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Vidurio Rytu situacija tebėra pavojinga - Bunche
Britų karinių jėgų mažinimas 

purto Europos apsigynimą
PARYŽIUS, bal. 7. — Anglijos paskelbtas naujas “penk

mečio planas” sumažinti ir pertvarkyti savo karines pajėgas 
sukėlė nemažą audrą tarp Šiaurės Atlanto Gynybos organizaci
jos (Nato) narių.

Čia griežtai smerkiamas šis 
britų vienpusiškas žygis ir vi
siškas nepaisymas savo pagrin
dinių įsipareigojimų šiaurės At 
lanto Gynybos organizacijai.

Amerikos, Vokietijos, Olan
dijos ir Belgijos atstovai pabė
rė ypatingai aštrių kritikos žo
džių Anglijos adresu.

Vokiečiai susirūpinę
Vokiečiai, kuriems jau ir 

taip buvo sunku įtikinti savo 
žmones dėl reikalo įsijungti į 
šią bendrą Europos apsigyni
mo organizaciją, dabar jaučia, 
kad tas britų žygis gali eugriau 
ti visą gynybos pastatą.

Mažesnių valstybių atstovai 
pabrėžė, kad jei britai jaučiasi 
laisvi taip elgtis ekonominiais 
sumetimais, tai daugumas ir jų 
turės ei^ti tuo pačiu keliu, nes 
jos visos turinčios finansinių 
sunkumų.

Bando pateisinti
Jaučiama, kad britų plano 

ypatingas pavojus glūdi bandy
me savo planą pateisinti pareiš 
kimu, kad nėra galimybės apsi
ginti nuo atominės atakos.

Panašiai galvoja kaikurie 
augšti amerikiečių pareigūnai, 
kurie teigia, kad užpultos Jung
tinės Amerikos Valstybės savo 
apsigynimui turėtų pasitikėti 
vien atomine pajėga priešui su
duoti mirtiną smūgį.

Praeityje beveik visos Euro
pos valstybės, tarpe jų ir Ang
lija, priešinosi tokiam apsigy
nimo supratimui, teigdamos, 
kad nėra tikra, jog atominiai 
ginklai bus naudojami ateities 
karuose, ir todėl pasitikėti ato

miniais ginklais būtų beprasmi
ška.

Jei būtų užpulta
Šitokia apsigynimo teorija rei 

kalautų J A Valstybių ginkluotų 
pajėgų ištraukimą 4š Europos. 
Tada Vakarų Euroja nebeturė
tų jokios greitos pagalbos už
tikrinimo, jei būtų užpulta

Bendrai jaučiama, kad
anglų planas yra izoliacinės po
litikos žygis, kuris gali daug 
padaryti politinės ir ekonomi
nės žalos Europai.

tas

Paskirtas vadu
TAPEI, Formoza, bal. 7. — 

Generolas Fred M. Dean, 41 me
tų, paskirtas vadu Amerikos 
oro pajėgų vienetų Formozoje.

16 sužeista
BAIR, Italija, bal. 7. — Še- 

šiadešimt asmenų sužeista, kai 
du greitieji traukiniai susidūrė 
netoli Bair.

Penkis nubaudė
FORCOLQUIER, Prancūzija, 

bal. 7. — Teismas nubaudė pen
kis Pierre Poujade partijos na
rius dėl nesumokėjimo pajamų 
mokesčių. Poujade partija yra 
prieš pajamų mokesčius.

Laivai plauks
JERUZALE, Izraelis, bal. 7. 

— Birželio pradžioje Izraelio lai 
vai reguliariai pradės plaukti 
tarp Eilat ir Rytų ir Pietų Af
rikos.

JAV laivas 

Akabos įlanka 

į Izraelį
EILAT, Izraelis, bal. 7. — 

Amerikiečių tanklaivis su 16, 
500 tonų naftos, kuri skirta Iz
raeliui, sugiai praplaukė vakar 
ginčijama Akabos įlanka.

Sveikino pirmąjį tanklaivį

Beveik visas Eilat, turįs 2,- 
000 gyventojų, sveikino pirmą
jį tanklaivį, ir didžiausią laivą, 
atplaukusį į Eilat uostą. Tai 
didelė naujiena Izraeliui. Parei
gūnai tankerio atvykime mato 
ženklą, jog Jungtinės Amerikos 
Valstybės remia Izraelio pažiū
rą, kad Akabos įlanka yra tarp 
tautinis vandens kelias, atida
rytas visiems laivams.

Saudi Arabija grasina
Egiptas ir Saudi Arabija įlan 

ką skaito arabų teritoriniu van
dens keliu. Saudi Arabija, įlan
kos rytiniame krante, grasina 
atnaujinti arabų blokadą, kad 
Izraelio laivai būtų sulaikyti iš 
Akabos ir Eilat uosto.

Ezraelio pareigūnai nepasakė 
vardo tankerio, kuris turi Jung 
tinių Amerikos Valstybių vė
liavą.

Naujas naftos vamzdis
Izraelio vyriausybės pareigū

nai pasakė, kad nafta pradės te 
keti gegužės mėnesio pirmąją 
savaitę per naują aštuonių co
lių vamzdį į Beershabą, 135 my
lios šiaurėje nuo Eilat. Iš ten 
nafta bus gabenama geležin
keliu į Haifos valyklas.

Izraelio finansų ministeris Le 
vi Eskhol tankerio atvykimą 
skaito istoriniu įvykiu.

Žemėlapis parodo pagrindnes apylinkes, kur Prancūzijo planuo
ja išvystyt natūralius žemės turtus šiaurės Afrikoje. Arabai tam prie
šinasi. Prancūzija nori sudaryti Europos - Afrikos ekonominį bloką. 
___  ' ■ į_______  , _____________ (INH)

Koks sovietinis gyvenimas,
* I

tokia yra ir jo daile
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Jungtines Tautos neketina

didinti savo karinių pajėgų
ROMA, bal. 7. — Jungtinių Tautų vicesekretorius Ralph 

Bunche vakar pareiškė, kad Vidurio Rytų situacija yra “dar 
pavojinga, bet ne be vilties.”

Jis taip pat kalbėjo sustojęs 
Romoje. Jis grįžo į New Yorką 
iš Egipto, kur jis beveik ketu
rias savaites praleido svarsty
damas JuAgtinių Tautų kariuo
menės rolę su prezidentu Nas- 
seriu ir kitais egiptiečių parei
gūnais. Bunche pąsakė laikraš
tininkams:

“Jungtinės Tautos labai sun 
kiai dirba sušvelninti situaciją 
Vidurio Rytuose, bet naujos ko
vos dar tebėra galimos.”

Nu kas čia?
SAN DIEGO, Calif., bal. 7. — 

George W. Bolan sumokėjo $50 
pabaudą už pastatymą dviejų 
augštų, 72 tonų namų, “no-park- 
ing” zonoje.

JT vicesekretorius pasakė, 
jog Jungtinės Tautos neplanuoja 
padidinti JT karinių pajėgų, ku
rių dabar yra 6,000 vyrų. Jis 
spėja, kad Egipto vyriausybė 
būtų priešinga JT kariuomenės 
didinimui.

Trumpai iš visur
• Susidomėjimas Vilko Vyk

domosios tarybos leidžiamais El
tos biuleteniais svetimomis kal
bomis vis dar didėja. Belgų ku
nigas H. G. Aerts, S.J., kuris dir
ba belgų katalikų spaudos cen
tre C.I.P. ir ypatingai seka ži
nias apie Lietuvą ir kitas tautas

Naujas bendradarbiavimas 

reiškiasi Nato valstybėse
PARYŽIUS, bal. 7. — Sunkus ir intensyvus vienerių metų 

darbas padaryti iš Šiaurės Atlanto Gynybos (Nato) organizaci
jos ką nors didesnio, negu karinė sąjunga, pradeda nešti vai
sius. Numatoma bendros ir platesnės veiklos įvairiose srityse 
gairės.

Per paskutines kelias savai
tes jau paskelbti bandymai:

1. Nustatyti sąjungos na
riams bendrą laikyseną kultū
riniuose santykiuose su Sovie
tų Rusija.

2. Ekspertai taria kaip gali
ma konkuruoti su Sovietų Są
jungos paskelbta penkmečio mo 
kslo programa išlavinti 4,000- 
000 atominių mokslininkų, inži 
nierių ir technikų.

3. J A Valstybės pažadėjo pa
siųsti specialistų ir lavinimosi 
priemonių Šiaurės Atlanto Gy
nybos organizacijos valsty
bėms.

4. Vystosi naujas šiaurės At
lanto Gynybos organizacijos po
litinės atsakomybės supratimas, 
pasireiškęs siūlymu tarpinin
kauti Kipro salos problemoje.
Dėl Kipro ginčijasi trys orga
nizacijos nariai: Britanija, Grai 
kįja ir Turkija.

Prie vieningesnės ir platesnės 
veiklos skatina įvairios prieža
stys:

Sovietų tankai ir žiaurumai 
Vengrijoje atnaujino tą baimę, 
iš kurios gimė Šiaurės Atlanto 
Gynybos organizacija (Nato).

Anglų — pracūzų nepavykęs 
žygis Egipte pabrėžė vieningos 
veiklos reikalą ir skatino na 
rius jieškoti naujų susitarimo 
kelių.

Pats reikšmingiausias žings
nis į bendrą veikimą turbūt yra 
nutarimas bendrai lavinti ato
minius mokslininkus. Praeityje 
švietimas buvo laikomas šven
ta kiekvienos valstybės pareiga, 
į kurią kitos neprivalėjo kištis. 
Bet dabar atominiame amžiuje 
Nato valstybės tyliai pripažįs
ta, jei jų suverenumas priklau
so viena nuo kitos, tai ir moks
lininkų paruošimas gynybos rei 
kalams turi būti visų bendras 
reikalas.

Logika verčia jieškoti naujų 
susitarimo kelių ir kalbama, 
kad netrukus ateis diena, kai 
Nato visos valstybės bendrai 
riš ekonomines problemas ir ne
leis nė vienam Nato nariui ban
krutuoti.

• Britanijos karalienė Elzbie
ta II ir jos vyras princas Pily
pas šiandien atvyksta į Paryžių, 
Prancūziją.

KALENDORIUS
Ralandžio 8 d: Šv. Dionizas; 

lietuviškas: Staugirdas.
Saulė teka 5:24, leidžiasi 6:23.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apsiniaukę ir šilčiau.

Saugumo policija
vadovaus kariuomenei
BUDAPEŠTAS, Vengrija, bal. 

7. — Komunistai Vengrijoje per 
organizuoja vengrų armiją, ku
riai vadovaus nekenčiama slap
toji komunistinė policija. Tuo 
būdu komunistai nori užsitikrin 
ti sau saugumą krašte. Perorga
nizuota armija turės 40,000 vy
rų.

Sovietai Vengrijoje turi dau
giau kaip 100,000 kareivių.

.Maskva vėl kimba.
prie Suomijos

HELSINKIS, Suomija, bal. 7. 
— Maskva vėl kimba prie Suo
mijos. Sovietų spaudoje pasiro
do žinių, kad, girdi, suomių “ka 
riniai sluogsniai” bando atgai
vinti “karinę propagandą”. Kal
tinami buvę suomių karininkai. 
Sena Kremliaus daina.

Apie Lietuvos vaizduojamąjį 
meną visasąjunginiame dailinin
kų suvažiavime Maskvoje kovo 
3 d. kalbėjo Vyt. Mackevičius. 
Pripažino, kad ne visos lietuvių 
liaudies dailės rūšys sovietiniais 
metais vystėsi sėkmingai. Žymūs 
laimėjimai esą skulptūroje.

Didelį indėlį į lietuvių monu- 
mentalinę skulptūrą įnešęs Mikė
nas, o kaip pųrtretinės skulptū
ros meisteris tarybiniais metais 
išaugęs Aleksandravičius. Tuo 
tarpu visiems žinoma, kad abu 
šie skulptoriai išaugo toli gražu 
ne tarybiniais, o Lietuvos nepri
klausomybės metais. Lietuvių 
tapyboje plačiai išsivystęs peisa- 
žų žanras, taip pat „didelį užmo
jį“ įgavę knygų iliustravimas ir 
meninis apipavidalinimas. Ta
čiau knygos, kurios pasiekia lais 
vąjį pasaulį, mažai tų „laimėji
mų“ parodo. Ir pats Mickevičius 
net tokio visasąjunginio suvažia 
vimo proga negalėjo apeiti „trū
kumus“. Nemažai tų trūkumų iš
kėlė ir kitų respublikų dailinin
kų delegatai.

Gana atvirai tame suvažiavi
me prasitarė Rusijos dailininkų 
atstovas PaVorskis: ;,Personali
niu atžvilgiu dekoratyvės dailės 
frontas gausus, bet, jeigu pakal
bėsime apie socialistinės buities 
apipavidalinimą, tai šia prasme 
nieko nenuveikta“.

Pavorskis, be abejo, žino kodėl 
taip yra, bet viešai pasakyti ir 
jis nedrįso, būtent, kad socialis
tinė buitis Sovietų Sąjungoje yra 
tokia pakrikusi, jog visai nesi
duoda „dailiai apipavidalinama“. ( 
Koks sovietinis gyvenimas, tokia 
ir dailė. (Elta).

Gausi šeima
GRAZ, Austrija, bal. 7. — 

Provincinės vyriausybės parei
gūnai parems piniginiai netur
tingą šeimą, nes ji sulaukė penk 
tą porą dvynukų.

Mrs. Rupert Webershofer pa
gimdė dvynukus praėjusį penk
tadienį. Ji ir jos vyras turi pen
kiolika kitų vaikų.

Dėl ko Britanija 
mažina savo

karines pajėgas
LONDONAS, bal. 7. — Brita

nija nukerta savo karines pajė
gas daug daugiau negu Harold 
Stassen, prezidento Eisenhowe- 
rio specialus pagelbininkas, pro 
jektavo pasikalbėjimuose su 
sovietų delegatais.

1962 m. armija bus sumažin
ta nuo 373,000 vyrų iki 160,000, 
laivynas — nuo 121,000 iki 75,- 
000 vyrų, ir oro pajėgos — nuo 
240,000 iki 140,000 lakūnų.

Britanija mažina savo kariuo 
menę, kad, girdi, ant jos pečių 
gula didesnė karinės našta negu 
ji gali pakelti ir kad ji turinti 
didesnį įnašą gynyboje negu ki
tos Europos valstybės. Tai vie
na priežastis mažinimo karinių 
pajėgų. Antra — yra: perėji
mas iš paprastų karinių ginklų 
ir dalinių į naujus kontroliuoja
mus raketas ir kontroliuojamus 
šovinius, kuriuos duos Jungti
nės Amerikos Valstybės.

už geležinės uždangos, pareiškė 
Jungtinių Tautų kariai stovi Į pageidavimą gauti vokiečių kal

ba leidžiamo „Elta - Presse
dienst“ ir italų kalba leidžiamo
„Elta - Press“ teikiamą medžia
gą apie Lietuvą, kad galėtų ją

Gazos ruože ir Sinajaus pusia
salyje, įskaitant ir Akabos įlan 
kos apylinkę, palaikyti taiką 
tarp Egipto ir Izraelio.

Bunche pasakė, kad Egipto Panaudoti savo rašiniams belgų 
vyriausybė buvo labai bendra-' sPaud°je- Taip pat gautas ir 
darbiaujanti jo pasikalbėjimo vieno austn* spaudos bendradar

bio pageidavimas nuolat pasinau 
doti „Elta - Pressedienst“ teikia
ma medžiaga.

metu Kaire.
irPaklaustas, ar įskaitomas 

Nasseris, jis kietai atkirto:
“Aš pasakiau, kad Egipto vy

riausybė, į kurią įeina — aš ma 
nau — M r. Nasser.”

Spaudžia Lenkiją

• Izraelis tarėsi su Jungtinių 
Tautų kariuomene* nutiesti visu 
pasieniu dvi eilės spygiuotų vie
tų, kad iš Egipto nesiveržtų va
dinami fedajai. Jei JT neprisi
dės, Izraelis pasiryžęs vienas 
tvoras nutiesti.MASKVA, bal. 7. — Kremlius 

davė toną spausti Lenkiją, kad
ji artėtų prie Maskvos. Tuo rei-'. ’ laikraštis prane
kalu Rytų Vokietija ir Cekoalo-!“' kad tlk k<’lun k»tal'kU.vys- 
vakija staiga sumažino perpus'k“Pal 5™ Rumunijoje.
turistų skaičių į Lenkiją.

va-

Senatorius siūlo
WASHINGTONAS, bal. 7 

Senatorius Long (D., La.) 
kar pasiūlė sumažinti suvaržy
mus atvykti rusams svečiuotis 
šiame krašte. Jis sako, kad tas 
šiek tiek “apsrogdintų komuniz 
mą”ir priverstų raudonųjų va
dus keisti savo politiką.

Peni prezidentas Manuel Pra
do šiais metais turbūt vizituos 
Jungtines Amerikos Valstybes.

I
• Vatikano laikraštis

Prieš dešimt metų ten buvo 12 
vyskupų. Kiti aštuoni mirė, dau 
gumas jų kalėjime.

• Maskvoje vakar susirinko 
soivetų vyriausioji taryba, kuri 
svarstys Chruščevo pasiūlymus 
decentralizuoti Sovietų Sąjun
gos ūkį ir petrvarkyti vyriau
sybę.

• Kipro salos graikų ortodok
sų arkivyskupas Makarios, bai
gęs 13 mėnesių tremtį Indijos 
okeano saloje, atvyko į Atėnus.

• Prancūzijos marinai nužu
dė 21 Alžirijos sukilėlį vakari
nėje Aiži rijoje.

• "Bombininkui” Metesky at
sinaujino džiova abiejuose plau 
čiuose. Pripažintas sunkiu li
goniu.

• Sirija turi 3,856,000 gyven
tojų. Žemės plotas — 72,234 kv. 
mylių. Sirija nemėgsta Vakarų.

Norvegijos kareivis Tom Uneberg (dešinėje), tarnaująs Jungtinių 
Tautų kariuomenėje, sveikinasi su Izraelio kareiviu Gaza - Tėl ,Aviv 
kelyje. Danijos ir Norvegijos kareiviai, tarnaują JT kariuomenėje, 
stovi palei Gazos demarkacijos linijos (INS) (INS)

Šepilov “nemato”
Amerikoj kultūros

NEW YORKAS, bal. 7. — So
vietų vidaus gyvenime eina di
delė propaganda, kad “budėtų”, 
nes, girdi, visur Jungtinių Ame
rikos Valstybių, Švedijos . . . 
šnipai. Jei prieš porą savaičių 
sovietų Ilja Ehrenburgas išve
džiojo, kad ir Amerika turi sa
vo kultūrą, tai balandžio 3 d. 
buvęs sovietų užsienių reikalų 
ministeris, o dabar partijos sek
retorius ir propagandistas Šepi- 
lov įrodinėjo, kad Amerika kul
tūros neturi. Jis matė Metropo
litan operą, bet tai purvinas se
nas namas, kurio garsenybės 
yra iš Italijos, Prancūzijos ar 
Vokietijos. Moderni muzika ir 
menas Amerikoje nežmoniška 
ir 1.1. •

Šepilov nepažįsta Jungtinių 
Amerikos Valstybių.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Brazilijoje vakar nukrito lėktuvas. 1/1/ asmenys žuvo.
— Maskva sako, kad Anglijos karinių pajėgų mažinimas tu- 

ti tikslą Angliją paversti atomine sala.
— Jungtinės Amerikos Valstybės ir Egiptas tebeveda pasi

tarimus, kad susitartų dėl Egipto plano tvarkyti Suezo kalaną, 
kuris praėjusių metų liepos mėnesį buvo suvalstybintas.

— Atrodo, kad šiandien pilnai bus atidarytas Suezo kanalas, 
kuriuo galės plaukti iki 20,000 tonų laivai.

— Britanija ir Jungtinės Amerikos Valstybės patarė savo 
laivų bendrovėms nesinaudoti Suezo kanalu, kol nebus išaiškinta 
padėtis.

— Lebano parlamentas H0 įtaisais (vienas prieš) priėmė Ei- 
senhouierio Vidurio Rytų doktriną.

— Irako premjeras Nuri Said tarėsi su Jungtinių Amerikos 
Valstybių ambasadoriumi VValdcmar Gallman. Premjeras infor
mavo ambasadorių, kokios ekonominės pagalbos Irakas norėtų 
gauti pagal Eiscnhmverio doktriną.

— Jordano premjeras Suleiman Nabulski, prieitai nusista
tęs prieš Eiscnhovnerio Vidurio Rytų programą, pasakė: "Ką Ei- 
senhou'cris nori daryti su mumis? Kas jį paskyrė mūsų sargu?”

— Buvęs Britanijos premjeras Eden atvyko iš Naujos Ze
landijos į Bostoną patikrinti savo sveikatos.

«



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILIJNOIS Pirmadienis, balandžio 8, 1957

MOŠŲ KOLONIJOSE
Rochester, N. Y.

“Svetimos plunksnos“
Š. m. balandžio 27 d., šeši a-

Turėsinie premjerą

Omahos Scenos Meno Mėgėjų 
būrelis išrinko naują valdybą, 
kurion įeina Juozas Agurkis, tri

dienį prieš Atvelykį, į Roohes-lna Kudirkienė, Stasys Radžiū- 
terį atvyksta Amsterdamo lietuj nas, Alfonsą Mikėnaitė ir An- 
vių choro scenos mėgėjų grupė, tanas Buškus. Naujoji valdyba
kuri Šv. Jurgio parapijos sa
lėje suvaidins V. Adomėno trijų 
veiksmų komediją “Svetimos 
plunksnos”.

Su šia grupe atvyksta ir Juo
zas Olšauskas, kuris Roeheste- 
ryje gyvenantiems lietuviams y- 
ra gerai pažįstamas, lankęsis Ro 
chesteryje su savo bičiuliu Va
nagaičiu su grupe “Dzimdzi 
Drimdzj”. Ne vienas senųjų Ro 
chesterio lietuvių dar šitaip kal
ba: “Jie pažadino, atgaivino mu
myse lietuvybę, kuri buvo jau 
beapmirštanti. Jie parodė lie
tuviški} dainų gražumą, gyvu
mą, linksmumą, ir mes pradė
jome lietuviškomis dainomis di
džiuotis, nes pamatėme, kad lie 
tuviškos dainos, palyginus su 
kitų tautų dainomis, nėra pras
tesnės, nėra lygios, o daug gra
žesnės. Tai dainos, kurios žmo
gaus širdyje sukelia meilę, ilge
sį, prisiminimus ir dar kažką 
neišsakomo”.

Pažymėtina, kad grupėje vai
dina du lietuviai, kurie yra A- 
merikoje gimę.

IS ARTI IR TOLI
1. A. VALSTYBĖSE

— K. Cerkeliūnas, K. Obelė- 
nas ir J. Valakas sudaro naują 
Lietuvių Žurnalistų sąjungos 
New Yorke skyriaus valdybą.
Į revizijos komisiją išrinkti L.
Žitkevičius, V. Jonikas ir Pr.
Narvydas.

• KANADOJ
LIET. KNYGOS KLUBAS

— Vlado' Mikėno nuostabiai (Lith. Sook Club)
aštri partija "VVild and wooly”,| 4545 W, 63 St., Chicago 29, III

BOKIME IŠTIKIMI LIET.
» KNYGAI!

Įstodami j Liet. Knygų Klubų ii 
įmokėdami 5 dol metinio mokėsią 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms nuujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 doL nes knygų pa- Į 
sirenkume už 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na- 1 
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

JOHN T. ZURIS
LAWYEH AND COUNSELLOlt 

tl 80. 1.A ŠALIE STREET
Ruoni 1415

1‘hone: RAndolpIi 0-1425 
Home pilone: LAfayette 3-0177

tuojau ėmėsi darbo — sušaukė 
posėdį būrelio veiklos reikalais.
Valdybos pakviestas, posėdyje 
dalyvavo ir rež. Gasparas Ve
lička. Valdyba su režisoriumi
nutarė pavasario sezono užbai- kurią jis laimėjo 1931 m, Pra- 
gimui, dar prieš kaitras, suvai- hos olimpiadoje prieš ano meto 
dinti premjerą ir ta pačia pro- Jugoslavijos garsenybę dr. M. 
ga būreliui duoti naują vardą Vidmarą, įdėta į naujai išleistą 
"Šiaurės Pašvaistė”. Šis var- Harvey House leidyklos knygą'
das yra paimtas iš Bern. Braz
džionio eil. “Lietuva, mano šiau 
rėš pašvaistė” . Reikia tikėtis, 
kad užsimotą būrelio darbą O- 
mahos visuomenė atitinkamai į- 
vertins, o rengėjams linkime sėk 
mės!

Būrelis ir praėjusiais metais 
buvo labai veiklus. Suvaidino 
veikalą “Minija vėl išsiliejo” ne 
tik čia Omahoje, bet ir Chicago- 
je. Nors būreliui materialiai bu
vo didelis smūgis gastrolių nuo-

“The Golden 
Chess”.

Treasury of

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

Tel. BIshop 7-7075

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte, 

stoliai bet jis nenusiminė, nes. 620 pusi. Kuiną $1.50. Gaunama
važiavo ne pasipelnymo tikslu. 
Būrelis, sukaupęs visas savo jė
gas. prieš pat adventą nuskaid
rino Omahos visuomenę humo
ristinio pobūdžio veikalu “Luna-

‘DRAUGAS” 4545 W. 63rd St., 
CHICAGO 29. ILL.

Svečių vakarėlyje laukiama tikai”. Šių metų būrelio staig-
iš Buffalo. Niagara Falls, St. 
Catherine. Hamiltono ir net To
ronto. Šokiams gros puikus or
kestras, veiks bufetas. Vaidini
mo pastatymu rūpinasi Roches- 
terio ateitininkų kuopa.

Ruošiama “Aleliuja“ 
Rochesterio LB apylinkės cho 

ras, kuris yra kartu ir Šv. Jur
gio parapijos choru, vadovauja
mas muziko Petro Armono, Ve-'

mena — premjera gal mus o- 
mahiečius ne tik išbudins iš ap
snūdimo, bet ir prirengs vasa
ros karščiams.

Motinos diena
LB Omahos apylinkė, tarpinin 

kaudama jaunimo organizaci
joms, labai plačiu mastu ruošia
si paminėti Motinos dieną. Yra 
išrinkta Speciali komisija, ku-

, , , nai vadovauja apyl. v-bos kult.lykoms ruošia is Haendelio orą-į j o w -<•/ .. ' reik. ved. Reskevicius. Mmeji-
fnrnnc “luocnoc ctipctyid ‘A|p_torijos "Mesijas” giesmę "Ale
liuja”. Prie šio puikaus, klasi
nio kūrinio choras dirba inten-1 
singai ir pakilia nuotaika. Re- 
petięijos vyksta tris kartus sa
vaitėje ir yra chroistų uoliai lan
komos. B. K.

n

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Generalla kont.raktorius nau- • 
jų namų statybai, įvairiems re- H 
montams ir nimiĮ pertvarky- š 
mums • Turime didelį patyri- • 
ni4 namų statyboje. • Patys ■ 
atliekame cemento ir medžio R 
darbus. • Apkalnavimai nemo 
karnai.

SS" T

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO
$49.50

Ir augščiau

Omaha, Nebr.
Staigi mirtis

Š. m. kovo 19 d. staiga nuo 
širdies smūgio mirė kybartietis 
Viktoras Gustas, sulaukęs vos 
36 m. amžiaus. Liko žmona, 
du sūnūs, jo motina ir laukia
mas kūdikis. Velionis buvo pa
šarvotas Dworak koplyčioje,1 
bet penktadienį buvo perkeltas 
į jo privatų butą. šeštadienį 
perkeltas į Šv. Antano bažny
čią, kur buvo atlaikytos pamal
dos už velionį ir čia didelio žmo
nių skaičiaus buvo palydėtas į 
Šv. Marijos kapines amžinam po 
ilsiui.

Antro.ji žiema Omahoje
Kovo 24 ir 25 dienomis praū

žianti sniego audra vidurinėse ir 
pietvakarinėse Amerikos vals
tybėse, kur yra ir Omaha, už
kliudė ir pripustė ją. Kaikurio- 
se vietose susisiekimas buvo vi
sai uždarytas. Kovo 25 d. vi
sos pradinės, augštesnėsčs mo
kyklos, net ir universitetai ir 
keletas įmonių buvo uždaryta. 
Dar kovo 26 d. kaikurios mo
kyklos neveikė. Daug susieki
mo nelaimių, mirties — 3. Snie 
go gylis sienkė iki 10 — 14 colių. 
Daugelis tarnautojų ir darbinin
kų neatvyko į darbą arba at
vyko labai pavėlavę. Pavasaris, 
nors ir labai bailiai žvalgyda
masis į antrąją žiemą, ritasi 
pirmyn ir gyvenimas vėl eina 
normaliomis vėžėmis.

5 mui yra numatyta įdomi prog- 
! rama.

Neatsilieka ir parapija 
Gavėnios meto nuobodulio 

praskaidrinimui mūsų parapija 
surengė kortų pobūvį. Svečiai — 
lošėjai "nervų ataušinimui” bu
vo vaišinami kava ir pyragai
čiais. Šiame pobūvyje laimin
gieji laimėjo vertingas dovanas, 
o parapija sumažino dalį skolų.

Mūsų parapijos klebonas bu
vo sunegalėjęs, bet pasveiko ir 
rengiasi parapijos įkūrimo 50 
metų jubilėjaus paminėjimui.

Klaustukas

NUO UZSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZD1J 
nagali ramiai sgd&ti Ir naktimis 
miegoti nes Jų užsisenfijuslos žaiždos 
niežėjimą ir skauč’Mjimą. senų atvi
ru Ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
vpatbyes palengvins jusu skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją. tapgl nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ilgos vadinamos P8ORIA- 
SIS. Taipgi pašalina, peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT. su
stabdo džiovinimą, odos Ir perpusimą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios suskllsios odos dedlr- 
vlnių, odos išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduole nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et., $1.26, ir $3.50.
Pirkite vaistineseChi- 
cagoj ir apylinkėse—
Milvvaukee, Wisc., Ga. 
ev.Ind. ir Petroit, Mi
chigan arba rašyki
te i r atsiųskite Mo- 
ney order J

VIKTORO KO 35 I C O S 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

Telefonas GRovohlll 6-1696

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
,lando* U 12 tr 7—V v r pagal 

* islturimą Išekyrua trečiadienio*
7499 W Mamiiett* RnaA

TeL RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ1 

IETĮ VIH GYDYTOJAS,
3925 W«vst 59th Street

4 p Jlet, 8:10—g:t* -*k
•' •' ’ r»R,$r»i »»it»ir*

Duoną ir įvairiai skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO'S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanika Avė.

Tel. CLIffside 7-0376 
Pristatome j visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčiame j visus artimuo
sius miestus.

PIGIAI IR SAUGIAI *

PERKR AUSTAU
B A L DU S
VIETOJE IK Iš TOLIAU

K. EJDUKONIS

Tel. ofiso Ir buto O Ly ruple 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir o-s vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DIDELIS PASIRINKIMAS (VAIRIAUSIŲ BALDŲ 
P EI. IX A. RAUDONIS, NELLIE BERTULIS, Sav.

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

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

2313 W. 91st St., Chicago, III. 
Tel. PBrescctt 9-2781

DR. L ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51gt Street
Priima ligonis pagal susitarimą 

''«1 valandos skambinti telefonu 
Proapect 6-1796 nuo 2 iki 9 vai 
p. p. kųsdian išskyrus trečiad. Ir 
šeštad
______ Re*, tel, GRoyphlll 6-5903
Tel. ofiso HE 4-00911; rez. PR (1-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:80.

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

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

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei* 
tas >r draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

LEGUIZ), Department D., 
5618 W. Eddy SL, Chicago 34. UL

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

— 1■ ------------ --------- 1 1 1 11 1 1 »d
THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.

Remiantis Cbientros Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jos įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tan- 
ponuis pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
ii|»drnudimi) ikj $1(1,000.00, augštų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

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

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

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

pirmadienį nno 12 Iki 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nno 9 Iki 8 
Trečiadienį uždaryto visą dieną, o AeAtodieaJ nuo 9 Iki 2 valandm po pietų.

Atdara:

DR. ANNA BALIUNAS
A.KIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South VVeetern Avenue 
ai. kasdien 10-12 vai. t, 7-9 vai 

vak. šeštadieniais 10 > vai Trečia
dieniais uždaryta, Kt. laiku susitarus 

Ofiso ’elefonas: PR 8-3229 
Bes trkef. WAlbrook 5-51)78

'Ofiso telef. LAfayette 2-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7156 South Western Avenue
(MEU1CAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-1108 
Kės. tel. YVAlhrook 5-3705

Tel. ofiso PRospect 0-2240
PRospect 0-4732

OR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS I.IGOS 
570(1 So. \Vood Street 

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

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-97001 
Rez. PR 0-9801

CR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Spcelaly be — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 VV. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kaadien *nuo 6 v. v. jki 9 v. v?ą 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

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

Tel,: Ofiso — PUIIman 5-0700
Buto — BEverly 8-3946

jį? P. ŠILEIKIS, 0. P.'
Įįf Orthopedan - l*roU*ziala.v

J Aparatai-Protezal, Med. ban- 
' dažai. Spec. pagullut kojom

(Areli Supporta) Ir t. t.
Vai.: 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 
ORTHOPED1.IOS TECHNIKOS 1,AB.
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, Iii 

Tel. PRospvst 0-5OKI
6132 South Ked/ie Avenue

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

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 VV. 63rd St 
Ofiso tel. RElianee 5-413(1 

Rezld. telef. GRovehlll. 0-(l« 17 
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m 

Penktad. tik |m> pietų.
Trečiad. ir šeštad pagal sutarti

Ofiso tel. CLIffside 4-2890 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hennitnge)

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North YVaeker Drivc 
(Civic Opera House. kamb. 868) 

Vai. kaad. 12—4 
Tel. CEntral 0-2294 

5002 West 10th Str„ Cicero 
VaJ. kasdien 6-8. šeštai). 1-2 vai 

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

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba YVE 0-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v.. Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak.. šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso He. 4-2123. rez. Gib. 8-0495
DR. V. P. TUMASONIS

2454 VVest 71st Street
(7lst ir Campbell Avė.)

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

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 South Halsted Street
Vai 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p

Tel. ofiso PRospect 0-94OO
Rezld. PRospect 0-94OO1

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčiūtč )

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 4

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS j

4701 South Damen Avenue
< Kampas 47-tos ir Dama n Avė.) 

Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak 
Šeštad. 2—4 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 
Telef. ofiso lAfayette 3-0048 

Rez.: WAIbrook 5-3048

~ ii ofiso HE.4-6849. rez. HE 4-2324

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penat. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Westem Avenue 
Chicago 29, III 

•«»UJgJn8 Iu3h<1 (<euiXi'Rnii<md 
telefonas KEpubltc 7-4900 

Reddencia: GRovehlll 0-8101

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

DR. A. NARBUTAS
PIJLUCIŲ IR 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
IJVfayette 3-4949.

Namų — CEdarcreat 3-7780

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

| Kh.hiIu'U 3 7 vai. vak. Šeštad. nuo
1 5 vai. vak.

I Trečiad. Ir kilu laiku pagal nutarimą 
Ofisotel. Victory 2-1484. Resid. 24S7 

! W. 02n<l St., tel. RepubUo 7-8818.

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CinRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. 3-0440, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 va

Trečiad. ir šeštad. pagal sutari;

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1 1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 0-0257, rez. PR. 0-0051

Reziil. 0(100 S. Artės lan Avė. 
VAI. 11 v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v. v

DR. Y. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

, 4157 Archer Avenue 
Oflao vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrginla 7-OO30. 

Rozldenct Jos tel. BEverly 8-8241
Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-97(111 

Rez. RE 7-6807

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

2454 West 71st Street 
(71-os ir Cwmpbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniafa 1—4 p. p. Trečladie-
nlaia uždaryta.

Oflao telef. YArtl.i 7—1100 
Rezld cm (Jom — sl«wai> 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weat S5th Street 
(kampan Halsted ir 35-ta gatvS) 

VAL. 1—4 Ir 6:39 — 8:30 p. p. kas 
dlen Išskyrus trečiadienius Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAIbmok 5-2070
Res. Hllltop 5-150(1

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medinai Cente*

Tel. ofiso m, 0.3838, r.z. 7-9199
DR. A. JENKINS

Gydytojas ir chirurgas
(LIETUVIS GYDYTOJAM)
7500 Weat 63nl Street

VAI. ksadlnu nuo 3—4 p p Ir 7,3. 
Iki # vai. Trečiad. Ir Sešt. uždaryta

Ofiso telefonas — Rlshop 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. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRUROIN1S8 IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

^Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublic 7-2290

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:60—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku nusitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt
Tikrina akis Ir pritaiko aklnlua, 

keičia stiklių tr rėmus 

4455 S. California Ava. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 3 v. p. p. 

uždarytas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829

Prilaiko akinius 
Kreivas akis

ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuve 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tr» 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
Seštadieųiais nuo 10 iki 2 vai, p.p

DR. S. V4ITUSH, OPT.
Palengvinu akių įtempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karš<įio. 
Atitaisau trumparegystę ir tolircgys- 
tę. Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiaąna 
į mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1873

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 1 o n u 
iki 6 vai. Sekmad. ir treč. uždara.

DRAUGAS

THE IJTHUANIAN DAILY KRIENO
' 4545 W. 68rd St., Chicago 29, Illinois, Tel. I,(!dlow 5-9564

Entered an Roe.ond,C1ass Matter March 81,' 1916, at Chicago, Illinois 
Under the Act of March 3, 1879

Men»ber of the Cathollc Presą Asm*n 
Pubhahed dally, ezept Hundayn, 

by the
l-lthuaotan Cathollc Prese floctety 
PRENUMERATA- Mitams
Olcagol Ir CtoeroJ $9.0»
Kl*iir JAV Ir Kanadoj $8 00
Užsienyje $11.00

SUB8CRIPTION KATES 
$8.00 per year outside of Chloagi 
$9.00 per year ln Chicago A C‘.oerr 
$8.00 per year 1n Canada 
Porelgn $11.00 per year
H metų 

6 00 
$4.09 
$6 60

1 mfln 
$2 76 
$7 69
$3 9»

KeilsVctla stralpaulus tolau savo uuulinri Nseuuaudotą atralųsmų ua 
sauso, Ju»s siąžlua tik IS aukšto susitarus Kedakolls uš sKairdinų turtai 
BAtiMku. Skalbimų kainos prisiunčiamos garus oračytna.
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VLIKAS, KOMUNISTAI IR MES
KODĖL NEMĖGSTAME 

PAMALDŲ?
JAUTRUS TAŠKAS

Ar jums teko kada kiek stabtelėti prie kulto ir liturgijos 
klausimų? Tai yra kažkoks labai jautrus taškas mūsų veikloje.
Niekas į šį klausimą nežiūri lpip j svetimą: arba jį myli, arba 
juo bodisi. Daugelį žmonių tiesiog slegia mintis, kad reikia eiti 
sekmadieniais bažnyčion, ir tai regulariai. Kitų tautų katali-1 privalo dirbti. Mes neturime,

M.
Visi mes, lietuviai tremtyje, 

gerpi žinome, kas tai yra Vil
kas (Vyr. Lietuvos Išlaisv. ko
mitetas). Žinome ir jo tikslus, 
bet nevisada žinome jo darbus.

Atrodytų, kad šiuo atveju 
dviejų nuomonių būti negalėtų: 
ar jis turėtų dirbti, ar nustoti 
dirbęs? Vlikas turi būti. Vlikas

kiškos šviesuomenės tarpe galima sutikti labai didelį religinį 
entuziazmą, kuris į kultą nori žiūrėti ne tik kaip į svarbiausią 
Bažnyčios reiškimosi lauką, bet ir kaip į vienintelį.

Aišku, kad liturgija nėra vienintelis Bažnyčios reiškimosi 
laukas. Tai popiežius Pijus XII aiškiai pasakė praėjusių metų 
tarptautiniam liturginiam kongresui Asyžiuje.

Tačiau mūsų visuomenėje yra labiau gyvos antiliturginės 
nuotaikos. Romantizmo, liberalizmo ir iš dalies protestantizmo 
įtakoje mes dar nesame išsiaiškinę pirmojo klausimo: ar nege
riau yra melstis pačiam vienam savo kambaryje, negu daly
vauti pamaldose. Kam čia dar kas pašalinis turi maišytis to
kiame svarbiame mano reikale, kaip mano santykis su Dievu? 
Juo labiau, kad pats Kristus, atrodo, remia šią pažiūrą. Jis sa
ko: “Tu gi, kada meldies, eik į savo kambarį ir, užsidaręs duris, 
melsk savo Tėvą slapčia; ir Tėvas, kuris mato slaptoje, tau at
silygins”.

NEI FARIZfiJAI, NEI MUITININKAI

Aišku, kad kultas yra greičiau išvidinis negu išorinis da
lykas. Tauta, kuri garbina Dievą lūpomis, bet savo širdimi yra 
toli nuo jo, Kristui nėra priimtina. Kristus samarietei moteriai, 
sutiktai prie šulinio, yra pasakęs,'kad jo mokiniai garbins Dievą 
dvasioje ir tiesoje. Ir tai jie garbins jį kiekvienoje vietoje.

Bet mūsų amžius nemėgsta ne tik viešo, bet ir išvidinio Die
vo garbinimo. Liberalioje visuomenėje susidarė labai nepalan
kios nuotaikos betkokiam Dievo kultui. Dažnai atsitinka, kad 
ten Dievo garbinimas suplakamas tiesiog su magija ar burtais. 
Ypač tai mėgsta daryti evoliucionistiškai nusiteikę etnologai. 
Kur nors pvz. Egipto kultūroje, radę koklį liturgijos reiškinį, 
jie tuoj apšaukia jį magija. Ir taip mūsų gyvenime plinta pa
žiūra, kad, nors Dievą tikėti kultūringam žmogui yra priimtina, 
bet jį garbinti — ne.

Nepalankiai kultui veikia ir savotiškas mūsų moralizmas, 
kurio mes išmokome iš praėjusio šimtmečio. Tai yra žmogaus 
pastanga pasidaryti dorovingu ir net herojišku be Dievo pa
galbos. Kad kartais doroviniu turtu apsikrovusiam žmogui 
sunku yra melstis, tai pastebėjo pats Kristus savo palyginime 
apie besimeldžiančius farizėjų ir muitininką. Dorovingojo fari- 
zėjaus malda nebuvo išklausyta, o nusidėjėlio muitininko — iš
klausyta. Nors tai ir kažin kaip keistai atrodytų, bet ši kliūtis 
reiškiasi ir mūsų laikais. Ir tai abiemis formomis. Viena for
ma yra ta, kad žmogus laukia, iki jis bus be nuodėmės, ir tjk 
tada jis tariasi galėsiąs pradėti bendrauti su Dievu. O antra — 
yra tada, kai žmogus pastebi kokį nors dorinį pranašumą, jis 
tampa toks išdidus Dievo atžvilgiu, kad tų santykių jis visai 
nejieško. Tik labai natūralus arba paprastas žmogus lengviau 
randa ryšį su Dievu. Mūsų laikais nei muitininkas, nei fari- 
zėjus į bažnyčią neina. Vienas neina dėl to, kad Dievo bijo, ki
tas dėl to, kad jo nemėgsta. Geresnis būtų kelias samarietės 
moters, kuri, nepaisydama savo nuodėmių, susitikimo su Kris
tumi įtampą išlaiko.

AUKOJIMO VISUOMENIŠKUMAS

Bet grįžkime prie maldos išvidinumo klausimo. Tiesa, kad 
malda turi būti išvidinė. Bet ne mažiau yra svarbu, kad ji būtų 
visuomeniška. Tai galime išvesti iš paties Kristaus pamokymų. 
Jis vienu atveju sako: “Jei tu atiduodi savo dovaną prie alto
riaus ir tenai atsimeni, kad tavo brolis turi šį tą prieš tave, 
palik savo dovaną tenai ties altoriumi, eik pirma susiderinti su 
savo broliu, o paskui atėjęs atiduosi savo dovaną”.

Paanalizuokime truputį šiuos Kristaus žodžius, kurie nepa
prastai stipriai pabrėžia visuomeninį aukos pobūdį. Pasirodo, 
kad net ta auka, kurią mes patys darome iš savo dorinių ir 
medžiaginių išteklių, yra neįmanoma be tam tikro artimo da- 
lyyvavimo. Rodos ko reikėtų artimui tokiame filsofiškai tiesia
me santykyje, kaip mano auka Dievui? Mano pareiga Dievui iš 
esmės juk yra svarbesnė, negu mano santykiai su artimu. Dar 
būtų galima prileisti, kad Kristus būtų pasakęs, jog atidavęs, 
kas priklauso Dievui, aš privalau neatidėliodamas atiduoti, kas 
priklauso artimui. Bet jis padaro priešingai. Jis leidžia nutrauk
ti aukojimo procesą ir liepia eiti susitavarkyti su artimu. Tik ta
da grįžti prie altoriaus ir tęsti aukojimą.

Toliau pastebėkime, kad tas visuomeninio ryšio nutrūki
mas, kurio atstatymo Kristus reikalauja prieš aukojimą, nėra 
koks labai grubus, čia nesakoma: jei tu esi nuskriaudęs artimą, 
eik su juo susitaikinti. Gana to, kad artimas turi ką prieš ta
ve, ir tu gal tik tiek esi kaltas, kad pasyviai jo atžvilgiu laikaisi, tu 
nesi Dievui priimtinas aukotojas. Vadinasi, aukos įvykdymui 
reikia paslankaus visuomeninio nusiteikimo.

Štai dėl ko, svarstydami' kulto klausimus, mes turime atsi
žvelgti ne vien į savo dvasios pakilimą, bet ir į savo santykius 
su artimu. Santykių išlyginimui čia neužtenka vien nedaryti 
skriaudos, bet reikia ir aktyviai nusiteikti artimui. Įsigilinus į 
šį Kristaus pasakymą, mums išsyk atsidengs gilesnioji ir kitų 
Kristaus žodžių prasmė, būtent: "Kur du trys susirinks mano 
vardu, ten būsiu ir aš”

kas jį galėtų pavaduoti.

Kada prasidėjo propaganda 
prieš Vilką?

Tiesa, atskilus nuo jo fronti
ninkams ir tautininkams, yra 
prasidėjusi propaganda prieš 
Vliką. Girdi, Vlikas nereikalin
gas. Bet argumentų neduoda. 
Jei nereikalingas, tai savaime 
kyla klausimas, kas tuos dar
bus turėtų padaryti? Ir kodėl 
nereikalingas? Ar tik dėl to, 
kad šios grupės nedalyvauja? 
Kol jos buvo Vlike, tai jis buvo 
reikalingas. Kai jos išėjo, iš
kart pasidarė ir Vlikas nereika 
lingas. Logika keistoka. Ir ar 
ne savanaudiška? Ar neperdaug 
šios grupės įvertina savo svorį?

Bet šį kartą ne apie jas noriu 
kalbėti. Tik praeinant teko 
trumpai konstatuoti, kad ir mū
sų tarpe yra žmonių, kurie gal
voja, kad Vliko nereikėtų.

M.
zacijos, komitetai, kurie rūpi
nasi Lietuvos reikalais, rūpina
si jų laisvinimu, budi Lietuvos 
sargyboje, žmonėms pasidaro 
ramiau ir drąsiau. Tada žmogus 
su viltim žiūri į ateitį. Atsiran
da lyg prošvaistė tamsioj nak
tyje.

Žmonės, išgyvenę pirmuosius 
bolševikų okupacijos metus, pui 
kiai prisimena tą raminantį jau 
smą ir kylantį pasiryžimą nepa 
siduoti, išgirdus apie veikimą lie 
tuvių, gyvenusių pvz. ir toj pa
čioj Vokietijoj.

Taigi bolševikai tylėjo. Nega
lima betgi pasakyti, kad jie bū
tų nesiinteresavę Vliku, jo įstai 
gomis ir pačiais Vliko žmonė
mis. Visa eilė faktų liudija, kad 
bolševikai labai uoliai sekė Vli
ką ir visą jo aplinkumą. Jie pa
pirkinėjo Vliko įstaigų tarnau
tojus, jie siuntė savo agentus 
pas tuos pačius tarnautojus ir 
Vliko narius su įvairiais grasini 
mais, jie vogdavo koresponden
ciją, jie buvo padarę tikrą įsir 
laužimą į Vliko Vykdomosios ta 
rybos būstinę, mėgindami pa
vogti ištisas spintas su bylomis 
ir seifus. Agentai buvo siunčia
mi iš Lietuvos ir verbuojami Vo 
kieti joje.

Betgi viešai bolševikai Vliko ■ 
neminėjo.

pažadėjęs neišleisti iš savo ste
bėjimo orbitos visų tų veiksnių, 
kurie veikia užsieniuose. Tada 
jau buvo aišku, kad bolševikai 
savo "čekistinį budrumą” tik 
padidins. Po 10 mėnesių šį jų 
“budrumą” jau jaučiame 

Bolševikinis leksikonas 
Pasipylė spaudoje, per radi

ją, specialiuose lapeliuose pamas 
k Nukelta i 5 >us1.)

Ifi ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

suukvežimįs ra pilna ap- 
drauda. Pigus Įjr sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERE MAS
2047 W. «7th 1*1., CIiiraiKO,

UI. VVAlbrook 5-8063

JONAS G kUiiizuJŪ
J. G. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas

Televizijos, radijui, patefonai, kamb. vėsintuvai

“KALBA VILNIUS”
ka.s<ll(>n 4 vai. 30 inin. popiet. Ateikite pa-iklaosytl.

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
ATIDA RA IK KEKM. nuo 11 vai UkI 3 vai.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turinčių ilgy patyrimu
STASYS FABIJONAS

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

April Shotvers of

GIFTS FOR SAVERS!

Bolševikų kova su Vliku
Taip galvoja ir bolševikai__ Kada bolševikai stojo oficialiai

Lietuvos okupantai; jie irgi sa- i kovą?
ko, kad Vliko nereikia, nes jis Taip tęsėsi iki vengrų sukili- 
esą "lietuvių tautos išdavikas”, mo — iki nuotaikų išryškėjimo 

Jų kalba yra aiški ir mums ir pačioj Lietuvoje. Bolševikaimums
visiems suprantama. Logiška. 
Ir tai yra natūralu. Negi reika
lausi iš bolševiko Vilkui pripa
žinimo?

Bet jie jį pripažįsta. Pripažįs
ta savo elgesiu, dėmesiu ir savo 
raštais — kabojimais.

Bolševikai Vliko atžvilgiu lai 
kėši savotiškos linijos. Jie iki 
paskutinių laikų visai neuŽ3imin 
davo apie Vliką. Jie jo nekeikė, 
ir nekoliojo, ir iš viso neminėjo. 
Jo kaip ir nebūta. Negližavo. 
Yra ir tokia kovos rūšis, kada 
savo priešo nematai, reiškia, 
juo nesidomi, kai mažaverčiu da 
lykėliu ir nevertu tavo dėmesio. 
Jie tai ir darė todėl, kad neno
rėjo duoti progą Lietuvos žmo
nėms daugiau galvoti apie Vli
ką. Vengė kelti žmonių smalsu
mą Vliku. Juk kada pavergtas 
žmogus aiškiai žino, kad kaž
kur užsieny yra žmonės, organi

tada pamtė, kad Lietuvos žmo
nės žino apie Vliką, žino ir ben
drai apie laisvąjį pasaulį, nusi
mano čia tarptautinėj politikoj 
ir gerai orientuojasi, kas vyko 
toj pačioj Vengrijoj. Žinoma, 
čia prie to visko daug prisidėjo 
ir lietuviškos radijo valandėlės, 
Vliko išlaikomos bei jo tvarko
mos. Jos metai iš metų kasdien 
perduodavo žinias Lietuvon.

Ir\kada jau Lietuvoj nebuvo 
paslapties dėl Vliko ir dėl jo 
veiklos, kada jo įtaka paaiškėjo 
ir bolševikams, bebuvo reikalo 
slėpti ir bolševikams savo nuo
monės apie Vliką ir jo darbus. 
Ir štai mes jau dabar labai kon 
krečiai matome kaip Vlikas ir 
jo žmonės yra paimti “ant bol
ševikiškų dantų".

Chruščevas, darydamas pra
nešimą XX komunistų partijos 
kongrese 1956 m. pradžioje, yra Į

mažiau reikia sveikinti Kunigų sąjungą, šią knygą išleidusią. 
Knygelė šiomis dienomis pasiekė platintojus. Ji vadinasi “Di
džioji savaitė” ir pardavinėjama po 1 dolerį. Joje kartu yra ir 
lotyniškas tekstas.

Kiekvienam, kuris domisi liturginiu sąjūdžiu, šiandien to
kiu gyvu kitų kraštų šviesuomenėje, ši knygelė bus puikus va
dovas. Ji, Verbų sekmadieniu pradėdama, kiekvieną jos skai
tytoją atves į iki šiol nepatirtą Velykų džiaugsmo išgyveni
mą. V. Bgd.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

Jeigu po šių apmąstymų mes ateisime į pilną žmonių baž- ' kvepia ir atsisėda šalia staliuko—Ir gyvenime kar
nyčią, mes lengviau galėsime suvokti, kas čia darosi. Tikrai, pa
togiau galėtų žmogus melstis kur pats vienas savo kambaryje. 
Tačiau niekur kitur jis neturės progos aktyviai paliudyti, kad 
visi tie žmonės, kurie čia yra susirinkę, nėra jam svetimi. Jis 
nuo jų neatsiriboja jokia išvidine siena, nors išorinės gyve
nimo aplinkybės tokias sienas ir statytų. Dalyvavimas vie
šose pamaldose palengvina mums išgauti iš savęs norą savo 
aukos metu būti visai laisvu nuo nevisuomeniškų nusiteikimų. 
Tiesa, nuo to mūsų malda nepalengvėja, kad apeigose dalyvauja 
daug žmonių; bet ji tikrai pagerėja, pasidaro pilnesnė.

LIETUVIŠKA VELYKŲ LITURGIJA

Artėja Velykų šventės su savo turtingąja liturgine savaite, 
fti liturgija dabar yra taip pertvarkyta, kad jos vedamosios idė
jos pasidarė ryškesnės ir jų išgyvenimas prieinamesnis kiek
vienam žmogui. Žymi pamaldų dalis yra nukelta į popoetinį 
laiką.

Reikia labai sveikinti keleto Romos kunigų iniciatyvą, ku
rie paruošė pilną šios savaitės pamaldų lietuvišką vertimą. Ne

DOVANAI 
NlIO $100. iki $200f 

INDELI V

GRAŽUS IR PRAKTIŠKAS . . .
Dešimties stipinų lietsargis, gražios 
išvaizdos ir įvairių spalvų. Tikro 
bambuko medžio rankena. Mūsų dė
kingumo dovana Jums atidarant są
skaitą su $100.00 ar daugiau, ar į- 
dedant į jau esamą sąskaitą tokią 
pat sumą.

ŽAVUS JCSŲ VALGOMAJAME...
Puikus 4-ių dalių spindintis Bril- 
lium. Klasinio puikaus stiliaus lėk
štė sviestui, itaia duonai ir pride
rinta druskinė ir pipirinė. Dova
na, kurią Jūs visuomet gėrėsitės. 
Jums dovanai tik atidarant są
skaitą nuo $500.00 iki $1,000.00 
indėliu arba įdedant tokią pat su
mą į jau turimą sąskaitą.

DOVANAI
NUO $500.00 iki $1,000.00 

INDELIU

SPECIAI 
BONUS 
GIFT "

Graži gėlė, gražiame vazone, spe
cialus dovanų priedas tiems, kurie 
įneš $500.00 ar daugiau indelį lai

ke šios didžiulės pavasario taupy
mo šventės, neskaitant jau tos pui
kios Brillium. dovanos. “Plowers 
by Florence”, 5008 W. 14th St. pa
rūpino šias gėles.

Švelnios ir truputį nulinkusios Zuikio ausys 
tikrai sukels džiaugsmą mažiesiems Jūsų na
muose. Mūsų dovana kiekvienam vaikui, kuris 
atidarys sąskaitą su $5.00 indėliu arba idės 
tokią pat sumą į jau turimą sąskaitą.

FREE
for

CHILORfN'S 
. ' , SAVINOS of 
£$5.00 or mero

is/i lt> see the apnrkliiii; l-piccr jeuelry eusemhle — FREE for 
Slt.OOO.OO smiops. n,i< iiieomit or uilileil to present nccount.

ĮJn. st. anthony savings
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 S. 49th Court • Cicero 50, III. 
TO 3-8131 . . . Bl 2-1 397
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teli kortą į stalą ir juokiasi. — Matai, kas gaunasi: 
tūzas ima! ,

— Ne visada^ klebone, tūzą nudžiauna kozeriai. 
— Bičiuli, mano kozeriai, mano ėjimas! Aš taukš 

tūzą, ir kojinis prapal! Julių visai slaptai atvedžiau 
į sceną. Jei taip nori, pakalbėkim teatro terminais: 
pasufleravau, pasimatymus parengiau. Ko pagaliau 
laukti: vyras nagingas, mandagus, apsukrus, darbš
tus, į ateitį šviesiai, žiūri. Žmogų supranta, mano už 
ausyčių temptas. O Samanė paties auklėtinė — sim
patingas balandėlis. Ko jai laukti, ko dulkėti lyg 
plunksnai, užkištai už balkio. Ir jiedu jau sutaria, ko
kius duetus traukia. Gimbutas irgi galando kirvius,

26

72 tęsinys
— Būtų papuolęs į mano rankas, būčiau šonus 

įlaužęs! O kas čia? Vienoj vietoj blogai sudėjęs, per
daug užsirašęs. Savo naudai.

— Et, apsiriko. Tokia įtampa, kai kortos negali kalavijus aštrius prieš patį, kai dukra buvo klupus, 
i prisiprašyti. Bet drąsos tai reikia! — Klebonas atsi- Dabar ne tas. Trobas stato, žentą pavasarį sutiks su 

duona ir druska. Ar ne gerai? — klebonas linksmas 
sumaišo kortas.

— Ar esate tikras, kad Juliui pasiseks?
— Šimtu procentų. Juk Julius, ar tu taip imsi, 

ar kitaip, šaunus vyras. Jis visada atsistoja ant ko
jų. Visuomenėj jis stambiausias šulas, tiesiog stati
nė, pripilta viso labo. šia prasme aš nenorėjau, kad 
pats tuos vaidinimus rengtum. Zinai, širdis traukia, 
geriau, kad nesimaišo įtakingi.

— Ne, nerengsiu, — vikaras ramiai atsako. — 
Tegu jis vaidina. Visai nesimaišysiu, tegu tik sekasi.

— Tai bus geriausia! Aš jau pergalvojau, prime- 
siu ir dėl tos stipendijos. Reikia, išgarsės mūsų pa
rapija! ,

Abu išsiskiria linksmi.
Vikaras kambaryje paniūra, vaikšto prislėgtas. 

Dėl jo ant kortos statė Samanę ir dabar piršliauja!
Sustoja prie kartotekos ir ištraukia Juliaus la-

tais kaip kortose. Aš toks bailys, tikras kiškis, kar
tą surizikavau. Į tamsą ėmiau. Kai pasisekė anas bai
sus amaras per Domininką prieš tave ir Gimbutaitę.
Rizikavau. Reikėjo veikti, pakeisti kortą. Ėmiau į 
tamsą ir pataikiau. Totusą išlošiau.

— Nesuprantu, — susidomi vikaras.
— Juk sakiau.
— Ne, niekada.
— Samanei prisukau vyrą, širdies pustyklę!
— Malonu girdėti, ką tokį?
— Juk žinai į Ko atrodai lyg iš medžio iškritęs.

Julių, buhalterį! — juokiasi klebonas ir ištiesia ko
jas. — Baisus žaidimas buvo prasidėjęs: gandai, laiš
kai, pastabos. Turėjau gelbėti konfratrą. Va, šitaip 
buvo! — Griebia kortų kaladę ir suranda pikų damą.
— Šita korta visai panaši j Samanę: juoda ir padžiū
vusi. Tamstytė irgi bus iš juodųjų — lapų kojinis. Ne
daugiau! Kas iš tokio lošio? Niekis! — Jis sujieško 1 polį. Staiga nusijuokia linksmas ir užstumia stalčių 
kitą kortą. — Tada aš ištraukiau čirvų tūzą. — Trink- Į — Pažiūrėsim, kas bus, jei aš sufleruosiu!

RUDUO maudosi Žarstėje, taškosi ir saujom lais
to vandenį į daržus ir laukus.

Iš Gimbutų kiemo, kur kasami pamatai, kasdien 
po kelis kartus skuba motociklas. Unkščia ir blaško
si slydžiais keliais į kleboniją.

Ten tvartai baigti. Raudonas skiedrų stogas, šve
diškais dažais nulietas, išsiskiria medžių pilkume. Du
ryse spynos, viduje gyvuliai. Ramūs karvių ragai, ju
drios arklių ausys. Tiltu velka pašaro vežimus ir ver
čia į šalines. Ten avim bus vasaros ganyklos, kai lau
ke spirgins šaltis.

Betrūksta šoninių pastatų — virtuvės, gyvenamo 
kampo, kur bernas švilpaudamas gulės, o gal tarnaitė 
rūpestingai saugos žiburį vakarais.

Bet ir ten jau suręstos sienos, užvožtas raudonas 
stogas. Reikia dar langų, durų, grindų.

Atsiranda vikaras, įbridęs į kaliošus, pečius pa
kišęs po apsiaustu. Kviečia meistrą užeiti.

Greit kunigo Jagaudo duryse pasirodo odinis 
švarkas. ^RRR9

— Misionieriau, kaip tau sekasi ? — šūkteli žemas 
balsas nuo rašomosis mašinėlės.

— Ar tarp laukinių,ar tarp klaidatikių esu aš mi
sionierius? — skleidžias Viktoro šypsena. Atsisėda.

— Šiuo kartu tarp atskalūnų! Ar baigei misijas 
Linos grafystėje, supiršai su buhalterijos knyga? — 
vikarui ties smailia nosim išsilenkia šelmiški brūkš
niai.

— Sunkios tos misijos: kasdieniniai pamokslai, 
apmąstymai, kryžiaus keliai ...

_____ X B u ■ d * u g l » u 1
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, balandžio 8, 1957

CHICAGOS žinios
Keliautojai erdvese

Chicagos planetariume balan
džio mėnesį bus paskaitos tema 
“Keliautojai erdvėse”. Bus aiš
kinama apie įvairias medžiagos 
daleles, kurios skrieja erdvėse, 
taip mūsų saulės sistemos pla
netų. Bus taipgi kalbama apie 
kometas. Artimiausias didesnės 
kometos pasirodymas dangaus 
erdvėse yra laukiamas balan
džio mėn. 22 d. Ji bus matoma 
iki gegužės mėn. vidurio. Jos 
vardas —Arend-Roland kome
ta. Planetariume specioliomis 
lempomis' bus pavaizduotas pla
netų kelias. Kiti prožektoriai 
planetariume parodys krintan
čius meteorus.

Paskaitos ir demonstravimai 
planetariume būna U ir 3 vai., 
sekmadieniais — 2 vai. ir 3 vai. 
30 min. p.p. Antradieniais ir 
penktadieniais dar būna paskai
tos ir demonstracijos 8 vai. v. 
Planetariumas yra pusiasaly 
prie Michigano ežero ties Roose- 
velt Rd.

Pagerbė rašytoją Clare 
Boothe Luce

Notre Dame universitetas sa
vo 1957 metų Laetare medalį, 
skiriamą pasižymėjusiems JAV 
katalikams pasauliečiams, šie
met paskyrė buvusiai JAV am
basadoriai Italijoje rašytojai 
Clare Boothe Luce, atsivertusiai 
į katalikybę, labai energingai ir, 
talentingai moteriai.

Per paskutinius 15 metų, ji 
yra trečioji moteris, gaunanti 
tokį medalį. Anksčiau buvo ga
vusi aktorė Irene Dunne ir laik
raštininke Anne O’Hare McCor- 
mick.

Aplink pasaulį per 80 dienų

Filmų gamintojas Mike Todd 
jau pradėjo rodyti savo paga
mintą “Kelionę aplink pasaulį 
per 80 dienų”. Rodoma jo nuo
savame teatre, buvusiame Sel- 
wyn vardo, kuris dabar atnau
jintas tam reikalui išleidus 
$485,000. šis filmas bus rodo
mas maždaug apie dvejus me
tus, o per tą laiką Todd tikisi 
užbaigti kitą apie Don Quichotą 
ir tada pradėti rodyti naująjį.

Pirko vertingą paveikslą
Chicagos Meno institutas Lon 

done nupirko retą XV šimtmečio 
paveikslą “Paskutinis teismas”. 
Dėl to paveikslo teko varžytis 
su britais ir prancūzais pirkė
jais. Meno instituto atstovai pa
veikslą įvertina $11,000. Paveiks 
las sukurtas prancūzų dailinin
ko, žinomo Franciscus vardu.

Parodo daug širdies 
seneliams

šv. Vincento a Paulo draugi
jos nariai iš 30-ties parapijų 
pietinėje Chicagoje ir priemies
čiuose parodo daug nuoširdumo 
seneliams, laikomiems Oak Fo- 
rest prieglaudoje, esančioje 159 
gatvė prie Cicero av. Jie veža
mosiose kėdėse nugabena nebe
galinčius paeiti pacientus į sek
madienio pamaldas. Paskui par
gabena atgal į jų kambarius. Ta 
da apdalina juos katalikiškais 
laikraščiais. Ši draugija sene
liams yra padovanojusi 50 vėžio 
jamų kėdžių.

Beit geležinkelio linijos inži
nierius Matt Schelder suorgani
zavo vyrų chorą iš 12 balsų. Jie 
kas trečią mėnesio sekmadienį 
gieda per seneliams laikomas 
šv. mišias. Kitas choras, suda
rytas iš tretininkų, gieda kas 
ketvirtą mėnesio sekmadienį. Ki 
tais sekmadieniais yra kitos ka
talikų chorų grupės, kurios pa
gieda tiems paliegėliams.

Redaktorius apie auklėjime 
pavojus

Žurnalų “Time” ir “Life” lei
dėjas Henry R. Luce, kalbėda
mas Chicagoje, pabrėžė, kad 
didžiausia problema šaindien yra ', 
pasaulietiškas, bereliginis auk
lėjimas. Redaktorius kaltino, ko 
dėl religija yra atskirta nuo 
auklėjimo. Tai daroma prieš dva 
šią šios valstybės kūrėjų, kurie 
vertino religijos vietą auklėji
me. Dėl to jisai skatino daugiau1 
remti parapines mokyklas, ku
rios mokslą jungia su religiniu 
auklėjimu.

DVIDEŠIMT DU < I ASSIFIED AND HELP WANTRD AUS
KKAL ESTATE

Prieš pirkdami ar parduodami 
(lininis, biznius, sklypas ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS/REALTY
REAL E STATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 61 St. 
WAlbrook 5-5030

PRosnect 8-3579 (vak. ir semad.)

; Mūr. 4 k. šild. did. lotas, ftk $10.lino 
Mūr. 6 k. Bau. šild.. gar. — $17.000.

Naujos mūr. ii k., modern. įreng., 
alum. Įmigai. Būtinai priverstas par-
duoti -— $19.filio
Mūr. 2 I,.. eentr. šild., gar. — $16.900.

, Yra daugiau pigių ir gerų namų.

BUDRECKAS Realty
■ 4081 Archer avė., LAfayette 3 3384

(prie California g-vės)
Dvidešimt dvejų metų sukaktį švenčianti aktorė Debie, Eddie i 

Fisher žmona, pučia nuo gimtadienio torto žvakes Las Vegas, Nev.
(INH)

Filosofo žodis \
Mortimer J. -Adler balandžio 

12 d. 8 vai. v. Morrison viešbu
ty kalbės vadinamame John A. 
Ryan forume, tema “Kapitalis
tų revoliucija”. Adleris yra filo
sofas, rašytojas ir pedagogas. 
Jis yra Filosofinių Tyrimų in
stituto direktorius. Drauge su 
Robertu Hutchins jis paruošė 
rinkinį — Didžiosios Vakarų pa 
šaulio knygos; tas rinkinys turi 
54 tomus ir puikų raidinį turinio 
sąrašą.

Čekis italų pagalbai

PAJIEŠKOJIMAI

REAL ESTATE
Paskolos. Ne j. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. M ADONIS.
Namų PRospect 8-2071

REAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

D. M0NSTAVI6IUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

Tel. HKVERLY 8-864O 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimus. Tarpininkavimas bizniuose Ir
valdžios įstaigose.

INCOME TAA. Tax acoountant

REIKALINGA MOTERIS NAMV 

RUOŠAI., Nereikia virti. Prie 2-jų 
suaugusių asmenų. Naujas n aunas 
Duodamas kambarys. 5 dien. į savai
tę Maloni atmosfera.

OKciiurd 4-0166

Mažiau dulkių

Tonai dulkių iškrinta ant Chi
cagos, o visdėlto jų kiekis ma
žėja. Pagal Armour Tyrimų 
įstaigos, veikiančios prie Illinois 
Technologijos instituto, surink
tus davinius vasario mėn. į kva
dratinę mylią Chicagoje iškrito 
89.2 tonai dulkių. Tai žymus su
mažėjimas, palyginus su 1926 
metais kada į kvadratinę mylią 
iškrisdavo po 325 tonas dulkių. 
Iš viso per 1956 metus ant Chi
cagos iš oro iškrito 12.105 to
nos dulkių.

Kur svečiuojasi kariai
Chicagos ŪSO klubas, esan

tis 308 N. Michigan avė., ba
landžio 28 d. kviesis apsilanky
ti dabartinių ir būsimųjų karių 
tėvus, kad jie susipažintų su 
vieta, kur svečiuojasi JAV ka- 

1 riai. Per tą klubą kas mėnuo 
pereina apie 30,000 karių.

Italų komitetas Chicagoje įtei Ąržuolupių km., Lithuania, .įieško 
kę kard. Stritch čekį $11.077, l>usbrolio JOXO VAIČEKAUSKO, 
kad tą sumą galėtų panaudoti
italų imigrantų globai. Per pas 
kutinius metus į JAV yra atvy
kusių daug italų vyrų, kurių 
žmonos ir vaikai, iš viso 20,158 
ašmenys, laukia, kada galės at
vykti iš Italijos į JAV ir kada 
visa šeima galės gyventi drau
ge.

Daktarai padės statyti 
ligoninę

Šv. Kryžiaus/ ligoninėje besi
darbuoją 83 gydytojai pasiža
dėjo naujųjų ligoninės rūmų 
statybai įnešti $50,000.

Iš Lietuvos sesuo Navikaitė jieš 
ko savo sesers NAVIKAITĖS ar
ba KLIMAITYTES. Jų motinos 
antras vyras buvo Klimaitis, Pa-. CICERO. Mūrinis namas, 2 bu- 
nevėžio apskr., Truskavos pašto,’tai 4 ir 4 kamb. Rūsys. Stipriai pa- 
Dvariiškrų kaimo. Atsiliepti ',ad- < statytas. Geriausias pirkinys už šią 
resu: Della Poškus, 5931 North! Rainą. $21,900. BIshop 2-2162. 
Northwest Highway, Chi.-ago 31, Į Parduodama TAVERNA. Yra 
Illinois. Į butas. Geras biznis. Marąuette Par

------------- j ke. Idealiu naujiems ateviams. Tei-
__Jieškoma ERIN,A KLIMANČIO-; rautis telef. PRospect 8-9403.
TE. Jieško jos teta Marija Jukne- i ' '
vičienė iš Lietuvos. Atsiliepti ar-' ŠVARUS 4 KAMB. MODER- 
ba apie ją žinantieji pranešti ad- NIŠKAS NAMAS. Karštu vand. ap 
resu: Anna Kazlaučūnas. 534 Sher šildomas. Apylinkėje 30th ir Ham- 
wood Avė., Gloucester, New Jer- Hn. 2 autom, naujas garažas. Mo- 
sey. kesčiai tik $84. Kaina $14,500; į-

------------ . mokėti $5,000. SVOBODA. 3739
S. Herinitage Avė. Zigmas žemaitis, W. 26th St. LAwndale 1-7038,____
gyvenantis Lietuvoje, šakių rajone,

gyvenusio Chicagoj, vėliau San Frau-Į 5j’, puj
eisoo mieste; taip pat įieško KUNI- 
GUNDOS SKEKA1TYTP.S, gyvenan
čios Amerikoj.

Jieškomas PLEVGKAS JUO
ZAS, s. Juozo, gyvenęs Hartford, 
Conn. Jieško sesuo Plevokaitė Ka
zimiera, d. Juozo: Rašyti: S.S.S.- 
R., Gorod Krasnojarsk, ulica Du- 
brovinskaja, dom Nr. 5 -20, Tarno-1 
šiūniene, Kazimiera.

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Šiame leidinyje ir S pusi. priede at
spausdinta JAV-bn, Socialinio Drau
dimo (Sočiai Seeurity) įstatymas su

Med. 4 butai, eentr. šild., 60 p.
reikia remonto, kai-

Med. butig. 7 kamb., eentr. šild., 
garažas, puikūs kambar.

Mūr. 2 po 6, eentr. šiki., garažas,
3o p. sklyp.

Mūr. 2 po 4. cent. šild. $15,900. 
Mūr. bungalow, 6 kamb.
Mūr. 3 augšt.: taverna, 2 butai po

4 ir 9 atsk. kamb., lab. geras namo 
stovis, geros pajamos.

Mūr. maisto kraut, ir 5 kamb. 
cent. šild., garažaSį 60 pėd. sklypas.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

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

IEŠKO DARBO

Id DIRBANTI, suaugę žmones jieš
ko mažo butelio Brighton Parke.

naujausiais 1656 metų papildymais, skambinti lll.publie 7-1943 nuo 5 
j būtent; 1) Oficialūs pensi’u ir pašai-, iki valandos vakaro, u v , . . | . į pų lenteles. 2) Moterims pensijų _____________

lUČIZČIS dtOUTliniS I6dRt0riUS mokėjimas nuo 62 įdėtu amžiaus. 3)|
Nedarbingiems asmenims pensijos; - * ~

1 PROGOS — OPPORTUNITIESArgonne laboratorijose išras- mokėjimas ■ nuo 50 metu amžiaus. t
Be to, šiame leidinyje atspausdin- -————————

tas .mažas atominis reaktorius, i tas Nelaimingu atsitikimų įstatymą-
kuriuo studentai galės naudo
tis eidami mokslus apie atomi
nę energiją. Tas aparatas kai
nuoja $100 000.

Lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčia

Ne pačiame Chicagos mieste 
o kiek į pietus esančiame Chica- 
go Heights yra lietuvių šv. Ka
zimiero bažnyčia, kur klebonau
ja kun. P. Katauskas.

telėmis, nurodant už kokius kūno su-į
su i;m PARDUODU BATSIUVYKLĄ

sižeiditnus kiek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik 89 centų.

Pinigus su užsnl-v iimis siusti: 
“DRAI’GAS”

4545 West fi3r<l Street 
Chicago 29, Illinois

J. Žvirblis. 834 W. 33 Str. 
YArds 7-6829

BFIIPING * REMODELING

iiiiifiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiimMiiin

STASY? DŽIUGAS 

K tik»jčio V ardinės

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (reiTlodel- 
tng) darbai.

VAGYS PETRAUSKAS
Iii II,DINO CONTRACTOIt 

1327 S. Caniphcll A v., Chicago 32, III. 
YArds 7-9675

Apsirūpinkite Velykų Šventėms gėrimais, 
kurie yra nepaprastai atpiginti!

Westwood Liųuors
2441 WEST 69TH STREET — Tel. PR 6-5951

$5.05HENESSY, Prancūziškas konjakas 5th

ROPHI, Prancūziškas konjakas 5th $5.10
LACRIMK D'UIMI, Itališkas likeris

(Aukso ašaros). Buvo $7.19, Dabar 5th $4.19

IZAKItA, nepaprastas likeris, Benediktino 
skonio. Buvo $6.50, dabar parduodamas už $5.50

nOB D AI.PL, 90“, Itališkas likeris 
(Isolabella) 5th $6-10

DUCAL, Dangiškai saldus Portugališkas vynas 
(Gražus pintas butelis) $^95

LIEBFRAl MIIA’H, Vokietijos pagarsėjas vy

nas nuo _________________  $1 ,25 *r aukščiau

BI'OV LAGER, Vokietijos Bremenno alus,
24 būt. dėžė, tik 5 g

Prie čia pažymėtų kainų, taksai priskaitoini atskirai. Šiame 
skelbime viii išvanlintn tik maža ilnlis gėrimų. Per 15 metų pntar- 
navom aąžininųai lietuviams netik iš vietos apylinkės, bet ir iš to
limesnių vietų. Sukakties proga papiginom gėrimus netik čia išvar
dintus, bet tnip put ir kitus. Yra galinama krautuvėje; Zuhrowka, 
ini|sirtii(ila iš l'niropos; l’raneuzijos,’Italijos, Ispanijos, Vokietijos 
ir kitų kraštų vynai ir kili gėrimai. Yra vyno virš 50 molų senumo. 
Užsakant didesnį kiekį, priatahniiie į namus.

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (JoiaskieUa)

BRIGHTON l’AKK
45th &■ Albany. 3 butų namas. 2 — 
Iio 4 kamb. ir 1 — 2 kamb. Arti mo
kyklų, bažnyčios ir prek. centro.

MARQUETTE PARKE
5 kamb. kampinis, 4 metų senumo, 

ąžuoliniai viduje pagražinimai, ply
telių (tile) virtuve ir vonia. Metali
nes vielos tvorele. 1 blok. nuo parko, 
prie 72 ir Sawyer gatvių.

WEST SIDE — 18 kol.
Mūrinis 1 augšto. krautuve ir 2 

butai po 5 kamb. Prie 19 ir Ashland 
gatvių. Ištisas rūsys, 5 kamb. butas 
ift kiemo su mod. jrengta virtuve ir 
vonia. Namas labai švarus ir gerai 
užlaikytas. Kaina $13.500.

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

SNUKIS REALTY
6438 So. Pulask] St.

Telef. LUdlow 5-5900

ŠTAI KUR PROGA!
Gera vieta — geras namas — že

ma kaina!
5 didelių kamb. stiprus, gražus 

mūr. bungalow. Arti Maria H. S. 
Autom, šildymas alyva. Dvigubas ga
ražas, 37 pėdų sklypas. Sav. pirko 
apartmentinį namų, todei šitų turi 
parduoti. Kaina numažinta iki 
$17,700. Tai jums namas, kurio se
niai laukiate.

Income taksą pildymas
P LEONAS

REAL B8TAT1 
2785 West 71st Street 

Visi telefonai: VVAlbroofc 8-6015

IŠNUOMUOJAMA— IT)K RKNT

NAMŲ SAVININKAI!
Taipininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų Rąrnšą.

VARPAS Real Estate
5918 So. Western. PRospect 6-2234

Brighton Parko apylinkėje, prie 
gero Busisiekimo, 2-jų asmenų šei
moje, išnuomojamas kambarys su 
maistu, rimtam vyrui arba mote
riai. Skambinti VI 7-2149.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A Stančiauskas instoliuoja yi- 

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

1546 S. 49th Court, Cicer.
TeL OLympie 6-0775 nuo 8 vai. 

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

OLympie 2-6752

Marąuiette Parke
2 po 5 kamb. Mūrinis su 3 k. butu 

rūsy. 2 mašinų garažas. Alyvos eentr. 
šildymas. Prieinama kaina. A. Vaina.

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

3 po 4 kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik $20,500.

2 po 4 kamb. mūrinis ir 3 k. butas 
rūsy. Gazo šildymas. Tik (23,900.

VARPAS Real Estate 
Insurance, Notary Public

5916 So. Western Avė. 
PItosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą pęr mano įstaigą. 
Naadokitės mano teisingu patana- 
vimu

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUo 7-9400

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, Jū
sų laukia greitas ir tstslngaa patar- 
lavtmaa.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2690 w. 5»th St. Tel. Prospect 8-6454

LIET. APDRAUDOS AGENTCRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydfctnl apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Avė., Chioago 36, III.

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUlI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
medžiaga

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITYYINAS, Pnm.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vletory 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

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

Iš WGES stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NT’O PIRMAD. IKI PENKTAI).

8:45 Iki 9:30 vai. ryte 
9H8TAD. 8:30 iki 9:30 ryt* 

8EKMAD. 8:80—0:80 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1109 kil.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, III. HEmlork 4-2413

NEAR NEW BUFFALO, 
MICHIGAN

700 Feet of wooded River frontage 
10 aeres, 2 modern houses. 11 
rms. & 4 rms. Oil heat. Double gar. 
Young mixed fruit orchard. Red 
and blank raspberries, garden. 
Beautifully landseaped. Walking 
distance to South Shore bus and 
Lake Michigan. Owner leaving 
town due to illness. Will sacrifice. 

With or without furniture 
Phone Lakeside, Mieh., 4194 

NICK DIDI AK, Route 2 
New Buffalo, Michigan 

or turn right on U. 8. 12 at J’s 
eafe — 2and house on the right

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL fX)NTRACTOR

rai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams Meili !

D u įaugamai ii Į «<tato rezidencinius ir komercinius
Per kovo menes} Chicagos ban dail VI. StanČikaites gražios įliv ; namug> pasiūlo sklypus, rekomen- 

kuose indėliai sumažėjo $1,/-1 Btracijos šią knygą padarė dau i duoja planus; išrūpina statybos 
biliono, kas sudaro 15% visų i bėgama mažųjų skaity ; krejitus. >skamb. vak.; VI 7-4229
indėlių tarP®- Karna $1.50. Numų t< i. iiistiop 7-3310

"žfl.-ikvniUH kurtu ru pinigais elųnk’i-

Sumažėjo indėliai

lllsliop 
2737 \\<>t 13rd Street

Spuoguotas veidas
Dr. W. AJvarez dienrašty 

“Sun-Times” primena, kiek daug 
turi kentėti šimtai tūkstančių 
jaunuolių, kurių veidą išberia 
spuogai. Daktaras skelbia, kad' 
tai infekcija, kuri išnyksta su
laukus apie 22 m. amžiaus. Gal 
ji kyla. nuo pergausaus riebalų 
kiekio odoje perdaug stipriai rie ( 
balų glandoms veikiant, gal nuoi 
kitų liaukų skrecijų kūne. gal 
nuo alerginio jautrumo šokola
dui. Daktaras sako, jeigu jis nuo 
tų spuogų kentėtų, jisai per 10 
dienų nieko kito nevalgytų, kaip' 
tik avižinių miltų košę su sviesi 
tu ir sūriu, avieną ar jautieną, 
tik išvirtą, be padažo, ir konser-1 
vuotas (kenuotas) kriaušes ar 
obuolius dėl saldžiosios. Trošku 
liui malšinti tevartotų vandenį. 

.Jokių saldainių, jokių riešutų.
I jokios kramtomos gumos j bur
ną nedėtų. Praslinkus 10 dienų 
jisai valgytų daug ledų, riešutų, 
kito maisto, vis sekdamas, kaip 
tai veikia į spuogelius. Jeigu 
rastų, kad šokoladas, pienas ar 
kuris kitas maistas daugina tuos 
spuogelius, to maisto vengtų.

Dr. Alvarez rašo, kad vair- 
tinesc yra tokie mažyčiai šaukš 
teiiai, kuriais galima spuogiu- 
kua įaapausti.

“DRAUGAS” 

4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.
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AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI

J. A. V. PILIETYBEI

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANV

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.
Statome naujas namas Ir garažas

Atliekame visokių trobesių ir patai* 
pų įvairias remonto darbas, skabiai.
gerai ir pigiai.
šaukite DAniU>e 6-27S* nuo • vai 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OI ympic 2-5121 nuo 6 vaL 

vakaru iki i I vai. vakaro.

MARQVETTE PARKE. 10 butų 
apnrtamentinįa. Stiprus namas ir ge
ros pajamos. $67,000.

BRIGHTON PARKE, fi butų mūr. 
ant plataus sklypo, 5 kmb„ eentr. 
Hild., ikti butai Šildomi pečiais. Kai
na $36,000/

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

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ. 

LAf. S-3881: LAf. 3-9027

■odk WĄ

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells.. Kaina 
tik 60 rentų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS,

4545 West 63 rd Street 
f'lticago 29, Illinois

— ■ - ■ — ... ■m.

Kcmkitc dien. Draugi
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LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MŪRAS
ltuil(ler» fien. (’ontractors 

Atlieka planavimo ir staty
tum darbus gydytoją ofisų, gy
venamųjų *>• vleSųjų paataty

Namų fkainavimaa ir Įvairūs 
patarimai m-mokamal.

Kreiptis ftiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kaaillcn nuo S vai. ryto Iki 6 
vai. p. p. Kitu laiku nusitarus.

Tel. PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

(hieage 29. 11L

HELP WANTED — MALĖ
1?

Namų statyba, Dairūs pataiaymal 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų. kuris liūtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pilkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Siisilaiti šaukite 'IKruunal 6-5531 

tino 5 vai. p. p. kasdien ir sekma 
įlani.its ntm ta . 4 \sl AdtaMUt: M»
5ullun, \Vlllnw Mirtims. III.

Perskaitę 
kitiems!

‘Draugą”, duokite

A. O. SMITH
Kas immediate opening ior

MECHANICAL ENGINEERS 
MACHINE DESIGNERS

A P P 1 Y 
Eimployment Office

A. O. SMITH CORP.
NO 27Ni AT WEST HOPKINS ' 

MILWAUKEE, WISCONSIN
Pleooe bring proof of Cltizenahip

Biznieriams apsimoka skelbtis “Drauge'



DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOISPirmadienis, balandžio 8, 1957

• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa
vybių savininkų) mokesčių blankas.

• Paruošia algų lapus • Atlieka knygvedybą.
• Sutvarko užsilikusias knygas.

504 West 33rd Street (netoli Normai Arenos).
Valandos: Kasdien iškaitant šeštad. ir sekm. nuo 9 v. 

ryto iki 9 v. vak., bet svarbu, kad telefonu susitirtumėt laiką VIctory 
2-3486. 20 METŲ PATYLIMAS — ŽEMOS KAINOS

Vlikas, komunizmas 

ir mes
(Atkelta iš 3 dusL)

gų kibirai. Klasiškas, sodrus, 
bolševikinis stilius. Drąsus, kal-

’tinąs ir suniekinąs. Žmogų gy
vą laidojus. Kaip yra įprasta 
bolševikams, jie visiškai nesis
kaito su betkokia tiesa, sąžine 
ar morale. Jie juk atmeta bur-

'žuazinius prietarus. Viskas yra 
.moralu, kas yra naudinga bol-

5
suhiekinti tokius Vlikus yra su
prantamos.

Iš šito fakto ir mums patiems 
aiškėja, kad ir mūsų lietuvičkas 
Vlikas yra dar šio to vertas. Jei 
mūsų okupantas jį niekina, tai 
savaime seka išvada, kad jis 
dirba naudingą tautai darbą. 
Ir nenaudingą bolševikams. Nes

sur pilna. Jie dirba. Ir ardymo, jų įrankiu. Neniekinkim patys.lionų markių. Šie įrengimai pra 
ir skaldymo, ir visokio trukdy- tų veiksnių bei tų žmonių, ku-Įdedami statyti šiais metais;
mo darbą. Tai turime visada at
siminti.

Bolševikų agentai yra verbuo 
jami, be seniau užverbuotų ir 
dabar. Jie jų turi kiekvienoj 
mūsų kolonijoj. Jie jų stengia
si turėti kiekvienoj lietuviškoj

koks tikslas būtų jį ir maišyti i organizacijoj. Jie ardė mūsų sto 
su purvais? ... . I vykias Vokietijoje samagopu,

Seka ir kita išvada įsidėmėti-, ?**u!ia<:ija ,lr '‘“gyviais 
1 darbais pagal instrukciją nr. 1. 
Jie ardo mūsų lietuviškąją ben
druomenę ir čia.

na mums tremty. Vlikas dirba 
naudingą Lietuvai darbą. Viso-

ševikams. Viskas sutinka sulkios kąlbos tik rodo, — jis nors 
bolševikine sąžine, jei tai gali' 
pakenkti bolševizmo priešui.
Viskas yra tiesa, kas bolševiz
mą gali sustiprinti. Jei tiesa, jų 
skelbiama, neatitinka faktams, 
tai tuo blogiau faktams.

Neapykanta ir fanatizmas 
! augščiausio laipsnio. Toks bur
nojimas, kurį gali rasti tik pas 
Maskvos auklėtinius. Pornogra
fija, pralenkianti visus buržua- 

( zinio pasaulio geltonuosius rašy

ir puolamas iš visų pusių — jog 
neturi *Vlikas tiems visiems 
šmeižtams pasiduoti ir neturi 
nusikreipti nuo savo tikslų ir dir 
barnų darbų. Ir mums privalu 
paremti Vliką visais būdais. 
Juk ir Vliko žmonės ne angelai. 
Ir jie turi nervus, ir jie yra tie 
patys mūsų aplinkumos žmo
nės. Kada jie yra puolami, mes 
privalome ateiti laiku jiems pa
galbon savo žodžiu ir veiksmu. 
Turėtume parodyti, kad jie ne-

tojus. Nes šie, nors ir piešiamiem kovoja prieš bolševikus,

PRANAS S ALFiMONĄVICIUS į

vaizdus, bet manipuliuoja su 
negyvomis sielomis ir nededa gy

bet su jais eina ir visa lietu
viškoji tremtis. Pvz. būtų įdo
mu sužinoti, kad Vliko žmonės, 
bjauriai išdergti bolševikinėj li-

, išgalvotus įvykius gyviems žmo i teratūroj, kurią skaito tremty

rie yra niekinami ir mūsų prie-' &įam tikslui jau ir parengiamie
šo.

Būkime apdairesni.

Mes

n1okawe

Augštą

ptv'idenA}

Savmgs and;
■ .Association

V • - ■'? ,

P£R 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

, PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

»F NDROVl

4038 Archer Avenue t*i la3-67i» 

AUGUST SAL DŪK A S Prašinamo

Hiiiiiiuiiiiiiiimiimmiimiiiiiim iniimmiiiiiiimniinniiiiiiiiiimifiiiH'......

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

tolimų disitancijų. Šaukite sekančiai.

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

Telefonas — FKontier 6-1882

..ąraMMhii iiiįiįįi iii u, _.
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1957 BUICKAS 
Tik

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

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

nėms, padarydami iš jų kažko 
kias baidykles. Bet jie ir yra bol 
ševikai, kad nesiskaitytų su as
meniu. Kas yra bolševikui as
muo? Bolševikas jį niekina, su 
trypia, kankina, kemša be kal
tės į kalėjimą, siunčia be teis
mo į vergų stovyklas, atima nuo 
žmogaus viską — iki paskutinio 
siūlo galo, siunčia šeimas su vai 
kais, seneliais, ligoniais į Sibi
ro miškus, pagaliau ir žudo be 
skrupulo — tai ką reiškia jam 
apie žmogų paskleisti ištisą sro
vę melų, išgalvotų šlykštynių, 
apšmeižti, padaryti jį vagim, 
apgaviku, kyšininku, o jei rei
kia — ir žmogžudžiu?

Jei čekistas laiko sau nuopel
nu kuo brutaliau elgtis su žmo
gumi, tariamu savo priešu, jį 
naikindamas, tai, to asmens ne
pasiekdamas, jį stengiasi nužu
dyti bent dvasiniai. Gal gi kas 
nors ir patikės.

Bolševiku tikslai
Bolševikų tikslas yra aiškus 

— išardyti Vliką, jo žmones su- 
1 niekinti ir jo darbus paneigti 
kaip žalingus jiems. Bolševi
kams Vlikas ne tik nereikalin
gas, bet žalingas ir pavojingas. 
Pavojingas visais atžvilgiais. 
Lietuvių tauta girdi apie Vliko 
veiklą ir ją daugiau ar mažiau 
vertina. Lietuvių tauta netiki 
dėl to ir bolševikams. Vlikas 
kalba apie Lietuvos laisvę. Vil
kas kalba apie nepriklausomos 
Lietuvos atstatymą. Vlikas vei
kia nevaržomai. Tokius tauti
nius komitetus, koks yra lietu
vių Vlikas, turi visos kitos tau
tos. Ir jie visi kalba tiek savom 
pavergtoms tautoms, tiek visam 
pasauliui. Įsivaizduokit padėtį, 
jei štai visi šitie komitetai vie
ną gražią dieną nustotų veik
ti ir išsiskirstytų. Tai būtų di
džiausias bolševikų laimėjimas 
ir tarp laisvųjų ir tarp paverg
tųjų. Taigi bolševikų pastangos

daugelis prisiunčiamą iš rytinės 
Vokietijos, gavo bent užuojau
tos pareiškimų? Kiek gavo p.

Jau yra žinomi atsitikimai, 
kad bolševikiniai agentai atsi
lanko pas kažkada davusius dar 
Lietuvoj bolševikams pasižadė 
jimus dirbti jiems. Šiandien bol
ševikų agentai ateina ir pakiša 
pasirašiusiems- silpnumo valan-! 
dą jo dokumento fotokopiją ir 
drąsina, jei jis nebendradar
biaus, su juo atsiskaitys. Tero
ras vyksta ir šiandien laisvuo
se kraštuose. Bolševikai savo 
aukų lengvai neišleidžia — jas 
šantažuoja ir terorizuoja. Ne 
visi sutinka bendradarbiauti. 
Bet yra silpnų žmonių, kurie pa 
klus šantažui ir dirbs gal net 
prieš savo valią.
ševikai ir su tuo nesiskaito. Be

O kur pinigo galybė? Juk bol- 
to, kur savanoriai komunistai?

Taigi laisvieji lietusiai ir raū-

VAKARŲ VOKIETIJA
STATYS AERODROMUS
Vakarų Vokietija papildomai 

ryžtasi pastatyti dar 29 naujas 
oro bazes Šiaurinės Atlanto są
jungos karinės aviacijos reika
lams. Kaikurios iš šių bazų bus 
užimtos naujųjų Vakarų Vokie
tijos oro pajėgų dalinių. Kiek
viena bazė kainuos apie 60 mi-

ji darbai vykdomi. Visas bazes 
tikimasi galutinai įrengti iki 
1959 metų pabaigos.

Kiekvienas aerodromas užims 
apie 250 akrų plotą; lėktuvams 
nutūpti takai bus 10,000 pėdų.

GUŽAUSKŲ
BEVEKLY HJLLLS GRUNYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke* 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West ftSrd Street 
Tei. PBospecl S-0MJ3 Ir PR S-OtUH.

BSTS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West Ulth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas miest e!

Tel CEdarcrest 3-6335

NARIAI iltllivn IAIK ik SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

DiSTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago B, III.

ST. AMTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50. 111., tel. TO 3-8131-32

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

_ 1 sų laisvinimo veiksniai yra nuo
A. Devemene, bolševikų neapy- į latinėj bolševizmo priežiūroj. Ir 
kantos šmeižiama ir kaip mote-! Ras daugiau dirba> Rieno darbai
ris, užuojautos laiškų? Gal pri- reikšmingesni, tai atidžiau ir 
vačių ir gavo, bet net jai arti- sekamas Tam tarnauja ir “Už 
mos organizacijos bent viešai '9Ugrižimą į tėvynę”. Juk tai yra 
nepasireiškė. O turėtų tai pada-1 bol-eviRinių valstybinių įstaigų J 
ryti.

Bolševikiniai agentai mūsų 
tarpe

Turime žinoti, kad apie Vliką 
ir Vokietijoj, ir čia, Amerikoj, 
sukinėjasi ir šiandien bolševiki
niai agentai. Jie tuo tarpu yra 
užsimaskavę. Bet jie yra. Nega
li čekistas išleisti iš akių šios 
jiems tiek daug įkyrėjusios in
stitucijos. Taigi bolševikai ją 
seka. Ir tai iš labai arti. Jų vi-

organas.
Pasidarykime išvadas 

Mums, lietuviams, privalu tai
žinoti ir pasidaryti savas išva
das. O pirmiausia negelbėkime 
bolševikams, nepritarkime jų 
vedžiojimams ir nebūkime aklu

UODftSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6840 So. W«rtem Ava. Air Conditioned koplyčia 
BEpabUe 7-8600 — 7-6001 Automobiliam® vieta

Ttama, kurt* gyvena kito** mt«*te daly**; gausim* 
koplyčių arčiau Jūrų namų.

t
A. A

MYKOLAS F. UCKŲNAS 
(LJc-kun)

Gyveno 4156 W. May Pole avė.
MirS bal. 4 d., 1957, 10:00 v. 

vakare, sulaukęs 72 m. amž.
GimS Lietuvoje. Kilo iš Ma

žeikių apskr., Ylakių parapijos.
Amerikoje išgyveno 53 m. 
l’asiliko dideliame nuliūdime

žmona Magdalena Augustinavi- 
Ciūtš, švogerka Kotryna I’au- 
lauskis ir jos šeima ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų. z

Kūnas pašarvotas Petkus ir 
Sūnus koplyčioje, 1410 So. 50 
Avė., Cicero, III.

Laidotuves įvyks antrad., ba
landžio 9 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į ftv. 
Antano parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionius sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, švogerka 
Jos šeima.

Ir

Laidotuvių direktoriai Pet
kus ir Hūnus. Tel. TO 3-2109.

A. A.

GEORGE RADOMSKI
GyV. 1609 S. 49th Avė., Ci

cero, Illinois, tel. OL 2-4744.
Mirė bal. 5 d., 1,957 m., 8:- 

40 vai. vak., sulaukęs 65 m.
♦ Gimė Hhenandoah, Pa.

Pasiliko dideliame nuliūdime;
2 dukterys Frances Kiškunas, 
žentas Stanley, ir Ann Kubilis, 
žentas Albert: 5 anūkai — Di- 
ane, Eileen, Carol, Jane, Brad- 
ley; brolis William Kadomski 
ir šeima: 2 seserys Anna Mey- 
ers ir šeima ir Margaret Ha- 
domski; švogerka Marijona Sta- 
nišauskas ir jos vyras Antanas 
ir šeima: švogeris Juozas Ta- 
kažauskas ir jo šeima: Izizdaus- 
kų, Vabalaičių šeimų narius; 
ir daug kitų giminių, draugų 
bei pažįstamų.

Priklausė prie Raudonos Ro
žės Klubo, šv. Antano Draugi
jos, Cicero Kareivių Draugijos, 
šv. Vardo Draugijos ir Illinois 
Police Association.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus 
koplyčioje, 1410 So. 50th Avė., 
Cicero, Iii. Laidotuvės įvyksta 
trečiad., bal. 10 d. iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Šv. Antano parap . bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionius sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: dukterys, anūkai, 
seserys, brolis, švogerka, švoge
ris ir kiti giminės.

Laid. direkt. Antanas Petkus 
ir Sūnus, tel. TOwnhall 3-2109.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. SOth AVĖ. 

CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

TOumhalI 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

' Ambulansų patarna- Mes turime koplyčia
1 vimas dieną ir nak- fij? J® visose Chicagos ir ’
Itį, Reikale gaukite Roselando dalyse ir‘

tuojau patarnaujame Imus.

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 4545 W. 63rd St., Chi
cago 20, III. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

t t
PETRJK BIELIŪNAS

4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

Pasinaudokite "llrauĮ’u" (iassilicd skyrii^ni.

tisais šimtmečiais yra pasakę apie 
Marijų? Apie tai rasite naujai U 
spaudos išėjusioje poeto A. Tyrnolto 
paruoštoje Marijos antologijoje, pa
vadintoje:

Aušros žvaigždė
Cla sudėta 58 didžiųjų poetų eilė

raščiai, poetų, atstovaujančių 15 tau
tų. Čia randami tokie pirmaujantieji 
kūrėjai, kaip Dante, Byronas, Ches- 
tertonas, Goethe, Reine, V. Rūgo, 
Gertrud von Ia Fort, LongfelloF 
Maironis, Mickevičius, Milašius, MII- 
tonas, Gabrle, Mistral, Poe, Puški- 
nas. Klike, Šekspyras, Mileris, tina- 
muno, Verlalne Ir daurvbė kitų.

Tai poezijos antologija. kurt ne
sensta. kurios vertė Ir po keliasde
šimt melų bus svarbi, kaip šiandien 
Kaina *2.041.
Užsakymus kart*1 *u pinigais dųsklte

D K A V G 4 
4545 Wmt 63rd Street 

l CMcui;o 20, Illinois

MARTYNAS RAMANAUSKAS
Gyveno 2438 W. 47th Street.
Mirė šeštad., bal. 6. 1957 m., 

4:30 v. p.p., sulaukęs sentvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš l,az- 

dljų apskr., Kučiūnų parapi
jos, Kučiūnų miesto.

Amerikoje išgyveno 53 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Juozapas, dukros — Ane
lė Anzalone, Ona Kastner, bro
liai — Simonas Ramanauskas ir 
Jurgis Ramanauskas (Lietuvoj) 
ir jo duktė Irena su šeimyna, 
sesuo Ona Rasimavičienė, g.vv. 
I’lymouth, Pa., šeši anūkai y- 
vienas proanūkas, brolvaikis 
Juozas Ramanauskas, daug kiti) 
giminių, draugų Ir pažįstamų.

Priklausė Loyal Order of 
Moosr <3 skyrius), šv. Vardo 
draugijai, Suvalkiečių klubui.

Kūnas pašarvotas McPhee 
koplyčioje, 7133 Ho. WeStern 
Avė. Laidotuvės įvyks trečiad., 
bal. 10 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į švč. P. Ma
rijos Gimimo parap. bažnyčių, 
kurioje (Vyks gedulingos pa
maldos už vellonies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtus į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Uoka: sūuua. dukros, 
broliai. Mvaio ir kiti giminės.

Laid. direkt. J-oeeph MoPhee, 
telefonas PRospect 6-0776.

A- A.
ANTANINA BUDZIENE
(po tėvais Misevičiūtė)

Gyveno 1710 W. Marųuctte 
Road.

Mirė bųl. 6 d., 1957 m., 12:- 
20 v. popiet, sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kito iš Šiau
lių apskr., I’ašvietinio parap.,

Amerikoj išgyveno 5 metus, 
l’asiliko dideliame nuliūdime 

duktė Adelė, žentas Juozas 
Duoblys, du anūkai — Kyman
tas ir Vhuolia, anūkė Vida. jos 
vyras Romualdas Račiūnas, o 
Lietuvoje liko sūnus Viktoras, 
marti Magdė, anūkas Viktoras, 
brolienė Olympiju Misevičienė, 
Jos šeima ir daug kitų giminių,
draugi) bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeika- 
Evans kopi., 6845 H. Western 
Avė. Lakiotu vės įvyks antrad., 
bal. 9 d. Iš koplyčios 9 vai. ry
to tais atlydėta į šv. i*. Marijos 
Gimimo parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionles sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame 'visus 
gimines, draugus ir pužjstanius 
dalyvauti žiote laidotuvėse.

Nuliūdę: duktė, sūnus, anū
kai, žentas, marti ir k. giminės.

Laid. direkt. Mažeika-Evans, 
telefonas RL p u bite, 7-8600.

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

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

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

• VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, UI Tel. OLytnpic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69tli STREET REpnblic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. SOth Avė. OLymplc 2-5245 ir TOwnhall 3-9687
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/ mus

X Naujausiame “K. K. Lai
vo" numeryje randame šiuos 
straipsnius: Dangus atlygina
klusnumą, Prancūzė ir misio
nierius, Aleksandras parengė 
durklą, Eucharistijos riteris, 
Trys rūšys katalikų, Apie pa
klusnumą Dievui, Tėvų Mari
jonų dešinioji ranka ir kt, La
bai įdomių žinių yra skyriuje 
"Ne taip svarbu, bet įdomu”. 
Daug žinių iš katalikiško ir lie
tuviško pasaulio.

X Ona Kaulakis, gyv. Miami, 
Fla., buvo atvykusi į Chicagą 
į savo dėdės Benešiūno laidotu
ves. Ona Kaulakis, čia gimusi 
lietuvė, yra žinoma lietuvių vi
suomenės veikėja. Anksčiau 
yra gyvenusi Chicagoje ir pasi
žymėjusi visuomenine veikla. 
Šiomis dienomis ji grįžo į 
Miami, kur mokytojauja augš- 
tesnėje mokykloje. Jos vyras 
Kaulakis yra žinomas vietos

X De Paul universiteto
Alumni Hali kovo 30 d. įvyku
sioje Chicago Catholic Science 
Teacher’s Associati-on konkur
sinėje parodoje iš Chicagos 
Autgštesniųjų katalikinių mo
kyklų dalyvavo apie 600 moki
nių su savo darbeliais iš gam
tos, fizikos, chemijos ir biolo
gijos. St. Mary of P. H. High 
School pasiuntė į konkursą pen
kis savo geriausius mokinius iš 
augščiau minėtų mokslo daly
kų. * Pirmoji premija (First 
Award in Chemistry) už atlik 
tą darbą — Crystal Micropho- 
tografy komisijos buvo pripa
žinta tos mokyklos paskutinius Į Alto darbuotojas, 
metus lankančiam mokiniui A1-į x Lietuvių Bendruomenės 
fonsui Nevardauskui, jr., prieš Marąuette Parko apylinkės val- 
septynius metus atvykusiam į dybos suorganizuotas Moksiei-
Ameriką. Miela, kad mūsų jau
nimas daro gražią pažangą 
moksle, labai dažnai visa galva 
prasiskverbdamas iš kitataučių 
.masės.

vių Tautinis ansamblis balan
džio mėn. 10 d. 7 vai. v. Mar- 
ųuette Parko parapijos salėje 
daro pirmą repeticiją.

X Audykloj Juosta, 1805 W.
46 St., kurią sumaniai tvarko 
Joana ir Kazys Prišmantai, 
dabar yra nepaprastai didelis 
pasirinkimas įvairiausių liet. 
kaklaraiščių, juostų, juostelių 
bei kitokių audinių. Daugybė 
lietuvaičių džiaugiasi įsigiju- 
sios sau gražius taut. rūbus, 
išaustus šioje audykloje, o dau
gelis dar laukia išaudžiant. Joa
na Prišmantienė pradėjo ga
minti lėles, papuošdama jas 
įvairių Liet. sričių taut. rūbais.
Taip pat turi įvairiausių pagal- chieagoje 
vėlių, takelių, užuolaidų ir kito
kių namams papuošti bei įvai
riom progom dovanoti audinių.
Ten pat galima nusipirkti įvai
rių medžio drožinių, gintaro 
išdirbinių, kristalo vazelių bei 
Alice Stephens ansamblio plok
štelių.

Ansamblin užsirašė dalyvau
ti 100 priaugančio jaunimo. 
Ansambliui vadovauti yra pa
rinkti prityrę vadovai, kurie 
kviečia į pirmąją repeticiją at
vykti ir užsiregistravusio jau
nimo tėvus — pasitarimui.

X Algirdas Titus Antanaitis,
Gabrielius Gedvilą, Vaclovas

CHICAGOS ŽINIOS

Ragina laikytis 
sekmadienio

Kardinolas išleido ganytojiš
ką laišką, kuriame ragina ka
talikus verslininkus nedirbti sa
vo įstaigose ar Įmonėse sekma
dieniais, ar jie būtų savininkai, 
ar tik darbininkai tenai, nebent

Taiso gatves
Chicagos miesto mūras palei 

do i darbą 43 darbininkų gru 
peš, kurios užtaisys skyles gat-j 
vių grindinyje, iš pavasario at
siradusius pakraščių iškišulius. 
Tam reikalui paskirta $3,000,- 
000. Neužilgo bus pradėti stam-

kur darbas būtinas ir sekma-! besni miesto gatvių remontai, 
dieniais. Katalikai taipgi skati- pagrindiniai pataisant 35.5 my-
narni sekmadieniais neiti pirk
tis į krautuves. Kardinolas pri
mena, kad katalikams yra pa
reiga sekmadieniais ne tik iš
klausyti šv. mišių, bet ir susi
laikyti nuo darbo, skiriant dau
giau laiko dvasiniam susikau
pimui.

Negali pakelti atlyginimo
Miesto susisiekimo vadovybė 

pareiškė, kad tuo tarpu nega
linti savo tarnautojams pakel
ti atlyginimo, nes jeigu ir būtų 
padidinta penkiais centais važ
ma, reikalaujant iš keleivių po 
25 centus, tai daugelis žmonių 
tokiu atveju mažiau naudojasi 
miesto susisiekimo priemonė-1

Vagys įsilaužė per sieną
Vagys prakalė 10 colių sieną, 

įsilaužė į Certified Automotive, 
Ine. krautuvę 825 S. VVestern 
avė., Chicagoje, ir iš ten išnešė 
dar nenustatytą sumą pinigų 
bei prekių. Parduotuvėje buvo 
įtaisytas alarmas prieš įsilauži
mą, tačiau tas įtaisas neveikė 
jiems įsilaužus per sieną.

Skiepai 36-se mokyklose

Penktadienį nuo polijo ne
mokamai buvo skiepijami vai
kai 36-se miesto mokyklose, 
kaip parapinėse, taip ir valdi
nėse.

Stato naują mokyklą
Prie Šv. Vardo Katedros šio-

Pirmadienis, balandžio 8, 1957

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

neparduodamos Finansų Kompanijon

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

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

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

fabrikų, Kroshier, Apolstering King ............................... $249.00
9x12 vilnoniai kilimai, Aiexander SmitTi, Magee, liigel-

low, naujų spalvų ..........................................................................$ f.9.00
9x12 kilimai įpatingai modernūs, garantuoti 10 metų,

parduodanti pirmą kartą Chicagoje ......................................$129.00

lių gatvių ir tam reikalui pa
naudojant $5,632,000. .

Šv. Jurgio krepšininkai 
pirmieji

Valentine berniukų klube su
ruoštose kreipšininkų rungty
nėse tarp Bridgeporto mokyk-'mig dienomis pradedami’ p“ama 
lų krepšininkų komandų pirmą tų kasimai naujaį mokyklai> 
vietą laimėjo Šv. Jurgio para- kurį kainuos $i>000,000. Ji bus 
pijos mokyklos krepšininkai. statoma seno vienuolyno vieto- 
Lietuviai ir čia pasirodė vik- je Naujuose mokyklos rūmuo.

se bus 11 klasių, erdvi kafete- 
rija, biblioteka, susirinkimams 
vieta.

Jaunuoliui pabauda 
— $1.000

Kriminalinis teismas nubau
dė 16 m. amžiaus jaunuolį Ri- 
chard Dombeck $1,000 už tau 
kad jo neatsargiai vairuojama 
mašina užmušė dvi 5 ir 7 metų 
amžiaus mergaites.

riausi ir smarkiausi.

Policija jieško gengsterio
Nužudytojo Marcus doku

mentuose rastas gengsterio 
Sam Giancana vardas, ir poli-

. . . j-j--- . ,• cija dabar jo įieško, norėdamamis ir pajamų padidėjimas toli J J Jnustatyti, ar kartais jisai netugražu nebūtų pakankamas rei
kiamai sumai sudaryti.

Patvarko alkoholio
pardavimą krautuvėse

Chicagos Miesto tarybos Lei
dimų komisija pasiūlė naują 
potvarkį, kuriuo būtų suvaržo
mas alkoholinių gėrimų parda
vimas maisto krautuvėse: ten 
alkoholiniai gėrimai būtų laiko
mi vienoje vietoje ir kiekvieną

Kleiza, Raimundas Mišauskas, jų pardavimą turėtų patvirtinti 
Edvardas Šulaitis ir Rimas Vė- savininkas ar krautuvės vedė- 
žys sudaro Lietuvių Jaunimo jas, ar jų pastatytas žmogus. 
Kongreso spaudos ir propagan- Tuo norima apsaugoti nuo ai
das komisiją. Šis kongresas koholio pardavimo nepilname- 
įvyks birželio mėn. 29—30 d. d. i čiams.

J * . ■
i Pabrangs kūrenamos dujos?

Peoples Gas Light & Coke 
bendrovė, kuri teikia čikagie- 
čiams kūrenamąsias dujas, nu
sistačiusi prašyti Illinois Ko-

X Kimi. J. Borevičius, vienas 
iš L. B. Chicagos Apygardos 
vicepirmininkų, vadovauja lie
tuvių meno parodos ruošimo
komitetui, kuri įvyks birželio mercijos komisiją, kad 
mėn. 28—14 liepos dienomis 
Marrison viešbutyje.

rėjo ryšio su to bankininko nu
žudymu. Su šiuo gengsteriu nu- 
žudytasai bankininkas turėjo 
stambių piniginių operacijų.

Mirė teatrą tinklo 
prezidentas

Balaban & Katz korporacijos, 
turinčios apie 40 teatrų Chica
goje, prezidentas John Balaban, 
62 m. amžiaus, mirė savo na
muose 1000 Lake Shore drv. 
gavęs širdies ataką.

X Fledermousc operetėn bi- 
letus jau galima gauti Mar- 
quette Parke Vaclovas Sten
delis, 2437 W. 69th St., tel. RE 
7-1776; Brighton Park Ste
phens Liguor Store, 4134 Ar
cher Avė., tel. LA 3-1933, 
Bridgeporte Lietuvių auditori
joje, kreiptis į Maliorienę. Taip 
pat dar galima bus biletus gau
ti pas Pirmyn choro narius. 
Koncertas įvyks balandžio 28 
d. Sakalų salėje.

X Moterų žurnalu Chicagoje 
yra didelis susidomėjimas. At- 
Hiranda naujų skaitytojų. Žur
nalas šiemet yra nupigintas nuo 
$3 į $2.50 metams. Užsisakyti 
galima per St. Semėnienę, Dai
na TV, 3321 S. Halsted str., 
Chicagoje, tel. CLifton 4-5665 
arba tiesiog į Kanadą: Moters 
administracija, 46 Delavvare 
Avė., Toronto, Ont., Canada.

X Raymondas Šimutis, Do- 
lores Rupslaukis, Al Stasiūnas, 
Monica Kasper, Barbara La
zutka, Edward Pocius, Aldona 
Miškinis, Irene Rakaitis ir Ray- 
mond Samoška dirba, kad gra
žiai pavyktų Lietuvos Vyčių 
112 kp. Marųuette Parke ruo
šiamas vakaras balandžio 21 
d., Velykose.

X Joana KrutuJienė, skaučių 
seserijos vadijos Žibuoklių ba
liaus ruošimo komisijos pirmi
ninkė, rūpinasi, kad šis balius, 
įvyksiantis gegužės 11 d. Wes- 
tem Ballroom patalpose, pra
eitų linksmoje pavasariškoje 
nuotaikoje.

X Ateitininkų sendraugių
centro valdyba balandžio 3 d. 
turėjo posėdį, kuriame priėmė 
tekstą aplinkraščio, kuris šio
mis dienomis, kartu su velyki
niais sveikinimais, bus pasiųs
tas visiems skyriams.

X Cicero lietuvių kultūrinei 
ir visuomeninei veiklai suakty
vinti, prie LB Cicero apylinkės 
valdybos organizuojama iš ak
tyvesniųjų kultūrininkų ir vi
suomenininkų apylinkės taryba.

X J. Paštukas, F. Valinskas,
V. Indrulėnas, Z. Balzaras, P. 
Šimoliūnas ir kiti rūpinasi sve
čių, atvykusių į Tautinių šokių 
šventę ir Jaunimo kongresą, 
sutikimu ir apnakvydinimu.

X Bronė Pivariūnienė buvo 
išvykusi į kepėjų suvažiavimą 
New Orleans, iš kur nuvyko į 
Kaliforniją pas brolį ir ten pa- 
sišvečiavusi ,tris savaites šio
mis dienomis grįžo į Chicagą.

X Viktorija Tubelienė spaus
dina Velykų sveikinimo lietu
viškus atvirukus, kurie yra pa
plitę ne tik Chicagoje, bet ir 
visoj Amerikoj.

X Antanas ir Dalia (Kara- 
zijytė) Laučiai susilaukė pir
magimės dukrelės. Motina ir 
naujagimė jaučiasi gerai.

Antanas studijuoja Illinois 
technologijos institute.
- ■ — .. t----------

leistų
jai pakelti kainas, nes dabar tin
kamai neišsiverčianti. Jei būtų 
leistas kainų pakėlimas, tai pa
liestų šimtus tūkstančių varto
tojų.

X Žilėnas Vladas Ir Juod
valkis Jonas bendrai nusipirko 
gyvenamąjį mūrinį namą, 4-rių 
butų, dviejų augštų, esantį prie 
13 gt., Cicero, III.

X Eugenijus Orentas eina 
vyriausio MAS Vakarų apygar
dos metinės šventės organizato
riaus pareigas. Šventė įvyks 
balandžio 28 d. Marijos Augšt. 
mokyklos didžiojoje salėje.

X Juozui Krivickui, gyvenu
siam Ciceroje, yra laiškas nuo 
giminių iš Lietuvos. Kreiptis jr 
“Draugą”.

X Trys premijos bus įteiktos 
už originaliausias ir gražiausias 
kartūno sukneles Dantų gydy
tojų baliuje, kuris įvyksta š. m. 
gegužės 4 d. Ballroom salėse, 
3504 S. Western avė.

X “Alio, kalba Vilnius’’. Kas
dien 4 vai. 30 min. popiet Gra- 
dinskas, J. G. Television Co., 
2512 W. 47th Str., demonstruo
ja vokiškus trumpų bangų, FM 
ir AM radijo aparatus, patefo
nus.
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Skelbtis “DRAUGE” apsim»)k* 
nes jis yra plačiausiai skaitoma* 
lietuvių dienraštis. o akelhlmt, 

kaina yra prieinama vistema
oooooooooooooooooooooooooo

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Prccin Photo Studio
(Tncorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-24C' ; Atdarajr

Pasinaudokit paskutinėm

IŠPARDAVIMO
DIENOM

Dabar nupiginti visi: Hi-fi fono
grafai • Televizijos • VSsintuvai- 
Vėtlinl uvai AM/h'M radijo aparatui
• Vokiški truiopu bangų rad. apar.
• ,kalbėjimo aparatai • Dulkiasiurb
liai • Rašomos mašinėles • Įvairūs 
elektriniai namų apyvokos reikme
nys • Antenos ir kit.

iLDfli na
IPlTCLCVISIon
C s ales - service;

Sav. Ini. A. SEMRNAS 
3321 S. Halsted — Cblffside 4-5UA5 

6, pirmadieniais
ketvirtadieniais 9—9

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

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

Atliekame dideliut. ir msžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių Halia.

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

2641 West 7lst Sfr. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WJUbrook 5-5934

i/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

REIKALINGA VIRfiJA-PADfiJfi-
JA. Gerus HtlyginiiiMiH, butas ir iiž- į 
laikymas. Rašykite šiuo adresu: 
DRAUGAS Adv. 9441, 4645 W. 63rd 
St., Chicago 29, III.

KAS TURI GERA SKONI, VISKI) PERKA PAS LIEPOM)
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FIJRNITURE CKNTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. Vlctory 2-4226
Pirm., Kctrirt. 9—9:30, Sekm. 10—5, Kitam dienom 9- ft

GRANE SAVINGS ‘"S™"
2555 WF.ST 47th STREET I.Afayette S-1083

R. K. rietkieuiez, prez.; E. R. Pletklewlcz, aekr. Ir advokataa
Mokame aukMue dividendu*. Keikiame čnkliia. Pardundame tr perkame 

vnlHtybėe bonue. Tnupytojama patarnavimai nemokamai.

Pradėkite laupyti atidarydami asskalt# šlandbti. Apdrausta Iki SIO.OOO.

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

““^misiąs rmMujįjJjan
ii TOLI IR ARTI

NAUJI OIMII TPOKAI-NAUJAUSI KPAUSTmO įPANfC/AJ 
H&U MCTŲ PATTPlNIAS - PISUS IPSĄ±IN(N&AS PATAPNASNSAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
Į 2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tel. VAIkmek 5*9^09

.ar-;. — -   - -  - .u ., .„h .. ■ -„.„.i ..i-.- —

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

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

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

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

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

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

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

RAŠOMIEJI STALAI — KNYGOM SPINTOS

Rašomieji stalai, raudonmedžio, ąžuolo, riešuto su 4 stal
čiais, tik mcksleiviams ...............................................................$ 29.00

Rašomieji stalai dviem eilėm stalčių .............................................. $ 39.00
Rašomieji stalai, specialus įdėjimas rašonmi mašinėlei,

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

ar profesionalams, visi stalčiai užrakinami, re gu
lim, jamas augštis, tik ................................................................. $135.00

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

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

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

ŠALDYTUVAI. SKALBIAMOS MAŠINOS VIRIMUI PEČIAI

6 pėdų šaldytuvai Westinghouse, Admiral, Norge, Frigi
darė, General Electric, nuo ....................................................... $149.00

Virimui parcelano krosnys, automatišku uždegimu, ne-
(lūžtamo parcelano, žymios Crown kompanijos, po $ 99.00

Virimui pečiai, Cr®wn, RCA, Roper, Tapau, IJniversnl . .$169 00 
Jei jūs pavargote bejieškodami puikių baldų už prieinamą 

kainą atvykite pas mus. Jūs būsite nustebinti mūsų žemomis
kainomis ir gražiu modemišku stiliumi.

Kas turi gerą skonį viską perką 
pas Lieponį.

3224 SO. HALSTED STREET 
Lietuviu Prekybos Namai vedėjas*-Justas Lieponis

TEL. — VICTORY 2-4226

St
-

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

........... 9—9:30
........... 9-6.00

10—5 valandos


