks Marijos Augšt. 
mokyklos patalpose — 6727 So. 
California ave. Dienotvarkė:

9 vai. 30 min. — pamaldos; 
šv. mišias laiko J. E. vysk. V. 
Brizgys, pamokslą sako kun. A. 
Zakarauskas.

10 vai. 30 min. — pusryčiai 
kateteri joje.

11 vai. — pirmas posėdis sve
čių salėje: seimo atidarymas — 
centro valdybos pirm. A. Nau
sėdienės žodis, prezidiumo ir ko
misijų kvietimas, J. E. vysk. V. 
Brizgio kalba, parapinių mokyk
lų delegatų sveikinimai.

12 vai. 30'min. — pietūs ka- 
feterijoje.

2 vai. — antras posėdis: a) 
seimo atidarymas, b) kongrega
cijos vyresniosios mot. Teofilės 
sveikinimas, c) svečių ir delega
tų sveikinimai, 4) Rėmėjų sky
rių pirmininkių sveikinimai, e) 
centro valdybos pranešimai, f) 
rezoliucijų priėmimas, g) seimo 
uždarymas.

5 vai. 30 min. — palaiminimas 
Švenč. Sakramentu koplyčioje.

6 vai. — vakarienė, liudijimų 
įteikimas; linksmoji valandėlė 
— auditorijoje.

Į seimą kviečiami visi — Rė
mėjų organizacijos nariai su sa
vo draugais ir pažįstamais.

Kalėjiman iki 50 metų
Trys 15 metų bernaičiai, kurie 
nuskriaudė 40 m. amžiaus mo
terį, gyvenančią Chicagos prie
miestyje, nuteisti nuo 30 iki 50 
metų kalėjimo. Nuteistųjų var
dai — Eugene Malone, George 
Goodlovv, Alfred Reese.

Mėgsta filmą apie stebuklą
Chicagoje, Ziegfield teatre, 

66 E. Van Buren jau trečias 
mėnuo eina filmas “Marcelino 
stebuklas” — gražus, švarus 
religinis filmas.

je, buvo rastas suanglėjęs gais
re lavonas 43 m. moters Alice 
Papas. Gaisro priežastis — ne
žinoma. Ugnis tesiautė gyvena
mame kambaryje ir šalia jo 
esančiame saulėtame salione. 
Nuostolių padaryta apie $1,000.

NAUJOS PREKES, 
PIGI KAINA,

DĖLTO VISI
MĖGSTA DAINA!

Dabar muzikos mėgėjams įvestas 
naujas, didelis

FONOGRAFŲ PLOKŠTELI V 
SKYRIUS

Populiarios, klasinės ir dzaso
—plokšteles—

Didelis pasirinkimas geriausių firmų
HI FI FONOGRAFŲ

TV. Radio ir Elektrinių Aparatų

Mum
TCLEVISIOn

(sales-Service)
Sav. In*. A. HEMFNAH 

3321 S. Halsted — CLlffside 4-5SS5 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai*

Ir ketvirtadieniais 9—9

lA):

012

1957 BUICKAS
Tik

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

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

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM j VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

meny turinčiu ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Ave., • Talei. Virginia 7-7097
DĖMESIO

Bridgeporte vienintele PLAUKŲ 
KIRPYKLA, kuri gavo kirpėją lie
tuvį su praktika — kerpa lietuviš
ką, latvišką, vokišką, rusišką ir 
prancūzišką kirpimą. Darbas są
žiningas, hygieniškas. Ilgai laukt 
nereikia. ,

752 W. 33rd St.

VOLENEC MOVERS
Local and Long Distance Moving 

2308 So. Homan Avenue 
3006 So. Millard Avenne

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

VIKTORO KOEICOS 
Lietuviška gazolino stoti* Ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6769 8. WE8TERN AVE. PR 8-0633

Skelbkitės “Drauge” t

Saugumas Federalinės Valdžioj Agentūros 
UŽTIKRINTAS IKI 010,00000

DOVANAI 
SKĖTIS
(LIETSARGIS)

SU DEPOZITU 
$1OO AR DAUGIAU

Pradekite einamu sąskaitą pęs mus dąbęr !

I ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

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

JUOZAI GRIBAUSKAS, Vedėjau 
Telefonas — Hlshop 2-1307. Uždaryta trečiadieniais.

%

HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiHimiliiliiiiiiniiiiiiiiiiuniiiiHiilii'illiiiiiiii""" ' •
I PERKRAUSTYMAI - MOVING
; Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 
i tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

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

Telefonas — FRontier 6-1882
...... ..

Atliekame dideliu*. Ir m-Jus automobilių remontui. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis auliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

264I W*(i 7l«t Str. (Kampas Talman Ave.)
Telel. PRospect 8-9842, Namų lei. Wfllbrook 5-5934

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2556 WEST 47th STBEET LAfsyette S-1083

B. R. Pietldetviez, prez.; E R. Pletldetdcz, sekr. Ir advokatas
Mokame ankMiin dividendus. Keičiame Milus. Parduodame lr perkame 

valstybes bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami a«Hkalt« Alandien. Apdrausta Iki CKI,(HM).

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

KAS TURI GERE SKONI, VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. Victory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 10—6, Kitom dienom 9— 6
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