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AMERIKOS SENATORIAI LIETUVOS KLAUSIMAIS
Lietuvos laisvės troškimu deganti

I
dvasia spindi per geležinę uždangą

WASHINGTONAS. — Ligi pereito antradienio imtinai 21 
senatorius yra pasakę ir paskelbę savo pareiškimus ar kalbas 
Kongreso leidinyje. Tas skaičius dar, beabejo, padinės.

Pirmieji senatoriai kalbėjo
jau vasario 11 d. Kiti vasario 
14, 18 ir 19 d. Vasario 15 ir 16 
d. posėdžių nebuvo. Neįmano
ma perduoti ištisai senatorių 
pasakytas kalbas. Pasitenkin
sime čia pateikdami tiktai vie
ną, kitą mintį iš senatorių kal
bų.

Cotton (N. H.): Aš esu įsiti
kinęs, kad komunizmui nepa
vyks išnaikinti Lietuvoje degan 
tį laisvės troškimą, kaip nėra 
tai pavykę padaryti ir kitur.

HOlings (Calif.): Lietuvos 
žmonės niekad nesutiko su rau
donųjų viešpačių « valdymu. 
Ateis diena, kada tie žmonės vėl 
bus laisvi. Mes turime dirbti 
ir daryti visa tą viltį palaikyti, 
kad paskubintume galimai grei 
čiau tą didžiąją dieną, kada vėl 
turėsime laisvą, nepriklausomą 
Lietuvą.
Pirmoji Sovietų auka ar gyva

Purtell (Conn.): Lietuva, pir 
moji Sovietų agresijos auka te
bėra gyva. Jos laisvės troški
mu deganti dvasia spindi per 
geležinę uždangą.

Mes Amerikoje, ir visi lais
vam pasaulyj, turime pagelbėti 
palaikyti tuos žmones jų ban
dymo ir priespaudos metu. Lie
tuviai turi garbės vietą visų lais 
vų žmonių širdyse ir protuose.

Aš laimingas kartu su sena
torių Bush iš Conn. įnešti Sena 
tan rezoliuciją autorizuojančią 
Prezidentą kasmet paskelbti Va 
sario 16 d. Lietuvos Nepriklau
somybės diena.
Viso pasaulio širdys už Lietuvą

Johnson (Texas): Tragiška, 
kad Lietuvos Nepriklausomy
bės 39-to ji sukaktis švenčiama, 
kada Lietuva tirono bato trem
piama. Neįmanoma tautą, kuri 
paragavo laisvės palaimų, visą 
laiką laikyti vergijoje. Lietuviai 
žinos, kad laisvų žmonių širdys 
visame pasaulyje yra jų pusėje. 
Ateis diena, kai jie nusikratys 
savo prispaudėjo.

įves (N. ¥.): Tol kol laisvės 
dvasia Lietuvoje gyva ir ji mai 
tinama užuojauta ir parama iš 
Amerikos, Lietuva nemirus. Iš 
tos dvasios, mūsų maldoms ir 
viso laisvo pasaulio žmonėms 
talkininkaujant, neišvengiamai 
kils Lietuvos Respublikos atsta 
tymo diena.

Theye (Min.): Negali būti jo 
kios abejonės, kad gandai apie 
neramumus Lietuvos pogrindy
je yra teisingi. Lietuviai ilgisi 
atstatyti savo valstybę, laisvai 
praktikuoti savo tikėjimą ir gy
venti laisvėje. Kaip ilgai jiems 
bus lemta kęsti neteisėtą Sovie

Pastere (R. I.): Sovietai sis- 
tematiškai stengėsi Lietuvą or
ganiškai įjungti į Sovietų siste
mą bei išnaikinti jiems priešin
gą vietinį anti-sovietinį elemen
tą išuždant rezistencijos grupių 
narius. Išdidi Lietuva nepasida
vė, ji kovą tęsia. Lietuviams sa 
kau: “Tedega laisvės žibintas 
jūsų širdyse. Niekad neduokite 
jam užgęsti. Jūsų tikėjimas atei 
timi yra įrankis, kuris palaiko 
gyvą viltį, kuri plaka jūsų tau
tiečių krūtinėse.”

Nauja viltis
Douglas (III.): Esama nau

jos vilties širdyse ir protuose 
laisvų žmonių visur, kad lietu
vių tauta vėl greitu laiku bū
sianti laisva ir nepriklausoma. 
Šiaį naujai vilčiai esama kele- 
tos priežasčių.

Lenkijos ir vengrų sukili
mai sukrėtė laisvąjį pasaulį iš 
letargijos ir palaidojo nuomo
nę būk už geležinės uždangos 
įvykę kažkas galutinai stabili
zuoto.

Sugriauta taip pat ir mitas,! 
kad revoliucija komunistų poli-į 
cine j valstybėj neįmanoma da
lykas ir kad raudonoji armija 
nenugalima. |

Lietuvoje laisvės jėgos irgi

pri lietuvių tautoje. Aš žinau, 
kad mūsų vyriausybė remdama 
si augštais principais tęs pas
tangas išlaisvinti pavergtas tau 
tas.

3mith (N. J.): Komunistų 
vadams vis labiau darosi aišku, 
kad laisvės, nepriklausomybės 
ir apsisprendimo teisės troški
mai yra universalūs ir nesunai
kinami.

Jungt. Valstybės tęsia pripa
žinti lietuvių tautos nepriklau
somybę, nes vyriausybė ir žmo
nės gerai žino, kad dabartinis 
Lietuvos statusas įvykdintas 
brutalios agresijos dėka, be 
žmonių pritarimo.

Kun. Valantiejus su mumis

Saltonsdall (Mass.): Aš di-

Vakarų Vokietijos kancleris Konrad Adenaueris (kairėje) ir pre
zidentas Theodor Henss (dešinėje) atvyks į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Prezidentas atvyks kovo mėnesį, o kancleris — vėliau 
______________________________ ___________________________ (INS)

Kremliaus valdovai Maskvos

studentus nuvarė į fabrikus
PARYŽIUS, vas. 24. — Diplomatiniai pranešimai, pasiekę Pa

ežių, sako, kad neseniai iš Makvos universiteto išvaryta 100 
studentų. Sovietinė vyriausybė išvarytus studentus kaltina 
prieškomunistine veikla.

Egiptas, Sirija, Afganistanas

gauna raudonųjų ginklus
BERLYNAS, vas. 24. — Čekoslovakų šaltinis rytiniame Ber

lyne vakar atskleidė paslaptį, kad nauji ginklų siuntiniai plau
kia iš Čekoslovakijos į Egiptą, Siriją ir Afganistaną.

Paskutinių dviejų savaičių lai —
kotarpyje du laivai su šautu
vais, tankais, lėktuvais ir kitais 
kariniais įrankiais buvo pasių
sta į Egiptą.

Tarptautinių žinių agentūrai 
pasakyta, kad dabar apie 400 
instruktorių dirba Egipte. Žinių 
šaltinis pastebi, kad didelis kie
kis šautuvų, tankų ir priešlėktu 
vinių ginklų gabenama į Siriją, 
ir kad čekoslovakų ir sovietų 
inžinieriai stato du moderniškus

J. Savickis ar
A. Gustaitis?

CHICAGO, III., vas. 24. — 
šeštadienį Chicagoje įvykusia
me posėdyje perskaičius rašyto
jų slapto balsavimo duomenis, 
paaiškėjo, kad J. Savickis už 
“Žemė dega” gavo 18 balsų, o 
A. Gustaitis už knygą “Anapus 
teisybės” — 14 balsų. Kas lai-

aerodromus Sirijoje sprausmi- m5s 1958 metų literatiiK>s Pie
niams kovos lėktuvams ir bom- ra,Ja - nuspręs antr"p balsa-

nato sesijoje. Lietuvos žmonės 
po Sovietais daug turėjo pergy 
venti, bet joks žiaurumas neįs
tengė užgįsinti jų troškimą at
gauti prarastą laisvę.

Mes Jungt. Valstybėse tiki
me tautų apsisprendimo teise ir 
turime viltį, kad netrukus ateis 
diena, kai Lietuva vėl galės di
džiuotis laisve bei nepriklauso
mybe, į kurias ji turi teisę.

Payne (Maine): Kokie veid
mainiai tie Kremliaus vyrai. 
Kaip jie beišdrįsta kalbėti apie

gy^S7ue7uTO8iikin^7ūrittrs!k0,°'!Wta"’’ k“ Pabaltij° val‘ 
» laisve, o ne su rusų vergija. stybes ir Rytų EuroPa yra w 
Visa Lietuvos istorija tai imperijos aukos,
dija. Mes tikime būsima Lietuvos

Capehart (Ind.): Ši diena yra i laisve ir nepriklausomybe, 
simbolis laisvės meilės, kuri sti-' (Nukelta į 4 pusi.)

Jungtinių Amerikos Valstybių 

ir Anglijos pajėgumas
LONDONAS. — Anglijos min. pirm. Macmillan besiartinan- 

:ios Bermuda konferencijos proga sako, kad Anglija ir Ameri
ca visais atžvilgiais yra beveik lygios.

Tačiau padarius apžvalgą, 
aiškėja, kad tik nedaugely sri-

Kiti pranešimai sako, kad ne 
paskelbtas skaičius studentų iš-

, ,. , . , varyta iš Lenino Pedagoginio
deliai patenkintas, kad gerbia-, ,nstltut() Maskvoje. Sje išvary
mas kunigas Valantiejus yra su, tfeji buvo arcštuoti ir apka,tin. 
mumis ir pasakė invokaciją Sėly indžio |tin&) orgBniza.

nūs tonų anglies per metus. An
glijos metinė energija yra lygi 
224 milionams tonų anglies.

, . . Kitas energijos šaltinis yražymiai praneša Anglija. Čia pa- iJdirba mJ.

čių abi šalys stovi lygiai; dau
gumoje atvejų Amerika labai

teikiama pagrindinių gyvenimo 
sričių palyginimai skačūais. 

Gyventojai ir žemėlapis

Amerika turi 170 milionų gy 
ventojų, o Anglija — 51. Ame
rikos plotas turi 3 mil. kvadr. 
mylių, o Anglijos — 114,000. 
Amerikos pajamos yra 330 bi-1 
lionų dolerių, o Anglijos — 42 
bilionai. Amerika užaugina 25 
milionus tonų kviečių, o Angli
ja — 2,500,000. Kita tiek An
glija turi atsivežti iš užsienio.

Energija

, Energiją Amerika gauna tik 
tų diktatorių okupaciją, mos ne j - angijea Įam tikslui sunaudo-
žinome. Tikėkime, kad neilgai.

laisvės diena netolima

McNamara (Mich.): Aš reiš
kiu viltį, kad nauja laisvės die
na išauštų šauniems Lietuvos 
žmonėms netolimoj ateityj.

Humphrey (Minn.): Sovietai 
visa padarė, kad išnaikintų Lie
tuvos žmonių tautinį jausmą. 
Tačiau jų dvasia tebegyva. Lai 
svas pasaulis niekad nesutiks su 
Sovietų Lietuvos aneksija. Mes 
gyvename ta pačia laisvės dva
sia, kuri gyva tebėra lietuviuo
se. Mes turime viltį, kad Lietu
vos Išlaisvinimo diena nėra toli
ma.

dama vieną biiloną ir 228 milio-

Haroid Macmillan
Britanijos premjeras Harold Mac- 

įntllan kovo mėnesį laimia au prezi
dentu Eisenhowenu. /INS)

Vienas pasitraukė,
bonešiams, kuriuos atsiųs Čeko 
Slovakija.

Beveik 150 čekoslovakų inst-
kitas ateinai I,ul<torių ir technikų dabar yra 

Sirijoje.

Ivimai. Balsavime dalyvavo 56 
rašytojai.

cijos formavimu. v
Leningrado universiteto stu

dentai susirinkime susiginčijo 
su profesoriais ir suruošė de
monstraciją, kurioje studentai 
iškėlė Lenkijos nacionalistinio 
komunizmo vado Gomulkos pa
veikslą.

Pranešimai sako, kad 100 stu 
dentų buvo išvaryta iš Maksvos 
universiteto, kai Jie jjyyiė kriti
kuoti komunistinę santvarką 
Rusijoje. Jie pasiųsti dirbti į 
fabrikus.

lionų naftos kas metai, bet su
naudoja 375 mil. tonų, skirtu
mą atsiveždama iš Užsienio. An 
glai savo naftos neturi ir kas
met įsiveža jos 30 milionų to 
nų.

Plienas ir automobiliai

Britanija pagamina 20 milio
nų tonų plieno kasmet, kai 
JAV padaro 105 milionus tonų. 
Anglija padaro vieną milioną 
automobilių, o JAV — 9 milio
nus. Britai giirasi, kad jie va
ro didžiausią pasaulio prekybą. 
Dabar tas jau nėra tiesa, bet 
jie nuo JAV yra labai nedaug 
atsilikę.

Importas ir eksportas

Anglai turi 19 mil. tonų lai
vininkystės, o JAV — 26 milio
nus. Anglija ir Amerika impor
tuoja kasmet už 11 bil. dol. kiek 
viena O eksportuoja Anglija 
už 8, Amerika už 15 bilionų do
lerių. Tuo būdu Anglijos -biu
džetas susiveda tik su trijų bi-

TOKIO, Japonija, vas. 24. — 
Japonijos ministeris pirminin
kas Tanzan Ishibashi vakar pa
sitraukė iš ministerio pirminin
ko pareigų. Ministeriu pirminin 
ku turbūt bus paskirtas dabar
tinis užsienio reikalų ministeris i 
Nobusuke Kishi.

Ishibashi, 72 metų, prieš mė
nesį susirgo ir gydytojai kons
tatavo, kad jis negalės pareigų 
eiti du mėnesius. Todėl jis ir at
sistatydino iš Japonijos minis
terio pirmininko pareigų.

Buvęs diktatorius
drumsčia vandenįLenkija 1970 m. turės

atominį laivę
VARŠUVA, vas. 24. — Len-| 

kijos mokslininkai šiandien pa
sakė, kad Lenkija pagamins atOj sateiįtu įr būti Pietų Amerikos

WASHINGTONAS, vas. 24. 
— Buvęs Argentinos diktato
rius Juan Peron tikisi Argenti
ną paversti Sovietų Sąjungos

Paskutinių penkių mėnesių 
laikotarpyje daugiau kaip 100 
milionų dolerių vertės ginklų, 
įskaitant tankus ir lėktuvus, bu 
vo pasiųsta j Afganistaną.

Lenkų misija

atvyko į Washingtonę
NEW YORKAS, vas. 24. — 

Lenkijos ekonominė misija va
kar atvyko į Washingtoną pra
šyti Ameriką 300 milionų dole
rių paskolos, kad tais pinigais 
galėtų pirkti JAV gaminių.

Penki lenkų delegacijos na
riai atvyko į Washingtoną ir šj 
antradienį prasidės derybos su 
JAV pareigūnais.

Nixonas vyksta

į Afrikę ir kitur
VVASHINGTONAS, vas. 24. 

— Viceprezidentas Nixonas pra 
plėtė savo kelionės planus Afri
koje. Jis taip pat aplankys Ma
nką, Libiją ir Tunisą, o Euro
poje — Italiją.

Viceprezidentas Nixonas va
sario 28 d. pasileidžia į ^plačią ir 
ilgą kelionę. Jis užsienyje lan
kysis 22 dienas.

minės jėgos laivą 1970 metais 
Prof. Pawel Nowacki pareiškė, 
jog pirmas atominės energijos 
fabrikas pradės veikti 1965 me
tais.

Važiuojant namo
FRANKFORT, Ind., vas. 23. 

— Pennsylvania traukinys, ve
žęs 150 atostogininkų į Chicagą 
iš Miami, vakar susidūrė su pre 
kinio traukinio garvežiu Frank- 
fort’e, Ind. Mažiausia 15 asme
nų sužeista.

• Austrijoje gegužės 5 d. bus i 
prezidento rinkimai.

daugely vietų 
tas dolerio.

jis yra išstum-

Apsigynimo reikalai

Izraelis nelabai

bijo sankcijų
JERUZALĖ, vas. 24. — Afri 

kos — Azijos valstybių atstovų 
pasiūlymas Jungtinėse Tautose 
panaudoti sankcijas prieš Izrae
lį negąsdina Izraelio. Jis netiki, 
kad Jungtinės Tautos surinktų 
dn trečdalius balsų prieš Iz
raelį.

Izraelis įsitikinęs, kad Jungti

Dar 3 pasmerkė
VIENA, Austrija, vas. 24. —

Vengrijos komunistinis teismas
Arrrnrti a Hib-tafnrina pasmerkė dar tris’ sukilėlius, ko nės Amerikos Valstybės galbūt 

Bu ęs Argentinos k us ( vn.„aillc „rjnSsnvipfinaiA rnvnlin uždraus parduoti Izraelio bonus 
amerikiečiams. Per metus Izrae 
lio bonų Amerikoje parduodamai

nuteisti į kalėjimu 8, 12 ir 14 
metų.

Stalinu

Peron, dabar eaąa tremtyje, su- lvoju.lu« prietaovietinėje revoliu 
rijoje. Budapešto radijas prane
šė, kad “spalio revoliucininkai”

Carace,darė revoliucinį štabą 
Venezuelos sostinėje.

Iš ten jis pasiuntė įsakymus 
paruošti Argentinos žmones ci
viliniam karui. Peronas pasakęs 
savo leitenantams sudaryti są
jungą su komunistais.

Peronas sudarė sąjungą su 
prokomunistine Bolivijos centro 
darbo federacija (C.O.B.).

už 50 milionų •dolerių, 
iždui didelė pagalba.

Izraelio

Žemė drebėjo Reikšmingas numeris
TAPEI, Formoza, vas. 24. — 

Šiandien Formozoje žemė dre
bėjo. Penki asmenys žuvo, šeši 
sužeisti, keliasdešimt namų su
griuvo.

Lyginant valdžios aparato di 
durną, britų biudžetas yra tik 
13 bilionų, o Amerikos — 71 bi- i Graikijoje, 
lionas. Kariniam apsiginklavi
mui Anglija išleidžia 5 bilionus, 
o JAV — 47. Žiūrint ginklų at
žvilgiu -Anglija turi tik nedaug 
sprausminių lėktuvų ir atomi
nių bombų, o vandenilio bombos 
visai neturi. Taip pat yra visai 
sunykęs anglų laivynas.

Bežaidžiant granata
ATĖNAI, Graikija, vas. 24. 

— Vakar dvylika vaikų, nuo 9 
iki 12 amžiaus, žaidė su II Pa
saulinio karo granata. Granata 
sprogo ir dvylika vaikų buvo 
sunkiai sužeisti. Nelaimė įvyko 
netoli Preveza šiaurės

Kalendorius
Vasario 25 d.: Šv. Tarazijus; 

lietuviški: Regimantas ir Vy
kinta.

Saulė teka 6:34, leidžiasi 5:35

INDEPENDENCE, Mo., vas. 
24. — Harry S. Trumano auto
mobilio numeris yra šis: 5-745. 
Bet tai nepripuolamybė.

“Šis numeris man daug pasa
ko”, — pasakė Trumanas. “At
simeni datą: gegužės 7, 1945;
tą dieną aš gavau pranešimą, 
kad Vokietija pasidavė Euro
poje”.

Protas

Oras
Oro biuras praneša: Chicago-į 

vakarų j je ir jos apylinkėje šiandien — l 
apsiniaukę ir šilčiau.

Net kalėjime

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
Valstybės sekretorius John Foster Dullcs vakar svarsti" 

prezidento Eiscn howorio Vidurio Rytų programą su senato 
vadais. t

— šiandien ar rytoj paaiškės, ar Jungtinių Amerikos Valsty
bių administracija siūlys sankcijas prieš Izraelį.

— Olandijos užsienio reikalų ministerija pasakė, kad Olandi
ja nerems sankcijų prieš Izraelį. Britanija šalta sankcijoms.

Britai, susipažinę su šiais j Prancūzijos ministeriu kabinetas reikalauja premjerą Guy Mol- 
skaičiais, sako: “Mes turime let pataikyti Izraelį ginče su Egiptu, kad šis garantuotų Izrae- 
smegenis”. Žinoma, smegenų Ii u i laivininkystės laisvę ir saugumą.
apskaičiavimas yra sunku pada1 — Arabų “keturi didieji” šiandien Kairo mieste, Egipto, pra
ryti, tačiau Anglijoje baigia uni dės apžvalginę konferenciją, kurioj svarstys prezidertto Etaen- 
versitetus 20 000 asmenų kas- I* n tverk* Vidurio Rytų programą. Konferencijoje dalyvauja Sau-

lionų deficitu, o Amerikos pre- met, o Amerikoje 287,000. No- di Arabijos ka-ralius Sau<l, Jordano karalius Hussein, Sirijos
kybą išeina su 4 bilionais pel- belio premijų amerikiečiai yra prezidentas Shukri EI Kuualty ir Egipto prezidentas Nasseris.
no. Aukso Anglija turi tik 2 bi- gavę 59, o anglai tik 46. Toliau Sau d i Arabijos karalius konferencijoje patieks pranešimą pre-
lionus dolerių, o Amerika — 28. seka vokiečiai. zidento Elsenhouerio Vidurio Rytų programos klausimu.

Pasaulinėje prekyboje anglų Anglija yra prieangis į Euro- — Paneūzijos premjeras Guy Mollef šiandien atskrenda j Pa
svaras seniau šeimininkavo dve 
juose trečdaliuose šalių, dabar

pą, tačiau kaip sala ji yra labai 
lengvai pažeidžiama blokados.

shingtoną tartis su prezidentu Eisenhoweriu.
— Izraelis nusistatęs Gazos ruožo negrąžinti Egiptui.

MIAMI, Fla., vas. 24 —Į Flo
ridą tiek privažiavo vasarotojų, 
kad trūksta vietos viešbučiuose. 
Kai kurie vasarotojai miega 
viešbučių koridoriuose, savo au 
tomobiliuose, net tuščiuose ka
lėjimo kambariuose.

• Valstybės sekretorius John 
Dullcs kovo 11 —13 d. d. daly
vaus Seato konferencijoje, kuri 
bus Australijoje. Seato dalyvau 
ja JAV, Anglija, Australija, Pi- 
lipinai. Naujoji Zelandija, Pra n 
cūzija ir Pakistanas.

• Vak. Vokietijoje amerikie
čių įstaigose tarnauja 300,000 
vokiečių. Jis pareikalavo pakel
ti atlyginimą 8—10 proc. ir ga
rantuoti, kad nebus atleisti.

• Sovietai išleidžia propagan 
dai per metus 3—4 bilionus do
lerių, Amerikos kongresas nu
mato biudžete tam reikalui 125 
milionus dolerių.

I t
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Chicagoje ‘

Puikus minėjimas

Liet. Bendr. Town of Lake 
apylinkės valdyba surengė va
sario 16 d. 7 vai. vakare Vinco 
Ančiulio salėje su oficialia ir 
menine dalimi Lietuvos Nepr. 
paskelbimo 39 metų sukakties 
minėjimą, kuris pradėtas Ame
rikos himnu. Minėjimo progra
mą labai sumaniai ir gražiai pra 
vede Vladas Garbenis. Atida
ręs minėjimą Garbenis pirmoje 
eilėje iškvietė pasireikšti mūsų 
tautos atžalyno žiedelius, Šv. 
Kryžiaus parapijos lituanistinės 
mokyklos mokinius, deklamaci
jomis. Laimutė Ivanauskaitė 
jausmingai padeklamavo Šimai 
čio "Debesėlis”, Diana Marke
vičiūtė gražiai perdavė Kolbai- 
tės "Papasakok mamyte”, Liu
da Peterytė tinkamai deklama
vo B. Brazdžionio “Lietuva iš 
tolo” ir Zita Litvinaitė neblogai 
sugebanti pianinu skambinti, pui 
kiai padeklamavo Šimaičio “Lais

lyviams, aukojusiems Lietuvos 
laisvės reikalams, minėjiman at 
silankiusiems ir visiems, kurie 
bent kuo prisidėjo prie šio, taip 
gražiai ir pirmutinio šioje ko o- 
nijoje Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimo. J. J-tis

Washington, D .C.
Minėjimas Wa»hlngtone

Apžvelgdamas minėjimą Wa- 
shingtone, "Am. Balsas” paste
bi, kad Washingtone Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimas 
sekmadienį buvo pradėtas iškil
mingomis pamaldomis Šventojo 
Mato katedroje. Prie didžiojo 
altoriaus buvo išstatytos Lietu
vos ir Jungtinių Valstybių vė
liavos. Pamaldose dalyvavo ir 
Lietuvos atstovas ministeris Po
vilas Žadeikis.

Pamokslą apie Lietuvą pasa
kė katedros klebonas preletas 
John Cartwright, pabrėždamas, 
kad "kai mes minime Lietuvos 

vės regėjimą”. Minėjimo daly-' nepriklausomybę, kuri yra žiau
riai mūsų jaunutes “žvaigžde- rios tironijos jau ilgokai per

traukta, mums vėl ateina min
tis, kad reikia turėti didelę kan
trybę, puoselėjant mūsų viltis”.

Preletas Cartwright pabrėžė 
kad lietuviai, išlaikydami gyvą 
šią viltį, drauge išlaiko ir nepri 
klausomybės principą, kuris, me 
tams bėgant, į žmonių sąmonę 
įrėžia tai, k3s turi būti. Laisvė
je esantieji lietuviai, primena to 
vynėje esantiems lietuviams ir 
patiems amerikiečiams, kad pa- 
pamiršti ir kad jie turi užtarė
jų. Antra vertus, tokis princi
pinis nusistatymas primena ir 
tiemse amerikiečiams, kad pa
saulyje ne viskas tvarkoje. Y- 
pač gi svarbu tai, jog tokia lai
kysena sugriauja visas iliuzi
jas, kad komunizmas, esą, kokiu 
nors būdu pasitarnaująs žmoni
jai. “Kai Lietuva, Latvija, Esti
ja ir visos kitos kenčiančios vals 
tybės, kaip Lenkija, Vengrija ir 
kitos, vėl atgaus savo nepriklau 
somybę, jos žvelgs į tuos sute
mų metus ir atsimins, kad tose 
tamsybėse didžiausius šviesos ir 
vilties spindulius joms suteikė 
jų tikėjimas Dievu”.

Pamaldos Washingtono kated 
roję buvo baigtos Lietuvos him
nu, kurį “A. B.” 'perdavė Lietu
von. Dupont Plaza viešbutyje 
minėjimą atidarė Washingtono 
lietuvių draugijos pirmininkas 
dr. Povilas Mažeika.

Svarbiausi kalbėtojai minėji
me — buvęs pabėgėlių įkurdi
nimo reikalams komiaionierius 
O’Connor ir Lietuvos pasiunti
nybės Washingtone patarėjas 
Juozas Rajeckas.

les” palydėjo gausiais plojimais. 
Čia priklauso ir didelis kreditas 
mok. Tarulienei, kuri taip rū
pestingai paruošė mergaites su 
parinktais minėjimui deklamuo
ti eilėraščiais .

Oficialioje minėjimo dalyje 
Jeronimas Ignatonis, LB Town 
of Lake apyl. valdybos pirm. 
skaitė paskaitą. Prelegentas la
ba? objektyviai apžvelgęs dabar
tinio mūsų gyvenimo geroves ir 
negeroves iškėlė ir nekurias pa
sitaikančias trafaretines nege
roves dabartiniuose mūsų Vasa
rio šešioliktosios minėj'muose.

ALTo atstovo sveikinimas
Apyl. valdyba buvp raštu pap 

ra-usi. kad minėjime atsilanky
tų Chicagos Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyriaus atstovas. At
vykęs ALTo atstovas dr. A. Ru- 
dokns sus'rinkusius paminėti ne 
priklausomybės šventę nuošir
džiai pasveikino ir kvietė visus 
dalyvauti bendrame ALTo ren
giamame neprikl. minėjime Chi 
cagoje, Marijos Augšt. mokyklo 
je.

Meninė minėjimo dalis
Mūsų jaunosios ir ateityje at

rodo daug žadančios dainos ir 
muzikos srityje Elvyra ir Regi
na Kavaliūnaitės pačios prisitar 
damos akordeonu sudainavo mū 
sų mylimas liaudies daineles 
“Palankiais, palankiais saulutė 
tekėjo’’ ir “Šėriau žirgelį”. Po 
jų jaunutė lituanistinės mokyk
los mokinė p. Liuda Peterytė 
pianinu paskambino “Plaukė žą 
selė”. Minėjimo dalyviai šias 
bastančias ir būsimas mūsų dai 
nos ir muzikos meno jėgas pa
lydėjo gausiais plojimais.

Meninę programą pertrau
kiant, dalyvavusioms praeita 
me pavasaryje paskelbtame lie
tuviškos knygos platinimo vaju 
je, Reginai Česaitei ir Kristinai 
Burhaitei, už jų įdėtą darbą ir 
pastangas lietuviškos knygos 
platinimo bare, Town of Lake 
Apyl. valdyba su atitinkamu įra 
šu paskyrė dovanas-knygas R. 
Spa’io “Ant Ribos”, kurios mū
sų mielosioms vajaus talkinin
kėms ir buvo įteiktos. Toliau 
tęsiant programą pasirodė Chi- 
c.fgps šaulių klubo tautinių šo
kių šokėjai, kurie visą vakarą 
minėjimo dai yrius žavėjo savo 
tautiniais rūbais ir palyginamai 
gana puikiai pašoko mūsų mėgs 
tarnus tautinius šokius: “Kalve
lį”, “Kepurinę” ir “Malūną”. Mi 
nėjimo dalyviai savo nepertrau
kiamais plojimais, iš mūsų šau
niųjų šokėjų, dar papildomai iš- 
sipiašė ir šie pašoko “Lenciū
gėlį” šiai šokėjų grupei vad. 
K. U’evičius, akordeonu grojo 
Tričvs .Kaip matyti, visą minė
jimo meninę programą atliko 
tik jaunimas. Tai tikrai malo
nu matant taip gražiai besireiš
kiantį mūsų tautos atžalyną- 
jaunimą lietuviškos veiklos ba
ruose.

Minėjimas buvo užbaigtas Lie 
tuvos himnu. LB Town of Lake 
Apyl valdyba yra nuoširdžiai dė 
kinga programos išpildymo da-

paskirai apibūdino Lietuvos is
toriją.

Apie dabartinę gi Lietuvos 
padėtį surišta su Vasario 16 d. 
minėjimu kalbas pasakė parapi
jos klebonas, prel. M. J. Urbo
nas ir kun. B. Liubauskas.

Didelė parapijos salė buvo 
puspilnė žmonių. B. L.

C. McClay. Pirmu kartu klau
sytojai turėjo progos išgirsti C. 
Mc Clay ir St. Juknos duetą, ku
ris visus nustebino švelniu skam 
besiu.

lė lietuvių drauge, Katarina 
Marshek gražiai paskambino 
pianinu, o jaunosios Irena Vin- 
dašiūtė ir Zita Mendeikaitė la
bai vykusiai dalyvius linksmino

Gražiai padainavo moterų, vy- akordeonais. Vienas didžiausių 
rų ir ypač mišrus choras, kuris t Portlando dienraščių "Oregon

Easton, Pa.

Vasario 16 sukaktis
Vasario 16 d. Eastone buvo1 

minima vasario 17 d. Minėjimas 
pradėtas pamaldomis Šv. Myko
lo bažnyčioje. Šv. mišias už Lie
tuvą ir žuvusius atnašavo kun. 
P. Bajerčius, pamokslą lietuvių 
ir anglų kalbomis pasakė klebo
nas J. Gaudinskas. Mišioms gie
dojo lietuvių choras vad. Jono 
Kulikausko.

Po pietų -parapijos salėje vy
ko pats minėjimas į kurį atsi
lankė labai daug vietos ir apy
linkės lietuvių. Buvo perskaity
ti gauti iš Amerikos preziden
to, Valstybės sekretoriaus ir 
Phillipsburgo mero sveikinimai. 
Kalbas pasakė kleb. J. Gaudins
kas, kun. P. Bajerčius, Eastono 
meras O. H. Reeves, tarybos na
rys R. Schooley, dr. J. Reganis, 
Pensilvanijos valstybes atstovas 
H. Ragot ir W. Žiogas. Minėji
mą labai vykusiai pravedė po
nia Celia Mc Clay.

Meninėje dalyje gražiai pirmu 
kartu pasirodė mažosios baleri
nos, M. Slopik ir K. Žąsytis. To
liau sekė solo dainos, kurias dai 
navo jaunasis B. Aponavičius ir

daug dainų turėjo kartoti. Cho
rams vadovavo Jonas Kulikaus
kas, pianu akompanavo P. Žiliū
tė ir J. Parkarsky.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu ir visi dalyviai skirstėsi 
su viltimi, kad greitai Lietuva 
vėl bus laisva. Pelnas skiriamas 
ALT, BALF ir kitiems lietuviš
kiems reikalams. B. A.

Portland, Ore.
Vasario 16 minėjimais

Šiemet šioji lietuvių kolonija 
Vasario 16 minėjo pačios šven
tės dięną. 6,30 vai. p. p. Jeane 
de Are koplyčioje kan. P. Alek
sa tėvynės bei jos žuvusių vaikų 
intencija atlaikė iškilmingas pa
maldąs. Jose didingai skambėjo 
lietuviškos giesmės. Po pamaldų 
Jeanne de Are salėje įvyko ben-| 
dra visų dalyvių vakarienė iri 
šventės programa. Programos 
dalyviai tiek anglų, tiek lietuvių 
kalbomis pasidalino aktualijo
mis mintimis, priėmė valdžios 
bei kongreso vadams pasiųstiną 
rezoliuciją. ALT reikalams pa
daryta rinkliava. Aukojo po $5: 
P. Aleksa, V. Juodeika, J. Mu
rauskas; po $3 aukojo H. Her
manas ir Jonas Kanius. Kiti au
kojo po mažiau. Visa šventė pra
ėjo pakeltoje nuotaikoje. Dide-

TeL REliance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

YDYTOJAS IK CHlltURGAb 
l ietį;Vis GYDYTOJAS!

8925 West 59th Street
V* 4 r jlet, S:»0 8:»»

DMBTRl H’I tart*

Tel. oftrio ir buto OLymplo N-4169

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero 
Rez. 1631 S. 49th Avė., Cicero

Journal” įdėjo labai žymioje vie
toje ilgą ir gražiai šventei pri
taikytą vyčio W. Pečiukonio 
straipsnį. Tiek pamaldose, tiek 
programoje dalyvavo ne tik visi Kasdien Ils" Vali’ ir 0-8 vai. vak 
naujai Portlande apsigyvenę lie-' 
tuviai, bet ir gausus senųjų mū 
sų tautiečių bei jų draugų bū-1 
rys.

išskyrus trečiadienius.
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.

DR. J. J. SIMOMAITIS
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
j Naujas adresas: 4255 W. 63rd St.

Ofiso tel. REliance 5-4110 
Rezld. telef. Ulloielūll. 0-0017

Valandos: 1-3 p. m., 6-3 p. m.
Penktad. tik po pietų.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CMffsIde 4-2000 
Rezidencijos: IJtlajette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(kaiu|tu.H 47th Ir Heriultuge)

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
Šeštad. uuo 2 iki 6 vai., išakyr. sek.

Tanko vyriausybė
Vengrijoje vienas Budapešto VAU. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 

gyventojas klausia kitą1 , Vttk- »‘riu- untr- aetvirt e-s:8o v.

— Ar žinai kodėl Vengrijos 
vyriausybė susideda iš penkių 
narių ?

— Todėl, kad rusų tankas 
tiek gali sutalpinti.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
OflMt 20 North Wacker Drlve 
(Civlc Opera House, kamb. 858)

Vai. kaad. 12—4 
Tel. CI litrai 0-2204

5002 West lOth Str„ Cicero 
Vai. kaadton 5-8, šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TOwnhall 3-0959 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Kt-zid. tel. HEmlock 4-7OSO

f

Du Bois, Pa.

Graži veikla
“Žieminėj” Penna valstybės 

daly, tarp kalnų-kalnelių gau
biamų miškais, yra Du Bois mie 
etas su vienintele šioj apylinkėj 
Lietuvių kolonija ir Šv. Juoza
po lietuvių parapija, kuriai jau 
per 41 metus vadovauja ener
gingas ir gabus klebonas prel 
M. J. Urbonas B. A., LL. D. I

Jau keletas metų atgal šioji 
parapijoj dėl stokos mokytojų 
buvo uždaryta High School; da 
bar beliko čia tik pradinė para
pijos mokykla.

Vasario 16 dienos Lietuvos 
39 metų nepriklausomybės mi
nėjimas buvo vykusiai atliktas 
lietuviškai religinėje dvasioje.

Tai dienai pritaikintą kuklią 
programą išpildė parapijos vai
kučiai, vadovaujant mokyto
joms seselėms Pranciškietėms 
atskiromis savo klasėmis. Ben- 
drąjai gi programai vadovavo 
gabi mokyklos vedėja, Seselė M. 
Valerija, pasakydama įžanginę 
kalbą. Ji taipgi, tautinėms dai
noms ir šokiams akompanavo 
pianinu.

Mergaitės ir berniukai buvo 
pasipuošę tautinėmis spalvomis. 
Nors vaikai iš su svetrmtautiš- 
ku priemaišų, vienok visi šoko 
ir dainavo kaip sutartinai vie
nas.

Programa punktualiai pradė
ta Amerikos ir Lietuvos him
nais. Dainų ir šokių protarpiuo
se aštuntojo skyriaus mokiniai

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMB

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

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyti apdraustom Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėm vr» 

saugu Ir pelninga.

Unlvenal Savlnga and. Loaa Amodatloa udHkrlaa eauc» 

<ną ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Ik) 

$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 

patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas. Boa grel 

tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų Ir visais finansiniai* reikalais kreipkltSs

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATJON 

1800 5. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
S,

NARIAI LIETHVIl TAIIP IR SKOLINIMO
B-V1Ų LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $18,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS 0 LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36, III.

GRANE SAVINGS G LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., Chicago 32, III.

OtSTNtGT SAVINOS G LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St, Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS G LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50, IU., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, ūl.

JONAS G INSKAS

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ 
specialiste:

i 7150 South \Vestern Avenue
(MEDICAL BU1LDING)

1 Pirtnad,, antrad., ketv. ir penktad. 
j nuo 11 vai.'ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo 
j 6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. huo 
i II vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
i vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1 UIS 
Res. tel. WAlbrook 5-3705

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

f Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. Pltospect tt-1223 arba WK 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. fi-9 vai. vak.. št-štad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso HE 4-6699. rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. ‘mrfield Blvd.
VAL: 1-4 Ir 6 t 

S-štadtenials nuo ) Iki 4 vai. p. p 
‘šakvrus retvtrtad Ir sekmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akiniu- -

6322 South Western Avenue
vai.: kasdien 10-12 vai. k 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-* vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: Plt 8-3229 
Res telef. WAlbrook 5-6076

~jl. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penai. 1-4 Ir 7-9 

I Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties

I. O. TELEVIS10N OOMPANY

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

TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo, 
nešiojami, jungiami prie automobilio baterijos. PATEFONAI: vietiniai 
Ir užsieniniai, paprasti, nešiojami, automatiški, Hi-Fi, baterljlnlat. RA
DIJAI: vietiniai ir vokiški, AM, FM, trumpos bangos, keliais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitorlnisl.

ATIDARA IR SEK M. nuo 11 vai. ilgi X vai.

Cel. Ofiso Pltospect 6-2240
1’llosjHtt 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHI III ROMOS LIGOS 
5700 So. Wood StrCct 

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

Tel. ofiso He. 4-2123, rez.PR.6-H4X4

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8255 South Western Avenue
VAI., kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak 

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

DR. JULIJA MOKSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHJRJIRGr 

Office: 10718 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai1.: kasdien1 Inuo 6 v. v.’,iki 9 v. v’4 
j Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,
| lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
I iki 4 vai. popiet.
1 Tel,: Ofiso — PUlImnn 5-0766

Buto — BEvcrly 8-8946

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

DR. A. NARBUTAS
i PLAUČIŲ IK VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS

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

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

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

Namu — Clklarcrcst 3-77X6

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai 1 iki 4 v. p. p. 

šeštadieniais 1—
Ir 6—8 v. vak

-4 v. p. p

Tel. ofiso Pltospect 6-9400
Rczid. PRosp»*ct 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso Victory 2-15X1
Rez. Victory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 YVest 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D81 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. 
šeštad.

Res. tel. GRovehUl 6-5603

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

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

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

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

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

j‘r , Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo i 1—5 vai. vak.
i Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą

— i Ofiso tel. Victory 2-1 484. Resid. 2437
W. 62nd St., tel. Rcpublic 7-XX18.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South VVestem Avenue 
Chicago 29, 111 

pasimatymai pagal sutartie, 
telefonas REpublio 7-4900 

Bealdencla: GRovehUl C-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0036 

Rezldend >jos tel. BEvcrly 8-8244

Tel. ofiso O 7-0600, rez. RE 7-6X67

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Californla Ava

V AL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p 
šešt. 2—7 vai. p. p., 
Išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. VArds 7—1166 
. Realdencljos — STevvart 3-4511

DR. L GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Wext S5th Street
(kampas Halsted Ir 85-ta gatv6) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:80 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

TeL WAIbrook 5-2670
Res. HTlItnp 6-1R6O

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PR. ’SSS. rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVI8 GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:S<» 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Celefonas GRovehUl 6-1696
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
"R įtaiko AKINIUS 

slandoa 12 Ir 1 4 » » psgs
msltarlms išskyrų* trečle Metilu*

2422 W. Marųuette Road

Ofiso telefonas — Blsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZTGMAS RUDAITIS
SPF.C. < IIIRl’RGINftH IR 

ORTOPEDINĖS LIDOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublio' 7-2290 

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

DR. ANT. RUDOKAS. Opt.
Tikrino akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rūmus 
4455 S. California Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštai). 10 ryto iki 3 v. p. p.

Tel. ofiso VA. 7-47X7, rez. I*R. 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
VAL. nuo 2—4 ir 6—S: trečiad., šeš- 
♦«d ir sekinad. tik pagal sutartj.
Jei neatsilieps viršminoti telefonai,

šaukite Mldwny 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopiiluš - Pmti'zistns

Apitrafal-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. Įiagiillia kojom 

(Areh Supports) Ir t. t.
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
OltTnOPUIIJOS TECHNIKOS
2850 W. 63rd St.. Chicago 29, III. 

Tol. Pltospect 6-50X4

Tel. ofiso PK. 1-6446, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vai 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. I’R. 6-6659 

Rezld, 6600 S. Arteslan Avė.
VAI. 11 v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-1829

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

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

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių įtempimą, kuris 

yra, priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregya- 
tę. Prirenk u teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. VArds 7-1X73

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

Perskaitę
kitiems!

‘Draugą”, duokite

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

4545 W. 63rd St., Chicago 29, Illinoig, Tel. LUdlow 5-9500
Entered as Reeond-Clnss Matter March 81, 1916, at Chicago. Illinois 
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NAUJAS NATŪRALIZMAS

Man yra patekęs j rankas geriausias praėjusiųjų metų pran
cūzų romanas. Tai yra R. Gary kūrinys “Dangaus šaknys . Jis 
yra laimėjęs 1956 m. Goncourto premiją. Veikalo turinys yra 
labai savotiškas. Pagrindinis jo veikėjas kovoja su prancūzų 
kolonijine valdžia Afrikoje, norėdamas išgelbėti dramblių gyvy
bes. Tam tikslui jis įteikė administracijai prašymą reformuoti 
medžioklės įstatymą, o kai jis buvo neišklausytas, jis suorgani
zavo savotišką pogrindį, į kurį prisidėjo gamtos mylėtojai, na
cionalistai, komunistai, buv. nacių stovyklų kankiniai, didikai, 
profesoriai, muzėjininkai ir kiti. Kilo sąjūdis gelbėti didžiajam 
Afrikos gyvuliui. Iš pasikalbėjimų aiškėja, kad šis sąjūdis stovi 
už gryną laisvą gamtą ir prieš visokias žmogų iškreipiančias 
ideologijas. Sąjūdžio vadas tiesiog gėdinasi žmogaus būties ir 
sakosi kažinką duotų, jei galėtų pavirsti drambliu. Jo draugė, 
sovietų karių iškankinta berlynietė, atvyko į Afriką didžiosios 
dramblio v’zijos vedina. Kai jos kažkas paklausė, ar jai neuž
tektų šuns, ji atsakė, jog šuo yra perdaug įžvalgus ir matąs 
žmogaus menkystes. Be to jis neturi tos milžiniškos jėgos, ku
rią turi dramblių vilkstinė Afrikos tyruose. Romanas turi daug 
politinių išeičių, tačiau pagrindinė jo idėja yra naujas natūraliz
mas. Tai yra natūralizmas tokio žmogaus, kuris yra iki galo ap
sivylęs žmonija ir išsigandęs savo padarytų atominių energijos 
pritaikymų. Romano autorius yra prancūzų diplomatas, dabar 
gyvenąs Jungtinėse Amerikos Valstybėse. .

KIBU KLAUSIMAS

Galima sakyti, jog panašią problemą svarsto popiežius Pijus 
XII savo kalėdinės 
žmogų, gyvenantį

KIRMINAS KOMUNIZMO 
ŠIRDYJ L

“New York Times Magazine” 
žurnale to dienraščio korespon
dentu Maskvoje buvęs H. Salis- 
bury rašo:

“Rusų komunizmo sistema ar 
tik neturi kirmino, kuris ją am
žinai ėda ir ncišvepgiamai ardo 
bei verčia keistis? Kaip žinoma, 
prieš šimtą metų tokio kirmino 
buvimą kapitalizmo sistemoje 
nustatė Karolis Marksas ir tei
gė, jog jis kapitalizmą išgrauš 
ir padarys socializmu — komu-

vietų Sąjunga atsiliks nuo Ame
rikos. O jei bus duotos laisvės, 
tai grius diktatūra. Karolis 
Marksas revoliucijų purtomai 
Europai 1848 metais teisingai 
galėjo sakyti, kad komunistai 
bus kapitalizmui duobkasiai 
Galbūt istorija pasakys, kad 
laisvės kovotojai iškas duobę 
diktatūrai”.

KOMUNISTAMS PARUPO 
ŽMONIŲ NUOTAIKOS

“Nevv York Times” vedama
jame rašo:

nizmu. Bruzdėjimas Lenkijoje. I, svaitės rusų diktatoriai
___ „..Lz.z. t J, ,<7 lakstė po kraštą, sakydami kal-sukilimas Vengrijoje ir iškili 

mas kritiškų minčių Sovietų Są
jungos visuomenės sluogsniuose 
verčia manyti, kad ir komuniz
mo sistemą kas nors neišvengia
mai ėda.

Markso kapitalizme pastebėtą 
kirminą sudarė ekonominiai rei
kalai. Jis tvirtino, kad turtin
gi labiau turtėsią, o skurdžiai 
eisią skurdyn, kol susiorganiza-

bas, lankydami kolchozus ir da-

Suslovo kalbų šis tas paaiškėja (iš viso jų tada buvo trys) ap-
Visi kalbėtojai teisino įsikišimą 
Vengrijoje. Visi sakė, kad žmo
nės turės daugiau dirbti, jei no
ri gyvenimo sąlygas pagerinti.
Visi neigė tautinius jausmus, rusi prieš metus laiko 
tvirtindami, kad visos tautos y- 
ra laimingos, gyvendamos So
vietų Sąjungoje ir rusų valdo
mos.

Susidaro įspūdis, kad diktato 
riams parūpo žmonių nuotaikos. 
Apleisti šiltą Maskvą ir apke
liauti užkampius su raminančio
mis kalbomis — šitie reiškiniai 
ryškiai kalba apie vidinę būklę 
Sovietų Sąjungoje”. V.

------ ..... vę sukils ir kapitalizmą nu-
inės kalbos pirmojoje dalyje. Jis turi prieš akis ( griaus Matyt Rad komunizmo 
ibį “antrosios technines revoliucijos” akivaizdoje, gistem„ lab;au ėda idėiiniai da.

kuris yra paklydęs tarp savo didybės ir savo menkystės. Tech
nikos žmogus yra pagautas baimės ir liūdesio. Tačiau popiežius 
Pijus XII nelaiko žmogaus ir žmonijos bylos tokia beviltiška, 
kad išsigelbėjimo reikėtų jieškoti gražioje dramblių vilkstinių 
harmonijoje.

Vienu atžvilgiu sutinka Popiežius ir romano autorius, kad 
žmonijos negali išgelbėti vien gerai suorganizuotos įstaigos. Mo
dernioji demokratija žus, sako Pijus XII, jei ji negalės pasi
kliauti atskiro individo atsakomybe. Ta proga Popiežius pasi
sako prieš labai paplitusią funkcionalizmo teoriją, pagal kurią 
mūsų gyvenimui daugiau nieko nereikia, kaip gerai funkcionuo
jančio pareigų pasiskirstymo. Dar stipriau prieš tai pasisako pre
mijuotojo romano autorius. Pagal jį, tik smulkūs niekšeliai galį 
tikėti, kad žmonijos klausimas yra vien organizacijos klausimas.

. . Z J . .Kaip išeitį iš šios būklės Pijus XII siūlo optimizmą, pagrįstą 
pilnutiniu realizmu. Jis nevilioja žmogaus į nerealų idealizmą. 
Vietoj to, jis kviečia, kad mes pažintume savo buities galimy
bes ir ribas. Bet tos ribos nėra tokios siauros, kad mus privestų 
net iki gyvulio buities.

Koks yra tas krikščioniškas realizmas? Jis, kaip ir kiekvie
nas realizmas, turi ribas. Ribos yra esminis dalykas realizmui. 
Beribė gali būti tik fantazija. Realizmas yra visada ribotas. 
Žmogaus gyvenimas yra ne fantazija, dėl to jis turi savo ribas, 
tačiau tas ribas nereikia mums patiems perdaug siaurinti. 

PILNUTINIS REALIZMAS
Norinčius būti pilnais realistais, Pijus XII kviečia pridėti 

prie natūralistinio realizmo dar du realizmus — dvi puses, be 
kurių žmogiškasis realizmas yra nepilnas. Tos dvi realybės, 
kurias mes turime čia pridėti, yra nuodėmė ir malonė.

Vietoje žmogaus įrašymo j gyvulių gelbėjimo sąjūdžius ir 
atsisakymo visokio augštesnio humanizmo, užtenka daug ma
žesnio žmogaus apribojimo. Užtenka pripažinti, kad kaikurie 
žmogaus veiksmai nėra toki, kokių reikalauja žmogiškoji garbė. 
Kaltes išpažįstantis žmogus yra daugiau, negu liūdnas gyvulių 
globos sąjūdžio pirmininkas.

Antra vertus, šalia žmoniškumo, besireiškiančio vitaline jė
ga, ir šalia žmoniškumo, save išduodančio nusikaltimui, yra dar 
vienas žmoniškumas. Tai yra laisvasis žmoniškumas. Jis ateina, 
kaip laisva Dievo dovana. Jis nėra prijungtas nei prie Dievo 
kūrybos dėsningumo, nei prie mūsų fizinio ar dvasinio paveldė
jimo. Jis yra kaip asmeninė Dievo dovana mūsų asmeniui, kaip 
jo pagalba, kaip'jo kvietimas arba uždavinys, kuris paprastai yra 
vadinamas malonės vardu.

IR DRAMRLO NEGANA

Pilnutinio realizmo pagrindinė jėga yra Dievo malonė, kuri, 
ateidama, nors ir ne iš žmogaus prigimties, bet tiesiog iš Dievo, 
yra nemažiau žmogiška. Ji duoda jėgos nugalėti žmogiškojo gy
venimo netvarką. Nors tas nugalėjimas nevisada būna išorinis, 
bet bent išvidinis.

Yra beviltiškas reikalas, sako Pijus XII, tikėtis tokių laikų, 
kada žmogaus kūno mechanizmas bus tiek pažintas, jog bus ga
lima išgydyti visas moralines žaizdas. Taip pat beviltiškas da
lykas yra tikėtis, kad būtų galima mechaniškai suorganizuoti 
tokią visuomenę, kurioje, nepaisant individų gerumo, būtų gera 
visuomeninė tvarka.

Tą realizmą, kuris pasitiki vien demokratinėmis formomis 
ir neugdo moralinių vertybių, Popiežius laiko nepilnu. Ta pačia 
proga jis pasako tiesos žodį vienam mūsų laikų mitui, būtent — 
tikėjimo atskyrimui nuo valstybinio gyvenimo. Jis sako: “Vals
tybių gyvenime žmonių stiprybė ir jų menkystės, nuodėmė ir 
malonė vaidina pagrindinį vaidmenį. XX amžiaus politika neturi 
nei užmiršti, nei prisileisti klaidos, norinčios atskirti valstybę 
nuo tikėjimo, pasikliaudama tuo laicizmu, kurio faktai nepa
teisino”.

Kad šio laicizmo faktai nepateisino, tai liūdna iliustracija; 
yra romanas “Dangaus šaknys". Vienas kolonijinės administra
cijos narių ten gubernatoriui š taip apibūdina mūsų civilizacijos 
kryptį: “Civilizacija, vienašališkai atremta naudos principu, vi
sada eis iki galo, t. y. iki priverstinio darbo stovyklų... Iš tikro ( 
mums šiandien neliko kit os augsi ūmos, iš kurios mes galėtume 
pažiūrėti į pasaulį, kaip Eifelio bokštas. Jūs, kaip gubernatorius, 
mane siunčiate rašyti eilėraščių, bet jūs užmiršote, kad niekada į 
žmogui taip nereikėjo draugo, kaip šiandien. Jam šiandien rei
kia visų šunų, visų kačių ir visokių kitokių žvėrelių, kuriuos jis 
tik gali rasti. O kitoje vietoje tas pats asmuo sako, jog mums 
reikia labai didelio meilės gyvulio. Galbūt, kad ir dramblys yra 
tam reikalui permažas. V. Bgd.

, VIKTORO K O 21 CON sireiške lygiai prieš 40 metų. Lietuvišku gazolino stotis Ir auto 
1917 metais; paskutinis pašino- taisymas
dymas buvo spalio 13 d. Minėtų Atliekami motoro remontai lygi- 

nimo, dažymo darbai ir keičiamosdviejų vaikučių motina yra m i-

Stengdamasį įgyvendinti Fa- 
timos Marijos prašymą — mels 
ti už Rusijos atsivertimą — Mė 
lynoji Armija maldoms jau su
telkė 15,000,000 žmonių iš 33 
tautų.

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

Mirė Fatiinos vaikų tėvas vlw>kiŲ
Jacintos ir Pranciškaus —, i™™.,.. •i x- i • r-, I MEDŽIAGAdviejų vaikučių, kurie mate Fa- f 

timoje Mariją — tėvas Manual
Pedro Marto neseniai mirė su-

lįta?™„Pa.Syr?“ao medal,U8 l laukęs 84 metų amžiaus. Jis 
sovie ų ąjungoje ne- mįr^ kaimelyje apie mylią nuo 

vietos Fatimoje,paskelbta, 
lakstė ?

Kodėl politikieriai apsireiškimų 
Portugalijoje.

Iš Chruščevo, Vorošilovo ir Marija minėtiems vaikučiams

sistemą labiau ėda idėjiniai da 
lykai — amžina žmogaus dva
sios kova prieš prievartą ir ko
va už laisvę.

Stalinas komunizmo sistemą 
ugdė teroru. Silpnas vietas gy
dydavo didesniu teroru. Bet 
kiekvienas teroro smūgis vis 
daugiau kainuodavo. Jam mi
rus, įpėdiniai turbūt patyrė, kad 
didieji spaudimai vis mažiau vai 
šių teduoda. Stalino vartoti bū
dai jau pradėjo stumeti Sovietų ( 
Sąjungą į atsilikimo kelią. Chru, _ 
ščevas varžtus atleido ne dėl to, 
kad staiga laisvę pamilo, bet 
kad jį spyrė ekonominis gyveni
mo reikalas.

Diktatūra daug dėmesio at
kreipė iį universitetus. Čia 1950 
— 1955 metų laikotarpyje dip
lomai inžinieriams pašoko nuo 
28,000 iki 63,000, kuomet JAV 
jų skaič. nukrito nuo 52,000 iki 
23,000. Bet, savo jaunimą ska
tindama eiti mokslus, o moksli
ninkus — lankyti ir vytis Ame
riką. diktatūra Sovietų Sąjun
gos visuomenėn įnešė pavojingą 
dalyką — paskatino inteligen
tus laisviau ir kritingiau galvo
ti. Pavergtuose kraštuose pra
siveržė ir kitas dalykas, kai {ik 
buv0 kiek atleisti policiniai varž 
tai, — neapykanta komunizmo 
sistemai ir rusams. Be abejo vi
sa tai supurtė diktatūros šie 
kimą sukontroliuoti laisvės sro
vę komunizmo naudai. Tačiau ir 
Indijos Nehm, ir mūsų sekre
torius Dulles teigia, kad dikta
tūra nebegalės atsukti laikro
džio atgal.

Tokiu būdu diktatūra akis į 
akį komunizme pamatė kirminą.
Jei nebus žmonėms laisvių, So-

1957 BUICKAS
Tik

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

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

▼Mes

mokant

dividendą

MIDLAND
1Savings and Loar 

Association
I H S U fi t 0

nu 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

l PELNINGIAUSIA 
taupymo 

• e norovI
4038 Archer Avmm t. i. la3-67i» 

AUGUST SALDUMAS Pi«tld

J

STATYBAI 

IR NAMU 
PATAISYMUI 
PRISTATOM

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS IJTYYINAS, Pres.
3039 So. Halsted St. -

TeL VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

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

«s£

SOPH |E BARČUS
RADIO PROGRAMA

Iš VVGES stoties — Bangu 1390 
PI lt M Al >l ENIO vak. nuo 7—8 v. 
N”’O PI ŪM AI). IKI PHNKTAP.

8:45 Iki 9:30 vili. ryte 
ŠEŠTAI*. 8:30 iki 9:30 ryto 

SI'.h.MMt. 8:30—0:30 v. r. Iš stotie. 
VVOI’A — IIOO kll.

7159 So MAPLEVVOOD AVĖ. 
Chicago 29. III. HEiulock 4-2413

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO 
#49.50

ir augščiau

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIU BALDU 
FKI.IN A. RAUDONIS, N EI,I IE REKTVUS, Sav.

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

Krautuvo atidaryta oekm&dieniaia nuo 11 Iki 4:30.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Cbieagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jes įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės fr pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
a|Mlraudimų iki $10,000.00, augštų. dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

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

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį Ir penktadienį nuo » iki 4, ketvirtadienį nuo 9 Iki 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

36 tęsinys
— Kur Algis ? — vikaras nerimsta.
— Jei neatėjo, tai negalėjo. Gal kokie draugai 

sutrukdė. Aiškina klebonas. — O tu, Samanėle, ne
skubėk. Sugalvosime kaip išlydėti. Vienos nepaleisi- 
me. Arkliais pavešime. Po tokio pasisekimo reikia 
pasilinksminti. — Klebonas pasižiūri į dviračius ir 
prie vieno sparno mato T1 366.

— Taigi! — atsipučia jis ir nukrypsta į linksmas 
kalbas, kviečia visus kilti į salę.

Ten gi klebonas taip atsistoja, kad atskirtus pa
lieka Julių ir Samanę.

Valsas. Julius šypteli. Nors ir vikaras rengėjas, 
bet su Samane galima šokti. Klebonas skersom nuse
ka juodu ir mąsto: “Šitaip prasideda žaidimai. Val
sai visus suvalsuoja!”

Lina, lyg kažką pamiršusi, grįžta valgyklom Ten 
dar pilna naujų svečių. Niekas ir nežiūri, kaip ji šu
kuojasi prieš veidrodį, kaip kelis kartus nueina į 
dviračių kambarį.

Didieji salės langai vis mažiau triukšmo išpluk
do laukan. Dainos ilsta, vargsta šokiai. Tik muzikan
tai dar prilipę prie instrumentų. Išgėrus stikliuką, 
smarkiau trenkia būgnas, kornetas laipioja spiegian
čiomis augštomis gaidomis, o bosas dūsauja kur ręi- 
kia ir kur nereikia. Žmonės pamažu skirstosi.

i I

Julius ir Samanė grįžta prie savo draugijos. Sa
manė jau nori namo važiuoti.

— Juliuk, palydėk merginą. Negi viena naktį 
plauks. — Klebonas nykščiais brauko surasojusius 
akinių stiklus. Platūs delnai dengia veidą, niekas ne
įžiūri jo minčių.

— Būtų labai malonu, — sumeta Julius ir tuoj 
akim pagauna Liną. Ši mirkteli, kažką lūpomis sako, 
bet buhalteris nesupranta.

Tuo metu kažkas grūdasi per jų tarpą, užkalbi
na kleboną. Lina atsiranda prie Juliaus.

— Lydėk! Geriausia proga išjuokti^ niekas ne
matys ! — kužda ausin.

Juliui karšta. Velniai žino, kas čia darosi? Ge
riau atsargiau.'

— Bet aš turiu atsivežti dviratį. O tai užtruktų 
gerą valandą, padanga nuleista, žinote . ..

— Imk mano! — įsiterpia vikaras. — Algio nė
ra. Dviratis atlieka.

— Taip bus geriausia! Kol atsiveši savąjį, da
bar jau būsit prie beržų alėjos. Samanėlė pavargo. 
Eime į rūsį. Visi išlydėsime! — klebonas sukrutęs 
žengia pirmas.

Vikaras pirma ištraukia Samanės dviratį ir jai 
paduoda.

— Ačiū už didelį darbą. Turiu linksmą naujieną: 
atrodo, kad mus kvies kaimynai vaidinimo pakartoti. 
Taip kalbėjo mano draugai kunigai. Jiems patiko.

Paima jis ir savąjį dviratį ir perleidžia Juliui.
— Nesibijok, Juliau, kad moteriškas. Bus leng

viau minti. Tik dinamuko įjungti neužmiršk! — Pa
lydi klebono žodžiai.

Prie durų būrelis, mojuoja rankomis. Tik viena 
Lina stovi blausi ir neramiai tampo kaklo raudoną 
skarelę.

Jiedu nuvažiavo. Dinamėlio šviesa mirkteli ir išsi

drąsinusi nnšviečia aikštės kampą, šoka ant tilto. 
Klebonas palydėdamas linguoja galvą ir ūmai apsi
sukęs kviečia visus vidun prie stalo, prie arbatytės. 
Atsiranda iš salės svečiai kunigai, vachmistras dar 
kartą grįžta ir suneša glėbius įspūdžių.

Po vidurnakčio, kai vikaras rakina salių duris, 
klebonas pirmas išeina į miestelio aikštę.

Šviesi rugpjūčio naktis. Mėnulis išplaukęs rams
tosi medžio viršūnėmis -ir stumiasi augštyn, apšvies
damas aikštę. Iš tolo matai šv. Florijoną prie upės. 
Ant augšto mūrinio stulpo užkopęs, stovi jis toks pat. 
ramus kaip ir dienos kaitroje. Taip metų metais stovi.

Klebonas prieina sunkiais žingsniais ir nuvožia 
skrybėlę.

— Stovi tu augštai, riteri šlovingas, nuo ugnies 
miesteli saugai, bet kodėl negini mus nuo kvailys
čių? Juk matei, kad degame, o tu nė lašo. Būčiau nc- 
sekiojęs paskui, nestūmęs būčiau į tavo upę. Supran
ti. Et, visi mes vaikai. Nors pasenome, bet dar vai
kai, nieko nesuprantame, nieko nematome.- Tik žai
dimas ir yra mūsų gyvenimas, žaidimas Dievo gar
bei. Juk ir tu juokeis, šventasis riteri, ir dangaus 
skliautai juokėsi, kai aš šį vakarą žaidžiau. Ir tai 
buvo Dievo garbei. Blogai žaidžiau, o kas iš mūsų 
gali gerai žaisti, jei tu nepadedi ?

— Palauk, dar ne viskas, dar tu sulaikyk savo 
kibirą, dar neišliek ant mūsų kvailysčių. Dar čia 
bus juoko, oi, bus! Tokie mes, panūdę žaisti. Ijabą- 
nakt, šventasis riteri. Saugok mano trobeles nuo 
ugnies, mano Smilgaičius saugok! I>abąnakt!

Jis atsidūsta, užsimaunu skrybėlę ir traukia, 
kur klega trys kunigai. Nors ir greitina žingsnius, 
bet jie pirmesni.

(Bus daugiau)

r i i
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Amsterdam, N. Y.
Lietuviška idėja gyva

S. m. Vasario 16-ji Amster
damo lietuviams buvo nepapras menės pastangomis, Roeheste-
to susikaupimo ir rimties šven- rį0 lietuvįi tu,rėi? Pf°Sos P^’
tė. Jie šios istorinės dienos mi

Rochester, N. Y.
Pavykęs Brandos Atestatas
Veikliosios Lietuvių Bendruo- Į vykstant) veiksmą ir leidžia 

1 jam porą gerų valandų pagv-1 
venti visai kitu gyvenimu. Lin-I

ras atskirų scenų išplanavimas., ęL»natnriii 
gražios dekoracijos ir bendrai vi °enaiOn9 ZO<3ls 
sų gera vaidyba, žiūrovą jjung’a !

riejimą atšventė vasario 17 d. 
su tikru nuoširdumu, su entuziaz 
niu kuris priminė mylintiems 
gimtąjį kraštą, kada kariai sa-, 
vanoriai Lietuvos nepriklauso- į ('*a gali apsilankyti 
mybės savo krauju .ėjo pirkti. 1 Vasario 9 d. buv 

Minėjimus pradėtas iškilmin
gomis pamaldomis, kurias at
našavo ir patriotinį pamokslą 
pasakė k u n. K. Baltys. Mišios 
buvo laikomos už žuvusius Lie
tuvos laisvės kovotojus, Pamal
dų metu giedojo bažnytinis cho 
ras. Po pamaldų įspūdingai su
giedojo Lietuvos himną.

Iškilmingas paminėjimas

j. i džiaugti Clevelando teatro Vai-1 ketina ir kitas lietuvių bendruo- 
dyla spektakliu, kas rochesterie 1 menesi su ^*uo veikalu aplanky-

žodžius, pasakytus šiaue kamba( 
j ryje minint Lietuvos nepriklau ] 

Vasatio 16 proga i somybės šventę ir maldaujant 
Augščiausiąjį, kad agonija, ku-l 
rią lietuviai šiandien pergyvena 
gal! būti pažadu daug garbin
gesnio prisikėlimo.

CLASSffiED AND “HELP WANTED” ADS

čiams buvo tikra ir reta šventė, 
nes dėl bendruomenės mažumo, 
didesnė menininkų grupė retai

Trečią valandą po pietų įvy
ko iškilmingas minėjimas AL 
klubo salėje. Prieš pradedant

buvo suvaidinta 
žinomo vengrų dramaturgo L. 
Fodor 3-jų veiksmy drama Bran 
dos Atestatas. Veikalą režisavo 
ir dekoracijas piešė akt. P. Ma
želis. Pats veikalas, kad ir ne
lengvas vaidybos atžvilgiu, pub 
likai mielas ir lengvai supranta
mas tiek vyresniosios kartos, 
tiek jaunesniųjų.

Taigi, prieš žiūrovų akis, ku
rių buvo prisigrūdusi pilnutėlė 
salė, praslinko mažutė gyvenimo 
iškarpa iš mergaičių gimnazi
jos Vengrijoje. Kad ir trumpas gjuo verslu.

minėjimą, Amerikos lietuvių ka tas gyvenimo tarpsnelis, bet di- 
rių-veteranų būrelis iškilmingai ,deb įvykini jame vyksta ir jtem 
į salę įnešė Amerikos ir Lietu- P*a žiūrovų dėmesį: štai artina-
vos vėliavas. Visi dalyviai vėlia
vas pagerbė atsistojimu ir su
giedojo abiejų valstybių himnus. 
Po to iškilmių pranešėjas advo-

si baigiamieji egzaminai, o čia 
dėl vienos mokinės tikro ar tik 
įsivaizduoto netinkamo poelgio, 
gimnazijos geras vardas atsidu

stas Stokna tarė žodį ir pa- į ria pavojuje. Tas įvykis sudrum 
kvietė Amsterdamo Lietuvių gimnazijos mokytojų, mo- 
Pendruomenės pirmininką kun. i kinh*’ 0 VPač Pagrindinio asmens

I Atkelta iš 1 psl.)
Atitraukite kariuomenę iš 

Idėtuvos

BEAK ESTATE HELP WANTED — V Y KAI

ti. VI. Sb.

Waterbury, Conn.
— Judita Varneekaitė, pavyz 

dingai studijuojanti Connecti- 
euto valstybinio uiriversiteto 
Waterburio skyriuje, yra gavu
si vienos amerikiečių firmos,,,,,
Greenblato vardo, stipendiją, šį llskų pasekų ko»'Promisus 
taktą vietos laikraščiai gražiai 
aprašė, pabrėždami ne tik stu
dentės lietuviškumą, bet ir pa
žymėdami, kad Varneckai yra 
tremtiniai iš Lietuvos. Studen
tės tėvas VI. Varneckas, Lietu
voje buvęs mokytojas, čia įsi
gijo radijo bei televizijos tech
niko specialybę ir dabar užsiima

Knovtlaiid (Calif.): Taip 
dinamos neutralios tautos 
miršo pagrindinę istorijos pa- yra simbolis, apie kurį visi lais- 
moką, kad laisvė nedaloma ii Vę mylį žmonės gali telktis de- 
ji sumažėja visur, kai esti bent monstruoti Sovietų melagingus 
kur prarandama. Esama morą- tvirtinimus, kad Vakarai esą 
lumo principų, kurie negali bū- imperialistiniai, o Rusija pa
ti kompomirso objektu be fata-j vergtų tautų draugas.

ūa- Laisvė ir nepriklausomybė tu 
rančiam. , ri kurią dieną Lietuvai ateiti.

Jei Sovietai nori taikos, tai j y žmonės niekad nepripaži- 
esama garbingo pasiūlymo, ku-,no Sovietų Lietuvos aneksijos 
ris galėtų būti tai vyriausybei iegalumo. Mes turime tęsti pa- 
padarytas. Atitraukite visas Soj iaįi<ytį ir Lietuvos moralinę tei 
vietų karo pajėgas iš Lietuvos į nepriklausomybę, laisvę ir 
Lenkijos, -Albanijos, Lenkijos, ( vįsas žmogaus teises, kurios 
Latvijos, Estijos ir kitų valsty mums yra taip brangios.

va" Clark (Penna.): Lietuva su 
uz' kitomis Pabaltijo valstybėmis

yra simbo 
ii

B. J.

PAJIEŠKOJIMAI

bių. Te Jungt. Tautos garantuo 
ja jų neutralumą Sovietų kariuo 
menei pasitraukus ir laisvus 
rinkimus J.T. globojamus.

Tada ir Sovietai ir Vakarai 
galėtų būti užtikrinti, kad tos 
laisvos valstybės būtų panašioj

J ieškomas EDVARDAS BARš- 
č'AUSKAS, s. Mato, ausčiau gyv.
Buenoa-Aires, Argentinoj. Prašo at
siliepti jo brolis esantis dabar iLetu- , .. -
voje Vladas Barščauskas. Rašyti ad- 1 Pad&tyji kaip Austrija, Sveica 
resu: K- Godas, 24

JAV užsiangažavusios atstatyti 
' Lietuvą

Kuchel (Calif.): Lietuvos lai 
svė buvo užgniaužta beširdžių 
pasikėsinimu į Lietuvos suvere 
numą. J.V., kurios yra užsian-

Circle, Little Pails Now Jeney.

gazavusios atstatyti nepriklau-1 
River View . ri ja ir Švedija. Jos negalėtų bū somą Lietuvos Respubliką, tvir1

Murųui-Ue Parke labai Svarus ir 
P'-i-mh mūr. lt- 7 k.tiitb. (N-utr. Šilti, 
alyva, garažas.

Arti Mūrija lligli St-lustl mūrinis 
bungaloa ir 3-jų kamb., butas
atskiru įfjimu

llrightiiii Parke
Maisto produktų krautuvė ir 5 

kamb. butas už jos.
Mūr. su Šildymu 2 būt. po :> kamb. 

Kaina $ lll,Bot).00.
Mūr. 3 būt. po 5 kam b.
Mt-dinis 3 būt. po 4 katu lt.
Utųce l’tu-ke mūrinis namas. Ta

verna ir 6 kamb. butas
Evergreen l*ark«- ne-dinis su rūstu 

ir Sild. aut 5u pfilų sklypo. 5 ir 4 
kamb., garažas. $l$,7t)0.0C.

VENTA
4409 SO. FAilKFIEED AVĖ. 

LAI. 3-3881; LAI. 3-9027

..Geriausi pirkiniai šių savaitę: ..
Naujas mūr. 2 po 5. critr. Sild. 

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

Mūr. 4 kamb. pečiais šilti., tik 
$io,5oo, tuoj galima užimti.

Mūr. 2 po 5 centr. Šilti., tuoj gali
ma užimti vienų butų, kuiną tik 
$23,1100.

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

Mūr. 3 butai ir maisto krautuvB, 
labai gera vieta, labai geros sų lygos.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W. 43rd St., CL 4-2390

EXPERIENCED —

PRINTER
Tivo-Tliirtler witli Klu-e haek-rmnul 

needeti...
Top 

Elii|ilnyee 
Anv a-e

l’ay — 
Benelils. —■ 

e<»tiHi«ltM*t'<|. — 

l’ei'son ai —Apply iii

C. L. BARKLEY 8c Co.
1220 W. VAN BUREN ST.

Reikalingus vidutinio amž. vien
gungis vyras dirbti pieno ūky: vai
ruoti traktorių, melžti ir I. t New 
York vulHt.ybėje. .lobu Pauža, II. I», 
I, llmlsoii, \t« York.

ČESLOVĄ MIKNEVICŲ, 32 m..

ti naudojamos agresijai prieš 
jokią valstybę. Tos valstybės

HELP WANTED MOTERYS

Permanent Position
Near Nortli Side Giri 

1‘ret'erred
START AT $70.00 PER WEEK

GENERAL CLERICAL 
POSITION

Light — shorthand, billing 
Oder-writting, filing ete. 

one oi' 2 years experience lielpl'ul. 
5 day week.

Exeellent working condition. 
(’all 9 to 5:30 P.M.
MICHIGAN 2-3711

K Balči atidaryti minėjimą Pir ” mokines Horwat gyvenimą, i iš Kauno, .įieško sesuo. Jis arbajpirm°8 komanist4 agresijos au 
rr-’ini, m^Jikino -ausiai su Tai -P ta mokinė, apie kurią 1 apie jį žinantieji prašomi rašyti: kos. Tik tokia tvarka Rytų Eu- 
minmkas pasve kino gausiąi su- J veiksmas ir veikė ' L‘ M” 129 GI<>ucwiter Grove, To-Irfmni tenulon-vinto kito valstv-
siiinkusius, pažymėdamas, kad SUKdS1 Vksab veiksmas ir velke- , ront(J 10 Ont Canada
Lietuvoje mūsų tautiečiai kenčia Jai: būrVS ^mnazijos mokytojų,. 
didžiausią okupanto priespaudą gimnazijos direktorius, bendra-

persekiojimus. Ten jų laisvė klasės draugės net gi mokyklos 
purvuose sutrypta, tačiau lietu- sar^as- Katr? Horwat vaidinusi 
viška idėja yra gyva ir to nie- Balčiūnaitė, kad ir blizgan- 
kas iš jų širdžių nepajėgs išrau- šiomis akyse ašaromis, kas ro- 
p dė, kad ji savo vaidmenį nuošir-
" Miesto burmistras ir ap$rlin-’džiai ^si3autė ir pergyveno 

kės teisėjas nuoširdžiai pasvei-1
kino visus dalyvius, pažymėda- &ana 
mi lietuvių vieningą organizuo 
tuma ir patikino kad Lietuva vo labaI lakinantis, nes palygi- 
•ns vien atgaus savo nepriklau-1 nus su kolegomis mokytojais.,
somybę ir tautos laisvę. , atrode labai Jaunas ir neprity-,

i ręs. (Z. Dučmanas).
Minėjimo pagrindiniu kalbėto-j Sunkus vaidybiniai mokyto-i 

ju buvo kun. J. Krivickas. Jisj jOg dotildos asmuo, E. Bridžiu-Į 
savo kalboj vaizdžiai apibūdino! vienės buvo sukurtas labai ge- 
Lietuvoa garbingąją ir didingą-1 raį. Gal tik ji atrodė perdaug’ 
ją praeitį ir tas golgotines kan- tvarkinga apsileidusiai ir boki-i 
čias ir kovas, kurias teko lietu-į mų persekiojamai mokytojai. ' 
vių tautai pergyventi anais prie Puikus buvo "kvadragalvio”J

n

tačiau paviršutiniškai pasiliko 
šalta ir kiek suvaržyta.

Gal ir direktoriaus asmuo nebu-

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas

Kaina 75c
PžgakyniUH kartu aq pinigais Mi tiekite

‘‘DRAUGAS’’ 
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, III

bių ginklavimosi naštą. Bet 
mes, kaip didelė, laisva respub
lika niekad neikime į kompromi

tai atsisakė pripažinti tironiš-| 
ką aneksiją. Aš tikiu, kad ateis 1 
diena, kad Lietuva kelsis iš veri 
gijos.

Amerikiečiai didžiuojasi
Martin (Penna.): Lietuvoje 

šiandien nėra nepriklausomybės

Ūloje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar- 
n« vimas

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 50th St. Tel. Prospect 8-5454

BUILDING & REMODELING

spaudos laikais. Tačiau mūsų 
tautos sūnūs savo ryžtingumu 
ir kruvinomis aukomis atgavo

mokytojo matematiko sukurtas] 
tipas (aktorius I. Gatautis). Mie 
las ir natūralūs savo vaidmeny- 

laisvę ir iškovojo Lietuvai ne-, je E. Skujeniekas (vaidino f’lo- 
priklansomybę. Per 22 metus Liej sofijos mokytoją). E. Skujenie- 
tu za padarė švietimo ekonomi- kas taip pat dramaturgas ir šioj 
nio ir ūkinio gyvenimo šakose] veikalo į lietuvių kalbą vertė-
milžinišką pažangą. Jvertinda-į jąs. i kapa .u kam mokamos

mas nepriklausomybės reikšmęŠvelni, kaip ir jos atskleidžia-! _ .. . „
ir tas kovas, kurias reikėjo pa-! ma meilė direktoriui, laisva ir Pensijos IT Pašalpos 
kelti, ragino ir toliau semtis stip j natūrali vaidyboje buvo V. Mor- Atame ,,,ldlI,yJe h. x p(1Hl. prietie at- 
rytK-s ir tėvynes meilės iš pra- kūnienė (Lotynų kalbos rnoky- s>‘a"H<1'n’a ->AV-bių st«iutinū» i»nui- 

it itHi Naru rlnhnr T.ihIiivh okn tnia 1 luti,,a,. C i«u>:l 1eitii's. Nors dabar Lietuva oku 
panių pavergta, bet vergijos 
panč'ai subiręs ir Lietuva bus 
laisva ir nepriklausoma. Daly-

sus dėl žmogaus laisvės pagrin- nei laisvės nei teisingumo. Lie- 
dinio principo. Niekad liesutei-, tuva pavergta ir persekiojama 
kime moralinę palaimą pavergi- karine jėga išorės užpuoliko, 
mui milionų už geležinės uždan- bet nepriklausomybės

nėra sunaikinta. Ji gyva įkvėp
ti viltį, kad išlaisvinimo diena,

gos.
Mes daug skolingi Lietuvai

j Butler (Md.): Nuo 1944 rne- gal, netolima 
tų Lietuva paversta ištisa kon- Mes, kaip amerikiečiai, di- 
centracijos stovykla. Po' tokia j džiuojamės, kad Jungt. Valsty- 
tironija lietuviai negali švęsti i bės niekad nepripažino Lietu- 
savo nepriklausomybės šventės vos ir Pabaltijo užgrobimo.

1 tėvynėje bet toji diena Ameri- ----------------------------------------
koje neužmirštama. Visi ame
rikiečiai jungiasi su lietuviais 
tą dieną švęsti.

Wiley (Wis.): Nežiūrint to, 
kad lietuviams įr kitoms tau
toms Sovietai taiko genocidines 
priemones, nors jie yra po te
roristiniu Maskvos rėžimu, lais 
vės liepsna skaisčiai tebedega 
Lietuvos žmonių širdyse.

Beall (Md.): Mes daug Lie
tuvai skolingi, nes ji mums pa
rodė, kad laisvų žmonių dvasia 
tirono bato nesunaikinama. At
siminkime kun J. Valantiejaus

, • . . r- .... .. u..™,, , uM-alymat-, miloja,. Jaunas E. Žilionis labai ■laujau.'-iuin rasų metu i»»i»u<iymi*ts.
trimnavi. būtent: 1> Oficialūs pensijų ir paftal- 
° 1 pų lcntelŠs, 2) Moterims pt-riniju

mokėjimai nuo 62 motų amžiaus, 3,

gerai suvaidino seno 
jos sargo vaidmenį. Gerai vai
din,, maorroiz;,, .. _ 1 Nodarbinglenie aamonims pensijosd O mtrgaicių gimnazisčių re- nw*«Jima« nuo 50 motų amžiaus, 

viai už tokias gražias mintis reišt les: A. Balčiūnaitė, A. Alkaity-
kė jam padėką rankų plojimu.: tė, V. Zilionytė. Visai laisvi ir 

natūralūs vaidyboje buvo taip 
pat kiti — ypač gamtos moky-

Po oficialaus minėjimo, daly-] tojo vaidmenyje Z. Pečkus, gim 
viai turėjo progos pasižiūrėti! nastikos mokytojos — J. Gai- 
įdomaus vaidinimo "Svetimos1 l ušytė, mokytojų — J. Kijaus- 

kas ir J. Citavičius. sužadėtinio
rolėje — A. Barzdukas.

Bendras vaidinimo įspūdis la-

Meninė dalis

Plunksnos", 3 veiksmų komedi
jos, kurią suvaidino šv. Kazi
miero bažnyčios choro dalyviai.
Režisavo plačiai žinomas scenos bai geras. Vykusi režisūra ir ge 
mėgėjas Juozas Olšauskas. Bei 
to, jis pats svarbiausią advoka
to rolę vaidino. Jis savo vaidy
ba ne tik visus gerai nuteikė, 
bet ir gerokai prijuokino. Rei
kia pažymėti, kad ir kiti vaidin
tojai savo roles rūpestingai ir 
gana vykusiai atliko. Iš ko gali
ma spręsti .kad režisorius daug 
daug pastangų įdėjo ir laiko pa-Į 
aukojo. Vaidinimas gyvas, vaiz
dus, daug persunktas humoru, 
kas amsterdamiškei publikai la
bai patiko. Dekoracijos atitiko 
vaidybos turiniui, kurias nupie-l 
šė J. Hartvigas.

Pertraukos metu advokatas 
Stokna ragino dalyvius aukoti 
Lietuvos vadavimo reikalams.
Jo balsas buvo išgirstas ir čia 
pat dalyviai suaukojo per 300 
dolėrių. ,

Be to, Siame leidinyje atspatiHriln-
tas Nelaimingų alMtikimų įstatymas 
(M'onkmen’s <V>mp«-nsa4J«>n>, su len
telėmis, nnrodant už kokius .kūno su- 
sižetdtrnus kiek mokama paSalpos. 
Leidinių kaina tik S<1 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 

“HIIAI’UAS"

4545 West Street, <1il<-ug<» 2», III,aet jukjk. jąr;.. jmt
Skelbkitės Drauge ”!

"’StVAUSIAS nKKMuSTnS
" IŠ TOLI IR ARTI

amuz/ otoeu nronu^MUJAur/ Ktvausrmo

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V/. 69 St CHICAGO 36. ILL Tel. VZAIUo.k 5-9?09

Visi skirstėsi labai gerai nu
siteikę. M.

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

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

BRIGHTON SAVINGS AND I.OAN ASS N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Caliiornia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Kiekvienas jausminis džiaug- 
smaa vilioja malonumu, tačiau 
galutinėj sąskaitoj jis sužeidžia 
ir užmuša. T. Krmpietia

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

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

VIKTORAS ŠIMAITIS
GbNKRAI. <<0.\TR \CTOK 

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

Namu tfl. Klsliop 7-3310,
. Vlrginin 7-1229.

ŠIMAIČIAI
IteuJty - Builders - liisiirauee 

2737 Ylest l:lid StitsA

J. BREIVE and~SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48tb Ct., Cicero 50, III- 
Statome naujus namus Ir garažus. 

Atliekame visokią trobesių ir patal- 
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384 pų įvairius remonto darbus, skubiai, 

(prie (’alitornia g-včs) gerai ir pigiai.
A&uktte OAniibt* S-27SS nuo • vai

Mūr. 2 bt. teiiti. šiki.—tik $17.700 
Mūr. 4 bt., 2 did. sklypui, sav. iš

vykstu, tik $27»,:"iOO.
Mūr. 3 bt., krautuvė, kuiliu dėl li-

dvasial ",;ti "opkinta.
Daktarų dėmesiui — ofiso patal

pos 2 bt. su visais patogumais, grei
tam pardavimui nupiginta.

Turime daug prieinama kainu gerų 
namų.

BUDRECKAS Realty

GRAŽUS MŪRINIS 2-jų butų 
namas 6 ir 6 kamb. Karsiu van
deniu apšild. 2 autom.garažas. Ge
ros pajamos. Tik $17,500. Arti 

PAJAMŲ NAMAS. 1U augšto me; Keeler ir 22nd. SVOBODA, 3739 
dinis, apkaltas. Pilnas rūsys, garu \V. 26th St. LAwndaic 1-7038.
apšild., tokeris, tile virtuvė. 6 km.-------- -------- --------------------------
apčioje, 4 kamb. viršuj. Įkainuo-
tas skubiam pardavimui—$11,500.] N> ju.l. turtų pirkimas-pardavimaų 
įmokėti tik $3,000. 5338 S. Union be‘ valdymas. Paskolų parūpmimaa. 
Avė. Kreiptis į savininką. PRos- Pildome Inonme Taksus
pect 8-1273.

REAL ESTATE

VISŲ Kf.šir APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

k

y

ryto iki 7 vai. vakaro. 
Tel. OL.vmpic 2-5121 nuo G vai. 

vakaro ’kl t« vai vakaro

Namų statyba, įvairūs Įialaisymai 
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
SiiHitart i Saukite T K mimai 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kamlkn ir H« kina- 
«li«‘,niais nuo 10 - 4 vai. Adresas: 515
\olton. N illou Springs, III.

Atliekame didelim r m -žus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

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

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

:
UŽ LIETUVOS 

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

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 įvairių voku $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę:
DkAUGAS
4545 WEST 63rd STR., 

Chicago 29, Illinois

bucautu toving livtt it thit 
ttmple: You uend SI to 
CARE. That dollar tendu 
22 Ibu. of Food overueau — 
helps feed thia little boy 
and his Family for ona 
whole month.

please
care...
becavse

hunger burti!

SENO *1 TO CARE, N. Y.
or yeur local CARE ofticu

“Varpas” Real Estate 
General InNiiranee, Notary Putrflc

5»ltt So. Western Avė.
RT'.p. 7-«KS« artu* Hlm. 4-7ON5

Prieš pirktlHtitt ar parduodami 
naiiiUH, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

N0TARY PUBLIC 
2405 West 51 Št. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

PIRKITE ir parduokite savo ne- 
lnoįamą turtą per mano įstaigą. 

Naudokitės mano teisingu pataraa-

F. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

LIET. APDBAUDO8 AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pa-s mus.

JONAS KIKVAITIS 
VVAIbrook 5-5S71

INTERSTATE INHERANCE AGKNCY 
GIUHS. Asldand Avė., t'bleago 3«, III.

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas 
P L E 0 R A S 

REAL BSTATB 
2735 (Vest 71st Street 

VM lelotonal: WAIbrouk 5-6015

Remkite dien. Draugą!

« i

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MŪRAS
Builders (’ontraetors

Atlieka planavimo ir staty
tum darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatu.

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

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

Tel. PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagc 29, III.

I

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

Š IL DYM A S
A. Stančiauskas instoliuoja vi-

naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th Court, Cicer.
Tel. OLympie 6-0775 nuo 8 vai. 

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

OLympie 2-6752

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

TeL BIshop 7-7075 arba- 
PRospect 8-9842

flEAKO BUTO

Reikalingas 5 kamb. butas (ne 
rūsy) jaunai lietuvių porai su 7 
men. mergaite, Brighton Parko a- 
pylinkėje.

Skambinti VIrginia 7-4520.

HELP WANTED — MALĖ

Point of Purchase Cardboard Sample 
Maker and Coinstruction Expert

We need an outstanding man to head up our sample making 
and construction department—a man who knows motion, dimen- 
sion, mounting and finishing. Ali traveling and moving expenaes 
to Milwtutkee į*aid. Numerous employee benefits. \Ve are vvilling 
to pay a high salary for a talented individual. Working con- 
ditions excellen. Organization young and aggressive.

Phone 4IM HARTING
DISPLAY CORPORATION

521 N. Broadway, Milwaukee, Wisconsin
BRoariuay 6-9222

i

1



Pirmadienis, vasario 25, 195? DIENRAŠTIS DRAUGAS. CIUCAGO ITJ.INOTS

Sioux City, Iowa bnno paskaita: “Kenčianti Lietu 
va’

įspūdingai paminėjo Vasario K! ...... ...Minėjimą pajvairino puikus 
Šių metų vasario 17 d., sek- jaunųjų, F. J.P. Grimašauskų, or

madienj, vietos klebonus kun. S. kestras ii- jaunųjų akordeonis- 
Morkūnas ir dioeezijos laikraš- čių, C. Nasldėnaitės ir P. Pum 
čio vyr. redaktorius prel. F Voll putytės, muzika. Parapijos so- 
iner, atlaikė po vienas v. n i- listas J. Lease, pirmas kun. S. 
šias už kenčiančią Lietuvą Vie- Morkūno konvertitas Sioux Či
tos klebonus pasako du pamoks-, ty, puikiai padainavo keletą dai
lus apie Lietuvą lietuviškai ir relių pritaikytų minėjimui, 
du angliškai Tičiau nepantes
tai turiningą pamokslą apie pa-Į

Rockford, III.

Kalbėjo miesto majorus

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Rockford skyrius Lietuvos ne
priklausomybės sukakties pami
nėjimą surengė vasario 17 d. 
Lietuvių klube.

vergtųjų lietuvių kanė as ir ko
munistų žiaurumus Lietuvoje, 
pasakė didysis Sioux City die-

Parapijos salės sceną, gana 
i meniškai, papuošė mokytoju E.
Nikšienė ir M. Plauėinaitienė.

Į Minėjimas baigtas Tautos him
nu.

Vasario 16 proga, Lietuvai 
laisvinti, aukojo šie asmenys:

Kun. S. Morkūnas $20, V. Ta-

cezijos pamokslininkas, prel. pj.
Vollmer, kurio pareikštos pa
moksle mintys ilgai pasiliks al- 
m'mty, ka<p lietuvių, taip ir ki
tataučių tarpe. * mašiūnas — $15. Po 10 dol. au-

_ , ko jo: P. Adamonis, M. Bulotie-
Trecią valandą po pietą ,vy.; Q Kavolienė. S. Meškaus- 

ko Vasario 16 minėjimas para-1 kas dr v A Nikšas ir B. Plau 
pijos salėje Minėjimą pradėjo j šinaitis. Po $5 — O. Vakulskie- 
didžiojo choro dalyviai “Marija, i nė. Kiti aukojo po mažiau. Vi- 
Marija”. Po to sekė vietos kle- 'so surinkta $130.50.

BUDRIKO
DIDELIS UŽPIRKIMAS ir INVENTORINIS PREKIŲ 

IŠPARDAVIMAS

CFRB ir Lietuviškosios radijo ^džius kons. V. Gylys ir KLB 
valandos “Tėvynės prisimini- Krašto vald. vicepirm. dr. J. 
mai”. jSungaila. Pagrindiniu kalbėto-

Atsiskyrusioji nuo bendros į ju buvo LSB Vyr. Skautininkas 
ietuviškosios veiklos neprikišu-' prof. Stp. Kairys, kuris ypatin- 

somybės Talka Vasario 16 akto gai gražioje, rūpestingai paruoš 
ir dr. J. Basanavičiaus 30 m. toj ir išmąstytoj kalboj priminė 
mirties sukaktis paminėjo atski-' žmogaus paskirties reikšmę, pa- 

, J liet. evangelikų parapijos, brėždamas milžiniškai didelę 
<i Ven T- +a Z^me 1 8^®elf.ln 0 salėj (1424 Davenport Rd.). 1 Krikščioniškosios dorovės verty- 

kalbėtojais buvę kons. V. Gy-1 bę siekiant kilniųjų tikslų, ak
lys, LL k-ty narys dr. B. Ne- centąvo didį reikalą nepaleisti 
.niekas ir P. Budreika. Minėjime lietuviškojo jaunimo išeivijoj! 
dalyvavę apie 100 žmonių. i svetimuosius vandenis, primi-

Benc'ras visos Toronto lietu
viškosios kolonijos Vasario 16 
minėjimas įvyko sekmadienį, va 
sario 17, College teatre, kuria
me dalyvavo apie 1,300 žmonių.

Vasario 17 d. visose Toronto 
lietuvių bažnyčiose buvo atlai
kytos iškilmingos pamaldos ir 
pasakyti šventei pritaikinti pa
mokslai.

3.30 min. lietuviai gana skait
lingai susirinko į minėtas Col
lege teatro patalpas. Perdavus 
iš plokštelės Karalienės himną 
“God save the Queen”, atidaro
mąjį žodį tarė KLB Toronto A.- 
pylinkės valdybos pirm. J. R.
Simanavičius, kuris dalyvius pa.

Po oficialiosios minėjimo da-1 Pra^ė atsistojimo ir tylos minu- 
lies .sekė gražiai suorganizuota pagerbti žuvusius už Lietu- 
vietinėmis lietuvių pajėgomis vos i&i8V? -Ta pačia proga kun. 
meninė dalis.

vių ir minėjimas buvo pradėtas 
Amerikos ir Lietuvos himnais.

Sveikinimo Raibą pasakyti at
vyko pats Rockfordo majoras 
Milton Landstrom, kuris pasili
ko lietuvių tarpe per visą minė
jimo laiką.

Pagrindinę kalbą pasakė iš 
Chicagos atvykęs Amerikos Lie
tuvių Tarybos narys Jonas Ta- 
lalas, nušvietęs šventės reikš
mę lietuviams ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos nuveiktus darbus 
ir numatytus žygius ateičiai ko
voje už Lietuvos laisvę.

Rockfordo ALTo skyriaus vai 
dybą dabar sudaro: pirmininkas 
— J. Bacevičius, P. Deltuva — 
sekretorius ir P. šernas — ii 
dininkas.

1957 METŲ PREKES. NAUJAUSIO STILIAUS. 
GERIAUSIŲ AMERIKOS IŠDIRBYSčIŲ

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

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

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

$60.00 vertės Komodos už

T ■ - s
! • • > - ■■■- ' ,

$35.00
$100.00 vertės Droseliai su dideliu veidrodžiu $59.00
$400.00 vertės 4 šmotų miegamo kambario .setas . $285.00 
$900.00 vertės French Pro Venciai Miegamojo

kambario setas ................................................. $460.00

Aukų Lietuvos laisvinimui A- 
merikos Lietuvių Tarybos veik
lai paremti sudėta virš 500 do
lerių.

Minėjimą sumaniai ir tvarkini 
gai pravedė Kazys Rutkauskas.

Toronto, Ont.
Vasario 16 Toronte

| Šiemet Toronto Lietuviškosios 
Bendruomenės pastangomis Va 

j sario 16 buvo paminėta gana 
plačiai ir iškilmingai. Pasidžiaug 
tina ypatingai gražiais kanadiš- 
kojo radijo pusvalandžiais ir va 
landomis, skirtais Lietuvos ne
priklausomybės šventės minėji
mui.

Trečiadienį, vasario 13 d., per 
CBL radijo stotį buvo girdėti! 
lietuviška muzika ir trumpas Va 
sario 16 d. prasmės lietuvių tau 
tai apibudinimas. I

Penktadienį, vasario 15, iš sto1 
ties CHUM perduota lietuviškos | 
muzikos programėlė ir šiek tiek j 
žinių apie Lietuvą.

Šeštadienį, Vasario 16 d. 11 j 
vai. ryto Šv. Mykolo katedroje | 
buvo atJakiytos pamaldos ir pa
sakytas pamokslas. Šv. Mišias j 
atlaikė ir pamokslą pasakė J. E. j 
vysk. A. Morrocco. Jam asista- > 
vo Toronto abiejų lietuviškųjųi 
parapijų klebonai.

Po pamaldų organizuotai prie 
Žuvusiųjų paminklo padėtas vai 
nikas už žuvusiuosius dėl Lietu
vos laisvės.

Be to, Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo 39 metinės bu
vo paminėtos dar iš Kanados 
radijo stočių: CLB, CJBC,

P. Ažubalis perskaitė invokaci-
nę maldą.

Po t0 buvo paprašyti tarti €0-

nė didelį reikalingumą mokintis 
'r perprasti demokratijos sąvo
ką, o taipogi apgailestavo be
prasmį lietuvių skaldymąsi išei
vijoj ir nebegalėjimą sutilpti po 
vienu stogu...

Po trumpos pertraukėlės kal
bas ir sveikinimus pasakė da
lyvavusieji minėjime kitų tauty
bių atstovai ir Federalinės bei 
provincijos valdžios žmonės, o 
taip pat miesto mayoro pavaduo 
toja Mrs. Jean D. Newman.

Federalinę valdžią atstovavo 
ir premjero, St. Laurent, svei
kinimą perskaitė parlamento at 
stovas D. D. Carrick. Provinci
nės valdžios linkėjimus perda
vė ir kalbas pasakė net du On- 
tario parlamento atstovai: Mc 
Kenzie ir Yaremko. Po to buvo 
perskaityta eilė gautų sveikini
mų raštu, telegramų ir išreikš
ta žodinių sveikinimų iš drau

A. -J- A.

JUOZUI NORKUI mirus,
jo žmonai Onai Norkienei ir motinai Onai Vaznienei* 
bei Norky ir Vazniy šeimoms giliausią užuojautą 
reiškia

Jadvyga Čepulienė ir šeima, 
Pranas ir Beneta Cicėnai

A. A.

ADOMAS KALĖDA
Gyveno 658 West 35th Street, tel. LAfayette 3-5690.
Mirt" vakario 24 d., 1957 m., 4:30 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Dersunifikėn miesto.
Amerikoje išgyveno 58 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (pagal tėvus Ba- 

ninlytė), brolienė Elena Kalėdienč su šeima, pusbrolis Simonas 
Savage su šeima, dvi pussesei'ees — dr. Ona Ba liūnas su šeima 
ir M i lu.ŠHUskiene, giminaitė Ernneeg Remeika su šeima, kiti gi
mines Amerikoje ir dvi seserys — Marijriiia ir Ona su šeimomis 
Lietuvoje.

Kuiims pašarvotas Aut. M. Phillips koplyčioje, 3307 Litn- 
atiica Avė. laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 27 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio jtarap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą.. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: žmona, švogeris, brolienė, p^iblolią, pus
seserės ir visi kiti giminės.

laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips, YArds 7-3401.

Dešimties Mėty Mirties 
Sukaktis

A. A.

JOSEPH J. NORKUS

giškųjų tautybių atstovų, kurių 
tėvynės taipogi to paties priešo 
pavergtos, — estų, latvių, ukrai
niečių, lenkų ir kt.

Ta pačia proga priimta rezo
liucija. kuri bus pasiųsta Kana
dos Federalinės valdžios prem
jerui Rt. Hun. L. St. Laurent.

Meninėj dalyje gana gražiai 
pasirodė su deklamacijomis D. 
Meilutė, solistas A. Paulionis, 
akompanuojant muz. St. Gaile- 
’ ičiui, išpildė Dambrausko "Ber 
nužėlis žirgelį balnojo”, V. K. 
Banaičio "Toli mano mergužėlė”

ir "Mergužėlė brangi”. Toronto 
Lietuvių choras “Varpas”, vad. 
St. Gailevičiaus, išpildė tris V. 
K. Banaičio ir dvi J. Žilevičiaus 
kompozicijas.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu. Programos pranešėja bu 
vo I. Šernaitė. Pr. .Aisė mis 
BISS'fcJ.’SS. t’Sipl "Ss

GUŽAUSKŲ .
BEVERLY HILUS GELINYCIA
OerittusloH gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitu papuoAlfnų.

2443 VVest (>3rd Street
Tel. Pltospeet ir l’H S-0H3I.

fctsss'tiisa btssartJ. ssrJJS ’6*

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tek Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9852

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westero Avė. Air Conditioned koplyčia 
BEpublio 7-8600 — 7-8601 Automobilinius vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

PIRKITE DABAR TIESIOS NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMiR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

— CEdarerest 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

. CNICAGO, ILL. CISECO, iLt.

Telefonai GRevehili 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

' Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias
Ivimaa dieną ir nak- Sy visose Chicagos ir
| tį, Reikale šaukite 
Imua.

Roselando dalvse ir1 
tuojau patarnaujame'

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3571

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

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

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

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

į

JOS. F. Bl'DHIK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street

Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:39; 
sekmadieni 10- 5.

P R O O K A AT A
Prie progos nepamirškite nudriko Radijo valandos su Kerais dai

nininkais ir orkestru. Ketvirtadieniais nuo ti-tos Ir 7-t*s valandos 
vakare iš stoties W. H. F. C., -460 kil.

J

OKA BUTRIMIENft
Jau suėjo dešimts metų, kai 

negalailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą mo
tiną.

Netekome savo mylimos 
1947 m. vas. mėn. 25 d.

Nors laikas tęsiasi, bet 
mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas 
Dievas suteikia jai amžiną ra 
mybę.

Už jos sielą užprašėme ge
dulingas šv. Mišias su egzek 
vijomi vas. mėn. 26 d. 7:45 
v. ryto Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčioje.

Malonini kviečiame visu* 
gimines, draugus, kaimynus 
ir pužįstamus šiose pamaldo
se dalyvauti ir kartu su mu
mis pasimelsti už a. a. Onos 
sielą.Po pamaldų kviečiame 
gimines ir draugus atvykti j 
namus adresu: 1906 S. Ca- 
nalport Avė..

Nuliūdę Dukterys, sūnus, 
marti, žentai, anūkai. Ir pro
anūkė.

Gyveno 1714 W. 46th St. Tek Y Ardu 7-3074
Mirė vas. 22 d., 1957, 10:45 vai. vak., sulaukęs 51 m. amžiaus.
Gimė Chieago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anna (Navickaitė), moti

na Ona VazniH, patėvis Mikalojus, 4 seserys: Antoinette, Ste.lla 
Brenen, švogeris John, gyv. New Yorke, Rose Pptroshns, Švogeris 
Leonard, Cecilia Norkus, šve^eris Paul, brolis Charles, brolienė 
Ann ir jtj šeimos, Švogerkos: Antoinette Drong ir Ix)uiss Kountz, 
švogeris John Savickis ir ji, šeimos, krikšto duktė Jo Ann Na
vickas, krikšto sūnūs: Pratik Alexander, Julius Tenzi ir August 
Beliattskas, teta Marijona IdUiraitienS ir jos šeima, dėdienė Jcott 
Dedmen, gyv. Mnskegon, Mich., daug pusbrolių, pusseserių, bei 
kiti giminės, di-sugni ir pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo Draug. (Šv. Kryžiaus parsp.).
Kfmtis pMŠarvotHs Jolm F. Budrikio koplyčioje, 4605 S. llernii- 

tage Avė.
Idlidotuvės įvyks trečiad., vas. 27 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 

bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus |»triipijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldi* už velionies sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į Sv. Kazimiero kapines.

Ntmšinlžiai kviečiame visus: '.rimines, ilratiuils ir jnižįs,autus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, motina, patėvis, seserys, brolis, broliene, švo- 
geriai, švogerkos, brolienė ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Tol. YArds 7-1741.

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

PETRAS P. GURSKIS
659 Weet 18th STREEET Tel. SĘelcy 3-5711

i POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIOAN AVĖ Tel. COmtnndure 4-222*

JURGIS F. RUDMIN
3819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympic 2-1003.

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 461h STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-121.4
2314 W 23rd PLACE Virtinis 7-6672

VANCE FUHERAL HOME
1424 S. fiOth AVĖ. OLympic 2-5245 ir TOvnball 3-9687

t
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CHICAGOS ŽINIOS
Nužudytųjų skepetaite?

mus
Dail. E. Valaičio paroda
Chicago Tribūne patalpose, 

Michigan gatvėje, netoli Chica- 
gos upės tilto, atidaryta dail. 
Edv. Valaičio kūrinių paroda. 
Ji tęsis iki šio mėnesio pabai
gos, taigi tik kelios dienos be
liko ją pamatyti. Labai patogu 
ją apžiūrėti, kadangi ji yra at
dara nuo ankstaus ryto, iki vė
lyvos nakties, iki vidurnakčio.

Visi kūriniai — akverelės. Dail. 
Valaitis — realistas, ir akvare- 
liniai jo kūriniai tokie išbaigti, 
pilni. Dailininkas yra pamėgęs 
peisažus. Čia galima matyti ar
būzus ūkyje prie trobos, vande
ny beplaukiančias antis, smėlio 
kopas, ankstyvą pavasarį ar pa 
šliūžininkus kalnų snieguose, 
besiplakančias pajūrio bangas, 

J Superior ežerą, Michigano ir 
Marąuette miškus, ledingą Chi- 
cagos upę ar pavasarį farmoje, 
raudonuojančias flamingas ar 
baltuojantį žiemos peisažą.

Dail. Valaitis yra gimęs 1914 
metais Bayonėje, N. J. Teturė
damas tik metus amžiaus su tė 
vais apsigyveno Lietuvoje, iš 
kur į JAV grįžo tik po 17 me
tų. Meno studijas ėjęs Chicagos 
Meno institute, daugiau pasine
šęs į komercinio meno sritį ir 
dabar dirba Chicago Tribūne

X Tėvų Marijonų bendra
darbių draugijos Chicagos ap
skrities mėnesinis susirinkimas 
įvyko vasario 2 d. Aušros Var
tų parapijos salėje. Dalyvavo 
daug valdybų atstovų iš visų 
Chicagos kuopų. Iš kiekvienos 
kolonijos buvo pranešimai. Pa
aiškėjo, kad iš buvusio paren
gimo gauta pelno 1,637.83 dol.
Kun. V. Parulis, MIC, nuošir
džiai dėkoja visiems prisidėju- 
siems prie šio sėkmingo paren
gimo. Pelnas skiriamas įrengti 
T. Marijonų namuose bendrą 
kmabarį vienuoliams.

X Naujai tėvų Marijonų kop
lyčiai dar trūksta vieno lango - 
vitražo, kuris kainuoja 1,300 
dol., ir suolų, kurie kainuoja 
1,500 dol. Kas norėtų tuos da
lykus paaukoti ir tuo įamžinti 
savo vardą, prašome kreiptis į 
kun. V. Parulį, MIC, 4545 W.
63 st., telf. PO 7-1688.

X Prof. dr. Kazys Pakštas 
skaitys paskaitą per a. a. prof.
Stasio Šalkauskio 15 metų mir
ties minėjimą. Viešas velionio,
paskutinio laisvosios Lietuvos dienraštyje, iliustruodamas sa- 
Vytauto Didžiojo universiteto vaitgalio priedus (kur telpa ir 
rektoriaus, .minėjimas įvyks ko-
vo mėn. 3 d. 3 v. p. p. didžiojo
je Marijos Augšt. mokyklos au
ditorijoje, 67 ir Califomia gat
vių sankryžoje.

X Lietuviškiesiems reika
lams, kaip tėvų Jėzuitų stato
miems Jaunimo namams, dr. K. 
Ostrausko dramai Kanarėlė iš
leidimui skiriamas akademinio 
Užgavėnių baliaus pelnas. Ba
liuje, kuris įvyks šį šeštadienį, 
kovo 2 d., 8 vai. VVestern Ball- 
room, bus lietuviška atmosfe
ra, lietuviška Užgavėnių pro
grama (Užgavėnių valgiai).

X Ramūnas Karazija, sūnus 
Balio Karazijos, sausio mėn. 
pabaigoje baigė Illinois univer
sitetą Urbanoj ir gavo chemi
jos inžinieriaus diplomą. Ra
mūnas Karazija yra gimęs 
1933 m. rugpjūčio 7 d. Anykš
čiuose, Lietuvoje. Naujasis in
žinierius pradėjo dirbti viena
me dideliame fabrike Chicago- 
jc kaip chemijos inžinierius.

X Antanas Paulavičius, 1400 
S. 48 Ct., Cicero, III, prieš ke
letą dienų, grįžtant iš darbo, 
buvo sužeistas pravažiuojančio 
automobilio. Sulaužyta koja, 
kuriai šiandien daroma opera
cija. Tikimasi, kad gerai su- 
gys. Guli Loretos ligoninėj dr. 
P. Kisieliaus priežiūroje.

X Lietuvių choras “Pirmyn” 
kovo 2 d. 7 vai. v. Lietuvių au
ditorijoj rengia linksmą Užga
vėnių Kaukių balių, grojant B. 
Pakšto orkestrui. Skiriamos 3 
premijos už geriausias kaukes.

X Juozapas Norkus, buvęs 
ilgametis Šv. Kryžiaus parapi
jos komiteto narys ir patikėti
nis, mirė penktadienio naktį. 
Turėjo 51 m. amžiaus.

X Gegužės 11 d. vakarą re
zervuokime Chicagos Aukštesn. 
Utuan. mokyklos koncertui 
Lietuvių auditorijoj. Progra
ma įdomi ir turininga, pačios 
mokyklos paruošta, o visas pel
nas skiriamas inventoriui, kad 
mūsų jaunimas turėtų geres
nes sąlygas mokytis.

X Lietuvių K. K. labdarių
sąjungos centro valdybos susi
rinkimas įvyksta vasario mėn. 
27 dieną 8 v. v. Šv. Kryžiaus 
parapijos salėje.

X Vladas Velia, L. B. Brigh- 
ton Parko apylinkes vicepirm., 
kovo mėn. 1 d. vakare Venge- 
liausko svetainėje vadovaus tos 
apylinkės gyventojų ruošia
mam blynų baliui.

jo piešiniai) bei paruošdamas 
iliustrotus skelbimus.

Įtakingas lietuvis
Amerikos lietuvis Juozas Vi

limas, gyvenąs 8020 S. Langley, 
Chicagoje, ir einąs pardavimų 
direktoriaus pareigas Fides lei-Šerifas Lohman nusiuntė 

“babušką” — skepetaitę, kuri 
manoma yra priklausiusi Gri- 
mes mergaitėms, į Armour Ty
rinėjimų įstaigą. Norima nu
statyti ar kartais nėra ant jos 
plaukų, kurie būtų tokie patys, 
kaip turimi Grimes mergaičių 
plaukų pavyzdžiai. Tai būtų 
įrodymas, kad skepetaitė buvo 
jų. Ta skepetaitė buvo pamirš
ta Sunny Lane Drive In resto
rane, 5444 S. Harlem, kuriame 
Bedwell sakėsi buvęs su Grimes 
mergaitėmis, o paskiau tą pri
sipažinimą atšaukė. Jeigu tyri
mai parodytų, kad skepetaitė 
priklausė nužudytosioms, tai 
Bedwell galėtų būti tikrai įpin
tas į nužudymą.

Kard. Stritch palankus 
lietuvių statybai

Patyręs apie Šv. Kazimiero 
seserų planus pastatyti naujas 
Šv. Kryžiaus ligoninės patal
pas, kard. Stritch pareiškė, kad 
seselės per 30 metų gražiai tar 
navo čikagiečiams savo ligoni- landech knygyne 705 S. Wells, 
nėję ir dabar jos nusipelno pa
ramos praplečiant tą ligoninę, 
kad galėtų dar geriau gyvento
jams patarnauti.

Balto Chicagos Apskrities val
dybos, revizijos komisija, susi
dedanti iš Adomo Banio, Felikso 
šereičiko ir Juozo Bernoto, 1957

dvkloie neseniai tano išrinktas! sausio raėn- 27 d- Padarė at- ayiuoje, neseniai tapo išrinktas, skaitomybės knygų, bei kasos 
Chatbam-Avalon Parko Ben- patikrinimą pas apskr. iždinką 
druomenės tarybos prezidentu Daukų ir rado:
vieton pasitraukusio kun. J. Patikrinimas apima laikotarpį
M. Hayes. ui«'ftu\256 metus’ - 1J , Saldo 1956, sausio men. 1 dic-

Metodistai vertina nai 482.49 dol.
Metodistų švietimo sąjūdžio) 3gP^inU 1956 metus 16617.-

JAV-se vadovas John O. Gross Viso 17099.87 dol. 
susirinkusiems 571 jų švietimo j Islaidų per 1956
distriiktų vadovams ir 37 vysku1 15613.54 dol. 
pams

Balfo Apskrities revizijos kom. pranešimas KAS KĄ IR KUR
e. Išmokėtų čekių bylą.
f. Kasininko siunčiamųjų ir gau- — Kas tie aluninai ? Ar žino

namųjų. raštų dvi bylas. žmonės, ką reiškia žodis “alum-
... . , .... nas”? šį klausimą gyvai disku-

įsos Aspkr. kasininko patiek- tavo Lietuvių Akademinio Alum- 
azktu- Va‘m.in®t0f’ knygos ir by- nų Klubo valdyba. Nusprendus, 

e ,ai’ sąskaitos bei susira- kad žodis daug kam negirdėtas, 
sinejimas be jokių neaiškumų a- buvo nutarta visuomenę painfor- 
tatinka Įrašams ir atatinka pagal muoti, kad alumnai neturi nieko 
pateisinamuosius dokumentus. , bendro nei su alumi, nei aliumin-

fiia proga Revizijos komisija Jurn- ° -vra universitetą ar kole- 
prašo Balfo Apskrities Visuotino glją baigv omenys “tokie pat ge- 
Susirinkimo pareikšti viešą pade- n ar blogl- kal»> ir kltl mirtingie-

metus

suminėjo gerai išplėstą I . Saldo, Poodžio mėne-
katalikų .mokyklų tinklą ir pa-l Išlaidos per 1956 metus suda- 
siūlė, kad ir metodistai čia ro-j ro: bendrai pašalpai išsiųsta per 
dytų daugiau iniciatyvos. \ K Balfo

ką Apskr. Kasininkui Ignui Dau
gui už jo, be jokio atlyginimo, at
liktą kruopštų ir sąžiningą darbą 

buvo! tvarkant Chicagos Apskr. Balfo 
Kasos finansinę atskaitomybę.

Revizijos komisija

Ji
Visi jie kviečiami į įdomų susi

rinkimą, įvyksiantį kovo 3 d. 4 
vai, pas Lakštuonę Betkauskaitę, 
1405 So. Central Avė., Cicero, III.

A. Z.

72 veža į Švediją
Praturtėjęs švedas Ragnar 

Bcnson nusamdė specialų lėk
tuvą, kuriuo balandžio 14 iš-

Centrui 79 dol.
Drabužių pervežimas

Centrą 804.51 dol.
Viso 10762.92 dol.

į Balfo

NiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...
PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir t

Visų parengimų, pašto, nuo- 
skris iš Chicagos į Švediją su | mos, kelionės ir kitos išlaidos — 
72 savo giminaičiais. Jie ap- Į “13 M d0,
tankys gimtąjį mtart, Almhult, x
Švedijoje, o pakeliui ir kitas Į naį yra: 
įdomybes.

Kaip atvažiuoti į JAV
Iš spaudos yra išėjusi knyga 

“How to Enter thc United Sta
tes”. Kaina $1.50. Gaunama Pa-

Chicagoje.

NAUJI 1957 M. MODELIA

State Banke

lolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. LITUANICA AVĖ., CHTCAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882
—.................... .. ...........................f............ . ....................

X Illinois universiteto įruoš
ta didžiulė meno paroda jau tu
rėjo kelias dešimtis tūkstančių 
lankytojų. Lietuviai sudaro ga
na žymų lankytojų skaičių. Iki 
pereitos savaitės pabaigos jo
je lankėsi arti 500 mūsų tau
tiečių, kurių tarpe buvo “Drau
go” red. dr. J. Prunskis, Gr. 
Babrauskienė, D. Tumavičius, 
dr. K. Pautienius, A. Gintneris, 
St. Tamulaitis, J. Kreivėnas, 
S. Semėnienė, D. Petrutytė, J. 
Tūbelis, dr. Danilevičius, J. Ke- 
lečius ir daug kitų.

Kadangi parodoje išstatyta 
arti 3,000 darbų, tai ją apžiū
rėti reikia bent poros gerų va
landų, o giliau susipažinti su 
dailininkų kūriniais reikia jau 
ilgesnio laiko. Policija turi 
daug vargo, nes prityrę vagys 
čia pat iš po policijos nosies 
jau spėjo pavogti net 8 darbus. 
Dabar parodos salėse vaikšto 
slaptosios policijos agentai ir 
saugo kūrinius.

Minėta paroda bus uždaryta 
antradienį, vasario mėn. 26 d. 
8 v. v. Ji kasdieną atidaryta 
nuo 10 vai. ryto iki 8 v. v., o 
sekmadienį iki 4 v. p. p.

Lankantieji parodą lietuviai 
turi gerą progą pabalsuoti už 
patinkamą dailininko darbą, 
nes toksai kūrinys, gavęs dau
giausia balsų, laimės premiją. 
Kaip žinoma, parodoje yra ar
ti 30 lietuvių darbų, kuriuos 
davė 15 mūsų dailininkų. Įėji
mas parodon nemokamas.

X “šiapus uždangos” Chica
goje. čikagiečiams jau gerai 
pažįstamas iš eilės viešnagių 
Chicagoje Detroito Dramos 
Mėgėjų sambūris, vadovauja
mas rež. Z. Arlauskaitės-Mik- 
šienės, vėl atvysta į svečius 
Chicagon ir čia sekmadienį, 
kovo mėn. 3 d. 3 vai. p. p. Lie
tuvių auditorijoje, 3133 South 
Halstcd St., stato naujausią 
Vyt. Alanto 3-jų veiksmų ko
mediją "Šiapus uždangos”. Šio 
veikalo kompozicija ir idėja 
yra visai nauja mūsų drama
turgijoje. Nuostabiai komiškos 
ir nesudėtingos situacijos žiū
rovą verčia visą laiką juoktis 
iki ašarų.

“Šiapus uždangos” premjera 
įvyko vasario 2 d. Detroite ir 
susilaukė didelio pasisekimo. 
Parengimo pelnas skiriamas 
Vasario 16 gimnazijai Vokieti
joje paremti.

Parašiutininkas ir 
narkotininkai

Keletas vaikėzų sutikę moti
ną parašiutininko, kuris buvo 
slaptu agentu, padėjusiu susek
ti narkotikų spekuliantų grujję, 
jai grasino nužudysią jos sūnų., 
Dabar prie to parašiutininko , 
namų yra pastatyta nuolatinė 
policijos sargyba. Narkotikų 
spekuliantai buvo pradėję pra
tinti jaunuolius prie narkotikų 
Bridgeporte ir Brighton Parke, 
lietuvių rajonuose.

Jaunimo savaitė
Chicagoje gegužės 12-18 d. 

bus vadinamoji Jaunimo savai
tė. Jos pravedimui paskirta 
$2,275. Savaitė bus minima šū
kiu: “Padėkime jaunimui pasi- 
gelbėti jiems patiems”. Šios sa
vaitės metu bus atkreipta dau
giau dėmesio į įstaigas, sudaran 
čias jaunimo darbų programą 
ir organizuojančias jaunimo 
veikimą.

14 savanorių padėjėjų
Šv. Kryžiaus ligoninėje užsi

registravo 14 savanorių padėjė
jų, kurios savo laisvalaikį pasi
ryžo skirti patarnavimams ligo
niams. Ponios Degutienė, Gle- 
bausikienč, Rainienė ir p-lė K. 
Stankutė dirbs rentgeno kabi
nete, o ponia Biežienė — chirur 
gijos skyriuje. Visa eilė kita
taučių taipgi atsiskubino į tal
ką.

Dr. Bundesen apie lietuvių 
ligoninę

Chicagos Sveikatingumo ta
rybos pirmininkas dr. H. Bun
desen, patyręs apie planus sta
tyti naujas Šv. Kryžiaus ligio-

• Televizijos
«* Radijai: importuoti ir vietiniai, 

AM/FM, nešiojami ir ktt.
• Konografa* • Hi-Videlity
• (kalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, Rkutimosl nrfašinė-

lės, plaukų džiovint- -ai, kavos 
virduliai, tosteriai, r. unaatertai, 
automatiškos keptuvė., ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Kieki, laikrodžiai ir )valrfls kito- '

kie daiktai.
Piginusiai pirk si te ir geriausią pa

gausite inž. A. Semėno

lįiiDflinfl.
ILllTCLCvision
Isales- Service)

Sav. Inž. A. SUMENĄS 
5321 S. Halsted — Cl.iffside 4-ftASA
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdnaudas
2313 W. 91st St., Chicago, III. 

Tel. Pltospect 9-2781

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie, kuris kenčia nuo SENT,1. 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sėdfitt ir naktimi" 
miegoti nes jų užsinenėjusios žaiždos 
niežėjimų ir nkaučėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyštmą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančlos suskilsios odos dodlr- 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi

ninės patalpas, labai palankiai Unl<an’a vartoti ya*’<uč,a"’"’* r ’ 1 pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy-
tai sutiko ir pareiškė, tai yraistykių. ji yra gera gyduolė nuo w-
labai reikalingas sumanymas. 
Pietinėje Chicagos dalyje itin 
trūksta patalpų ligonims.

Tirs darbo unijas
Į Chicagą atvyko vienas iš 

pirmaujančių investigatorių — 
Max H. Goldstein, kuris čia ty
rinės darbo unijas, ar jose tei
singai tvarkomi piniginiai įna
šai. Jam talkins trys padėjė
jai.

viršinlų odos ligų. I.e 
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., 91.25, ir $3.50. 
Pirkite vaisttnėscChi- 
cagoj ir apylinkėse — 
Milwaukee, Wise., Gu- 
-v.lnd. ir Petrolt, Mi
chigan arba rašyki
te i r atsiųskite Mo- 
ney order J

a) Metropolitan 
įnešta 487.84 dol.

b) Standard 'Federal Sav. & 
Loan Ass., Ine. 809.30 dol.

c) Pas apskr. kasininką gry-[ 
nais pinigais 189.19 dol.

Viso 1486.33 dol.
Apskrities iždininkas Ignas Dau 

kus patiekė Revizijos komisijai:
a. Kasos pajamų ir išlaidų kny

gą.
b. Kasos pajamų ir išlaidų pa

teisinamųjų dokumentų bylas — 
atskiriomis apyskaitomis.

c. Čekių knygą. ,
d. Metropolitan State Banko ir 

Standard Federal Savings & Loan 
Ass., Ine. bankų knygutės.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Precin Photo Studiu
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 

4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481

LEGULO, Department D., 
5618 W. Kddy St., Chicago 34, III.

KAS TURI GERA SKONI, VISK4 PERK* PAS LIEPOM J
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTE R, INC.

3222-24-26 So. HaJstod Str. VIctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sakiu. 10—5, Kitom dienotu 9—6

l/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ

CRANE SAVINGS AND LOAN 
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1088
B. R. Pietkiewlcz, prez.; E. R. Pletklewlcz, sekr. ir advokatas

Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 
valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

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

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

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM f VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turinčių ilgy patyrimą.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė., Telef. Vlrginia 7-7097

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėje

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

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

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

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

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

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

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

Standard Federal Savings
gO

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
(Archer Avė. at Sacramento) 

PHONE: Vlrginia 7-114 I
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t


