
DRAUGAS
Leidžia Lietuvių Katalikų Spaudoi 

Draugija
2334 So. Oukley Avė., Cliiciigo 8, Illinois 

Telephone — V Ilginiu 7*0(140-41

Vienintelis tautinės ir tikybinės minties 
lietuvių dienia&tis pusaulyje

No. 48

STIPRIAI GARSINTAS KARINIS STIPRUMAS
Nieko nepavydim Togo žmonėm, 

bet prašom laisvės ir Lietuvai
SALOMĖJA N ARKĖLVCN  A1TĖ 
Mūsų korespondentė New Yorke

Jungtinės Tautos. — Vienas ilgiausiai užtrukusių ginčų JT 
kolonijų globos srityje, atrodo, netrukus bus išspręstas. Bri
tų administruojamos Togo šalies gyventojai jau užsiregistra
vo dalyvauti plebiscite, kuris įvyks šiemet gegužės 9 d.

JT paskirtasis plebiscito
vadovas meksikietis Priet0 ką- 
tik paskelbė, jog iš viso įsire
gistravo 193,674 asmenys da
lyvauti pasisakyme, ar j'e no
ri, kad jų teritorija būtų inte
gruota į Auksinį Krantą ar 
pasiliktų ir toliau JT globoje.

Prieš prasidedant vasaros 
lietums, šitoje nedidutėje bri
tų Vakarinės Afrikos teritori
joje įvyks. istorinis įvykis tos 
šalies gyvenime ir pirmasis 
toks pačių JT istorijoje.

Šiek tiek didesnė už Lietu
vą savo teritorijos plotu, bet 
vos tik 400,000 gyventojų tu
rinti britų Togo šalis, kurios 
kita dalis, bent du su puse 
karto didesnė už ją plotu ir 
gyventojais, priklauso Prancū
zijai, prieš I Pas. karą priklau 
s’ė Vokiet’jai. Versalio sutar
timi Togo atiteko Tautų Są
jungai, o pastaroji ją perda
vė administruoti britams ir 
prancūzams. Kai Togo globa 
atiteko Jungtinėms Tautoms, 
administracija pasiliko ta pati.

Tad beveik po 40 metų bu
vimo britų valdžioje Togo gy
ventojai dabar turi galimybę 
pasisakyti dėl savo likimo, ši
ta privilegija Togo gyventojai, 
kuriais yra vadinamieji Ewe, 
naudojasi pagal JT sutartį su 
kolonijas administruojančio
mis valstybėmis.

Kadangi Togo klausimai net 
8 metus vargino JT, ir tik per
nai buvo nutarta pravesti ple
biscitą, tai šiam įvykiui Jung
tinėse Tautose skiriama itin 
daug dėmesio. Pakėlusios gal
vą, anti'koloninės jėgos dabar 
tik laukia precedento, kad pas
kui galėtų tą patį pritaikyti ir 
kitur.

Bet kai Togo susideda iš 
dviejų dalių, tai dabar tik bri
tiškojoje tas plebiscitas vyks, 
o prancūzų administruojamieji 
Ewe žmonės, nors politiniai ir 
kultūriniai, sakoma, labiau su
brendę už britų valdytuosius, 
dar turės laukti, ligi prancūzai 
pamatys, “kad šie jau subren
dę nepriklausomai tvarkyti”. 
Taip tos pačios J. T. nutarė.

Togo ir Auksinis Krantas

Gal ir britų valdomasis Togo 
nebūtų tos laimės susilaukęs, 
bet taip jau išėjo, kad britai 
pajuto re'kalą gana pigiai nu
sipelnyti “tautų apsisprendi
mo” teisės garantuotojo vardą. 
Jie sutiko, kad Ewe balsuotų 
kam jie nori priklausyti tik 
todėl, jog Auksinis Krantas, 
kurio intcgraP dalis dabar yra 
Togo, apie 1956—57 metus 
gaus nepriklausomybę.

Nutarimą diskutuojant bri
tų kolonijų ministras ilgai ne
norėjo duoti Togo gyvento
jams pasirinkimo — ntegruo- 
tis su Auksiniu Krantu ar pa
silikti JT globoje. Britų at

statyta atskiras statusas, ku
ris nežinia koks būtų, gal ne
palankus Togo gyventojams.

Togo apjungimas

Bet yra ir kita medalio pu
sė. Tai patys Togo gyvento 
jai, kurie suskaldyti tarp dvie
jų administratorių, bet norėtų 
Togo apjungimo. Tuo atveju, 
jei jų viena dalis įsijungtų į 
Auksinį Krantą, apjungimo idė
jos šalininkų nuomone, pats 
apjung'mas atidedamas neži
nomiems laikams. Todėl jiems 
integracija nepriimtina.

Kai pereitos sesijos metu 
Togo klausimas buvo svarsto
mas, tai daugiau kaip pusė JT 
narių dalyvavo d:skusijose ir 
buvo išklausyta apie dvidešimt 
Togo gyventojų delegatų, ku
rių vieni margais savo tauti
niais drabuž'ais, kiti angliškai 
pasiūtais kostiumais, neturė
jo vieningos nuomonės. Didžiu
ma nori apsijungti, bet perša 
mintį, kad būtų pasilikta uni
joje su prancūzais. Tik nedi
delė dalia palaikė įsijungifną į 
Auksinį Krantą, nors su juo jie 
surišti pastarųjų 40 metų po
litiniais, ekonominiais ir socia
liniais ryšiais. Tik bėda, kad 
etn:škai Auksinis Krantas 
jiems esąs visiškai svetimas.

JT asamblėja nutarė visdėl- 
to plebiscitą pravesti, sutikus 
britams, ir rekomendavus JT 
keliaujančiai misijai, kuri spe
cialiai Togo teritorijoje apsi
lankė ir visus klausimus vieto
je su gyventojais diskutavo. 
Ir tos misijos įspūdžiai buvo 
margi, bet plebiscitą ji reko
mendavo todėl, kad tai pati 
geriausia, jos manymu, išeitis. 

Sovietai ir Togo
Kad plebiscito metu Togo 

gyventojams duodama dviejų 
klausimų pasirinkimas, tai di
džiumoje Liberijos delegatės 
nuopelnas. Ji pakartotinai įti
kinėjo, kad tie žmonės pasi
jaus JT spaudžami, jei jie bus 
klausiami tik vieno klausimo, 
būtent: ar jie nori integruo
tis.

Sovietai betgi su savo bloku 
buvo priešingi plebiscitui ir tai 
todėl, kad JT nutarė plebisci
tą pravesti JT kom'sionieriaus 
ir stebėtojų priežiūroje, bet pa
tį techniškąjį darbą atlikti pa
vedė D. Britanijai.

Sovietų atstovas ilgai aiški
no, jog JT negalį versti Togo 
gyventojų padaryti nelaisva 
sprendimą. Mat, jis suprato, 
jog jeigu techn'nį darbą atliks 
britai, tai jau jais nebus gali
ma pasitikėti, nors ir prie JT 
stebėtojų

stovas tesiūlė tik patikrinti, jams neprik’ausomybę ir abi
ar jie nori integruotis su Auk
siniu Krantu.
Jei Togo žmonės atsakytų tei

giamai, vadinasi, anot britų, 
jie gauna nepriklausomybę, ir 
reikalas baigtas. Britai nusi
plauna sau rankas ir jų įsipa
reigojimai prieš JT pasibaigia. 
Bet jei Togo gyventojai neno
rėtų integruotis, tai tada,
anot britų, jau turėtų būti nu-1 stebėtojai su komisionieriumi
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Amerikiečių ekspedicija Antarktikoje. — Kairėje csęs paveikslas vaiz luo.įa lėktuvų 
tarnavimo įrengimus, o dešinėje yra sandėlis įj' motorinės rogės, kuriomis vežiojama

Didieji Rusijos vadai

sudėti komitetan
MASKVA, vas. 27. — Rusijos 

bolševikų partijos 20-sis kongre 
sas baigėsi užgyręs Chruščevo iš 
dėstytą partijos liniją, šeštąjį 
penkmečio planą, išrinkęs cent
ro komitetą ir pasisakęs už nau
jos partijos programos sudary
mą.

Centro komitetan tikraisiais 
nariais išrinkta 133 asmens (pas 
kutinis turėjo 125), jų tarpe 53 
asmens yra nauji. Visi didieji ir 
dažniau girdimi bolševikai liko 
komitete, neišskyrus nė Malen- 
kovo nė Molotovo. Iš buvusių 
kandidatų tikraisiais komiteto 
nariais tapo maršalas Žukovas 
ir užsienio reikalų viceministeris 
Gromyko.

Naujai įvesti komitetan iš ži
nomesnių yra vidaus reikalų mi- 
nisteris Dudorovas ir saugumo 
viršininkas Sero vas. Nuo šio 
kongreso bolševikų partija jau 
bus Lenino, bet ne Lenino-Stali- 
no partija. Atitinkamai bus per
rašyta partijos ir Rusijos bolše
vikinės gadynės istorija.

Rusas pasijuokė
WASHINGTONAS, vas. 27.— 

The Air Force Asso., stiprus so
vietų kritikas ir besirūpinanti 
JAV aviacijos pirmenybe pašau 
lyje, aną dieną apsižiūrėjo, kad 
į jos narių tarpą pateko sovie
tų ambasados aviacijos atstovo 
pavad. kapitonas Kolencevas. 
Manyta, kad jis tikrai yra ame
rikietis rezervo karininkas. Vi
sų veidai buvo raudoni, o rusas 
gavo atgal savo registracijos 
mokestį 5 dol.

• Peronas gyvena Panamos 
kanalo bendrovės viešbutyje, tai 
gi JAV priklausančioje nuosavy 
bėję. Washingtone pasigirdo kri
tiškų balsų, todėl Peronui liep
ta viešbutį apleisti.

išvyks į vietą to plebiscito pri
žiūrėti.

Po plebiscito, be abejo, bus 
daug kalbų, ir tokia Indija ar 
kitos kels balsą už tautų apsi
sprendimą. Ta pačia proga no
ris prisiminti, kad tas pats In
dijos Krišna Menon ne vieną 
valandą aušino bumą, ginda
mas Togo juodukų reikalus, 
bet v'ešai per TV yra išsireiš
kęs, jog jis “nežinąs, kas yra
atsitikę 1940 m. su Lietuva, 

Mat, jie ir apie ki-įLatvija ir Estija”, 
tus sprendžia pagal save. | Ryšium su tuo kaip taiklus 

Pov'etaa siūlė, kad negalima buvo Louis Fisher 1953 m. 
padaryti jokio kito sprendimo, Reader’s Dlgest lapkričio nu-
kaip tik suteikti Togo gyvento

dalis sujungti, o jau paskui 
“pati tauta nutars ką ji da
rys”.

Bet dabar štai pasibaigė bal
suotojų registracija, prasidėju
si sausio 11 d. Ji vyko tryli
koje punktų, skersai išilgai iš
mėtytų po visą britų Togo te
ritoriją. Netrukus JT Gen. 
Sekretoriaus paskirti specialūs

meryje, kai jis rašė: “Eroje, 
kurioje Indija, Pakistanas, 
Burma ir Indonezija gavo ne
priklausomybę iš Europinio 
imperializmo, ir kai likusioji 
dalis Azijos ir Afrikos kovoja 
už tą psrtį, yra tiesiog fantas
tiška tikėti, kad Europos tau
tos ilgai išbus sov'etų domi
navime. Pagaliau juk laisvė 
turi ateiti”. Jig tada taip ra
šė sukilimo proga rytiniame 
Berlyne.

Dulles mano, kad Kremlius paleido 
vadžias, nebesuvaldys įvykių
WASHINGTONAS, vas. 27. — Viešame senato užsienio rei

kalų komiteto posėdyje liudydamas valstybės sekr. Foster Dulles 
papranašavo, kad dabartiniai Sov. Rusijos vadai paleido laisvėn 
jėgas, kurių patys nebegalės suvaldyti.

Jis turėjo kalbėti uždarame
posėdyje apie JAV politiką Vid. 
Rytuose, dėl kurios kongrese ro
dyta daug nerviškumo, bet pla
nai buvo pakeisti. Apie Vid. Ry
tus nieko naujesnio ir reikšmin
gesnio nepasakęs, Foster Dulles 
ėmė komentuoti bolševikų par
tijos kongrese pastebėtus taria
mai naujus reiškinius, didelius 
pasikeitimus.

Dulles mato, kad Rusijoje bus 
daugiau liiberjftizmo, daugiau 
žmonių dalyvavimo krašto tvar
kyme, daugiau tolerancijos. „Aš 
matau pasikeitimo mieles pra
dedant veikti” — tvirtino Dulles 
senatoriams. — „Tos naujos jė
gos Sov. Rusijoje gali būti to
kio pobūdžio, kad komunistų dik 
tatūra joms nebegalės pasiprie
šinti” — tęsė valstybės sekreto
rius.

Anot jo, paskutinis dešimt
metis įtikinęs sovietų ekonomis
tus, kad jie turi savo sistemą pri 
derinti labiau prie vakarietiškos 
(jis turėjo galvoje amerikietiš
ką?), o ne laukti vakarietiškąją 
tampant sovietiška. Tą pakeiti
mą darydama, Sov. Rusija nori 
pasidaryti priimtinesnė kaiku- 
riose pasaulio dalyse.

Gal 10 metų reikėsią tiems 
naujiems sovietiškiem^1 reiški
niams įvertinti, tačiau jau dabar 
esą aišku, kad atsisakoma Stali
no teorijos. „Balanso rezultatai 
bus mums palankūs. Imitacija 
(sekimas) yra tikriausias pagy
rimas. Jie (sovietai) bando su
kurti savo savitarpinės pagalbos 
programą. Mes turėjome savo. 
Dabar jie pradėjo lošti mūsų žai 
dimą. Mums būtų didelė gėda, jei

IbMh J

O. V. Allen, valstybės dep. parei 
gūnas Vid. Rytų reikalams, Inbai 
pultas atstovų rūmų ui. reik. komi- 
•ijojc,už padarytus vingius tvarkant 
S. Arabijai parduotų tankų ekspor
tą. (INS)

m

nusileidimo vietą ir sąl 

s maistas ir kiti dalykai

jų šiame reikale nesumuštume.”
Dulles tvirtino, kad Vakarai 

tvirtesni už Sov. Rusiją, kad 
JAV nepalyginamai stipresnės 
už Sov. Rusiją kariškai ir tokia 
padėtis ilgai bus, kad sovietų po
litika subankrutavo dėl laisvųjų 
kraštų kietumo ir vieningumo. 
Taip turėtų būti ir ateityje.

Ne visi senatoriai su Dulles 
optimistiška pažiūra sutiko, nes 
pabrėžė, jog Sov. Rusija per pas
taruosius metus turėjo daug lai
mėjimų dėl JAV neaiškios ir svy 
mojančios politikos.

Vėliau šen. George pareiškė, 
kad JAV politiką pagrindiniai 
keisti nesą reikalo, nes tie va
dinami pasikeitimai Sov. Rusijo
je yra jau bent metų senumo, ta
čiau jis mano, kad atskiriems at
sitikimams reikia konkretesnės 
programos atmušti komunistų 
puolimus, naujais metodais vyk
domus.

Daugiau šviesos 1939m

politikai nušviesti
WASHINGTONAS, vas. 27.— 

Valstybės dep. vėl paskelbė 
pluoštą dokumentų JAV užsie
nio politikai 1939 nušviesti. Tai 
buvo lemtingi metai, nes Hit
leris ir kremlius ruošėsi dide
liems įvykiams, o Anglija su 
Prancūzija, kiek Vašingtono pa
remiamos, stengėsi juos sulai
kyti. Iš paskelbtų dokumentų, 
kurių daugumą sudaro JAV dip
lomatinių atstovų pranešimai, 
matyti ir aiškus kėsinimasis pa
grobti Pabaltijo valstybes.

Rhee laimėjęs savo

valiutos kovas
SEOULAS, vas. 27. — Laimė

jęs kovą su amerikiečiais dėl sa
vo krašto pinigo santykio su do
leriu, P. Korėjos prez. Syngman 
Rhee patenkinančiai atsiliepė a- 
pie Jungt. Tautų ūkinio koordi
natoriaus pranešimą apie kraš
to ūkinę padėtį.

Pranešime teigiama, kad žmo
nių gyvenimo sąlygos pagerėjo 
— prekių yra daugiau ir jos žy
miai atpigo. Bet reikia atminti, 
kad Amerika išleidžia P. Korėjo
je apie vieną milioną dolerių per 
dieną.

Kalendorius

Vasario 27 d.: šu. Gabrielius. 
Senovės: Ašmontas ir Skirmun- 
ta.

Oras Chicagoje

Dalinai apsiniaukus, tempera
tūra apie 35 laipsnius.

Saulė teka 6:30, leidžiasi 5:38
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ygoms pritaikyt Uį aerodromo ap- 
iš laivo i nuolatinę stovyklą. (INS.

Lietuvos kompartijos

centro komitetas
Devintajame Lietuvos kompar 

tijos suvažiavime, vykusiame 
Vilniuje sausio 24—26 d. d., cen
tro komiteto nariais išrinkti: V. 
Adomavičius, M. Afoninas, V. 
Augustinaitis, B. Bagaslauskas, 
G. Bacharovas, B. Baranauskas, 
A. Barauskas, N. Bielianinas, F. 
Bieliauskas, V. Bieliauskas, ‘A. 
Bielonsovas, E. Bilevičius - Sari- 
nas, J. Bulavas, A. Cistia'kovas, 
J. Čiulada, N. Diominas, K. Di
džiulis, A. Drobnys, A. Dziubins- 
kas, P. Eidukas, A. Fedorovičius, 
G. Fedotovas, S. Pilipavičius, A. 
Gailevičius, I. Gaška, M. Gedvi
las, I. Ivanovas, T. Jančaitytė, A. 
Jefremovas, F. Jekateriničevas, 
I. Jonušas, M. Junčas - Kučins
kas, S. Juozapavičius, A. Kaire- 
lis, J. Kairelis, K. Kairys, V. Ka
minskienė, E. Kasnauskaitė, M. 
Kaunaitė, M. Kenevičius, V. Ko- 
lesnokovas, S. Kondraška, A. Ko- 
žuchovskis, J. Kriščiūnas, L. Ku
činskas, J. Laurinaitis, P. Levic
kis, K. Liaudis, E. Lisauskas, N. 
Luchnevas, J. Mačijauskas, F. 
Mačiulaitis, V. Majorovas, S. Ma
linauskas, J. Maniušis, J. Matu
lis, V. Meščeriakovas, J. Mika- 
lauškas, V. Muraška, S. Nauja
lis, V. Niunka, J. Novickas, R. 
Oklinskis, J. Olekas, P. Olekas, 
E. Ozarskis, J. Paleckis, M. Pan- 
tiuchinas, A. Paradauskas, K. 
Pečiokas, B. Penkauskas, J. Pet
kevičius, A. Petrovas, K. Pilelis, 
V. Pletkus, S. Poliščiukas, K. 
Preikšas, B. Pušinis, A. Romano
vas, A. Rudakovas, I. Sedych, A. 
Sniečkus, A. Spasionovas, J. 
Stimburys, J. Sviščiovas, B. Šar- 
kovas, R. Šarmaitis - Romaitis, 
M. Šumauskas, F. Teriošinas, K. 
Tiškevičius, V. Uogintas, V. Va- 
zalinskas, A. Venclova, J. Vil
džiūnas, G. Zimanas, J. Zinkus, 
L. Žėčius, J. Žiburkus, J, Žiugž
da.

• Sov. Lenkijoje alkani vilkai 
pradėję pulti kaimus ir mieste
lius. Alkio priežastis — dideli 
šalčiai.

• Penki Amerikos medicinos 
mokslininkai siunčiami Rusijon 
patirti apie jos tos srities pasie
kimus.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
t

—Šiandien atvyksta Amerikon Italijos prezidentas Gron- 
chi. Jis jau šiandien matysis su prez. FJsenhoueriu. Baigęs 
vizitą Amerikoje, vyks ir Kanadon.

—Suomijos finansų ministeris vakar užsimušė automobilio ka
tastrofoje netoli sostinės. Jis buvo socialdemokratų veikėjas.

—Italijoje nuo kalnų slenkąs sniegas daug kur užgriovė kelius 
ir kalnų kaimelius visai atskyrė nuo didesnių centrų. Daug kur nu
traukta elektra. •

—Anglijos iždo kancleris paaiškino tautai ir pasauliui per ra
diją, kad Anglijos svaras nebus nuvertintas su dabartiniais ūki
niais sunkumais kovojant, nes tai būtų tik laikinė priemonė ir ža
lingai atsilieptų į svarui teikiamą pasitikėjimą.

—V. Vokietijos demokratų partija išmesta iš Adenauerio koa
licijos, bet prieš Adrnąuęrį sukilusioji grupė pažadėjo ir toliau 
remti jo politiką su Va Karais — Paryžiaus sutartis ir V. Vokieti
jos priklausymą Atlanto paktui.
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Laivynas ir aviacija

praskleidė paslapičių
WASHINGTONAS, vas. 27.— 

Kongreso narių kritikai pras
kiesti karinių departamentų pa
reigūnai šį savaitgalį pabėrė vi
są eilę žinių ir užuominų apie 
JAV turimą ar besirengiamą tu
rėti karinę galybę.

Laivyno štabo viršininkas 
adm. Burke savaitgalio proga 
pietuose kalbą sakydamas tvirti
no, kad karo laivai yra aprūpi
nami nepaprastai galingais nau
jo tipo ginklais, o visos turimos 
pastangos yra sutelktos atomi
nei energijai į laivų varymą pa
kinkyti.

Lėktuvnešiais ir vandeniu ba- 
zuoti lėktuvai dideliu greičiu ar- 
tėją prie supersoninės gadynės.

Turima daug tipų atominių 
bombų, ir laivyno puolamieji 
lėktuvai daugumą jų gali nuneš
ti kur reikia dideliu greičiu ir 
tikslumu, nežiūrint kad ir stip
raus priešo gynimosi. Amerika 
dabar turinti greičiausią pasau
lyje kovos lėktuvą (jo vardo ir 
tipo jis neminėjo).

Aviacijos vadovybė informuo 
ja, kad bombonešio B-52 gamy
bai spartėjant galvojama apie 
strateginės aviacijos (ji skirta 
priešui jo paties namuose pulti 
atominiais ir vandenilio gink
lais) grupių padidinimą iki 45 
lėktuvų (dabar grupėje yra tik 
30 lėktuvų), o taktinei aviacijai 
norima duoti daugiau grupių nai 
kintuvų, pritaikintų dienos me
to kovoms.

Aviacijos sekretorius Quarles 
sustiprino kariškių kalbas apie 
ginklus politinio pobūdžio prie
du, kai pareiškė, jog JAV nau
dos atominius ginklus mažiems 
ir dideliems karams laimėti. 
Niekas tegul nesitiki, kad pasi
kartotų Korėjos praktika. Jis 
pareiškė nemanąs, kad Rusija 
jau turi raketą Amerikai pasiek
ti.

Prancūzų parlamente
I

nuolatinės riaušes

PARYŽIUS, vas. 27. — Puža- 
distų priešai naudoja ir mažiau
sią priekabę, kad kurį nors jų 
atstovą galėtų išmesti iš parla
mento dėl tariamo neteisėto jo 
išrinkimo. Mandato jau neteko 
du pužadistai.

Bet jie dabar taip susiorgani
zavo, kad sutrukdo posėdį kiek
vieną kartą, kai tik kas pradeda 
tą klausimą kelti. Matydami ki
taip neapsiginsią, jie pareikala
vo patikrinti visus rinkimų da
vinius. Dar nežinia, kas iš to iš
eis.

• Indijos parlamentas jau ga
vo įstatymą gyvybės draudimo 
bendrovėms suvalstybinti. Akci
ninkams bus apmokėta (20 kar
tų padaugintas metinis dividen* 
das).
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MOŠŲ KOLONIJOSE
Waterbury, Conn.

t it u M P A i
— Balfo vietos skyrius suren 

gė .labai pasisekusį pobūvį. Gau 
ta arti $200 pelno. Balfo pirmi
ninku yra Jonas Brazauskas.

— 108 lietuvių klubas, vado
vaujamas Mato, surengė Užga
vėnių tradicinį balių, kups su
traukė šimtus svečių ir davė 
gražaus pelno. Tas klubas ilgą 
laiką buvo “žemės rojaus” puo
selėtojų rankose, ir tik pernai 
pirmą kartą buvo per kovas pas 
kirta Alto reikalams auka. Šie
met paskyrė 25 dol. jau iš “tra
dicijos”, nes tokią sumą kasmet 
skiria ir 48 Green Str. klubas.

— Liet. Bendruomenės pir
mininku išrinktas dr. P. Vilei
šis. O pirmasis vicepirm. yra 
Adomaitis.

— Antano Paliulio dukrytei 
buvo padaryta galvos operaci
ja. Mergaitė jau pasveiko. Pa
liulis yra krikščionių demokra
tų skyriaus pirmininkas.

— Magdalena Karinauskienė 
sunkiai susirgo širdies liga. Iš 
ligoninės jau grįžusi ir jaučiasi 
geriau. Karinauskienė yra ka
talikiškų organizacijų veikėja.

— Waterburio kleb. kun. Va- 
lantiejus yra išvykęs poilsiui 
pas savo giminaitį netoli Chica- 
gos. Jis po sunkios širdies ligos 
jau gerokai sustiprėjo.

— Waterburio krikščionių 
demokratų skyrius šaukia su
sirinkimą vasario 26 d. tuojau 
po 11 vai. pamaldų senosios mo 
kyklos patalpose. Bus renkama 
nauja valdyba ir aptariami įvai 
rūs reikalai. P.

Omaha, Nebr.
Jaukus pobūvis

Š. m. vasario 11 d. Scenos Me 
no Mėgėjų būrelis suruošė Už
gavėnių blynus. Kruopščios šei
mininkės: Drukteinienė, Močkie 
nė, Kisielienė su pagalba kitų 
gerų šeimininkių vaišino sve
čius ne tik skaniais lietuviškais 
blynais, bet ir taip vadinamu 
‘kugeliu”. Bufete galima buvo 
gauti ir kitokiu lietuviškų už
kandžių bei vietinių gėrimų. 
Svečiai užsigavėniaudami pra
leido laiką prie linksmo muzikos 
ir ir šokių.

16 ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujai specialus didelis 

sunk veži mis su pilna ap- 
drauda. Idgus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
4546 S. Wood St., Chicago 0,

Illinois, tel. VI 7-2972

MES PRISTATOME ANGLIS BEI i 
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį’
Mea taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-1 

Ikų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. ,
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pa*’ 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
'2146 Se. Hoyne Avenue Tel. VIrginia 7-7097)

C R A N E S A V I N G S
2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1083

B. R. Pletkleuicz, prez.; E. R. Pletklevrlrs, sekr. Ir advokatas 
Mokame augStus dividendus. Kešluojnnoe čekius. Parduodame Ir 
išperkamo valstybės bonus. Taupvtnjams patarnauvtmai veltai 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o žcftt. nuo 9 iki vidurdienio

* v
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* ,• * •
DIKNRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

šio pobūvio pelnas yra skiria
mas pastatymui premjeros “Mi
nija vėl išsiliejo”, kuri yra nu
matyta pastatyti Atvelykio sek
madienį. Būrelis savo pelno da
lį $25 paskyrė mokyklos skolų 
mokėjimui. Aš esu tikras, kad 
būreliui pastatymui premjeros 
išlaidų susidarys nemažai, bet 
būrelis atjaučia ir parapijos naš 
tą, kurią irgi palengvina.

Mokyklos skolų mokėjimui 
yra gauta ir daugiau aukų. Emi
lija Grigaitienė paaukojo $25, 
šv. Rožančiaus D-ja — $15, ir 
Juozas Žaliauskas, kurie nese
niai yra atvažiavę iš Vokietijos 
jau paaukojo $15.

“Aš neaukrisiu prarajon”
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės minėjimą pradėjome 
bažnyčioje pamaldomis, kurių 
metu giedojo M. Leškio vado
vaująs lietuvių choras, o solo — 
I. Šarkaitė.

Vasario 16-tajai paminėti bu 
vo ruošiamasi gana stropiai ir 
mūsiškių tikrai neapvylė. Net 
ir nelietuviai sustoję gatvėje 
klausėsi už tėvynę maldos gar
singų choro balsų.

II-ji minėjimo dalis buvo mi
nima vakare 5 vai. Bendruome
nės pirmininkas dr. Juozas Pet- 
rikonis pradėjo minėjimą. Pas
kaitą skaitė Edv. Petraška, iš
keldamas Lietuvos kūrimosi ir 
dabartinius laikus. Rezoliucijos, 
kurios susirinkusiųjų vienbal
siai buvo priimtos, nutarta pa
siųsti prezidentui Eisenhowe- 
riui, kongresmanams ir sena

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Iš WGE8 stoties -r- Banga 1390 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAI). 

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

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAI). 8:30—0:30 v. r. U stoties 

WOPA — 1490 kiL 
Chicago 29, .Ji. HEmlock 4-2418

7121 8o ROCKWELI ST .-------- *------------

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatų Taisymas

Sąžiningas ir garantuotas darbu 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-8087

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybe
Precin Photo Studio

INC.
EDVARDAS 1JLIS, sav. 
4068 Archer Avenuo 

Telefonas VIrginia 7-248)

toriams. Meninę dalį atliko Sce- me perstatyti kambarius, o gal 
nos Mėgėjų būrelis, suvaidinęs į vėliau ir priestatą, kad būtų pa- 
vaizdelį “Aš nenukrisiu prara- togiau gyventi. Blažauskas turi 
jon”. Vaizdelis paimtas iš Eu- 2 sūnus ir vieną dukrelę. Malo- 
ropoje pasilikusių mūsiškių emi- nu matyti, kad lietuviai suma- 
gravimosi. Patį vaizdelį parašė niai sunaudoja sunkiai uždirb- 
mūsų nenuilstantis tautos dar- tus pinigus,
buotojas Gasparas Velička. Ste Klausykime paskaitų 
bėtina, iš kur pas jį tiek jėgos?' Ramovėnai kiekvieną mėnesį 
Jis ne t k pats rašo veikalus, rengia paskaitą apie Lietuvą, 
vaizdelius, bet jis juos režisuo- Paskaitos yra įdomios. Patarti- 
ja ir pats vaidina. Dieve, duok na ypatingai mūsų jaun mui jų 
jam jėgos ir toliau darbuotis, pasiklausyti. Dalyvaukime kuo 
Aš .manau, kad nenusikalsiu, jei gausiausiai paskaitose!
visų omahiečlų vardu palinkėsiu 
G. Veličkai ir M. Leškiui jėgų 
ir ištvermės ir toliau darbuo
tis.

— Lietuvos laisvinimą reika
lams surinkta $400.

Nauju, gyventojas
Steponas Gegelis, anksčiau gy 

venęs Sioux City, nupirko sau 
namą netoli mūsų rajono. Ma
tyt jam Omaha geriau patinka 
kaip Sioux City. Džiugu, kad 
mūsų parapijos šeimyna padi
dėjo.

Kruopštus parapietia
Pranas Blažauskas praėju

siais metais nupirko net 3 na
mus. 2 iš jų išnuomoja ir viena
me pats su savo šeima gyvena. 
Nors namas nėra didelis ir tal
pus, bet sumanus šeimininkas 
su savo šeimos pagalba iškasė 
rūsį ir jame ruošia salę, kur jau 
nimas liuoslaikiu galės pasilinks 
minti. Jis mano ir gyvename na

dr

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tsl. LA3-4719 

AUGUST SALDUKAS Ptszidentos

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

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

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 ĮVEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 8 - 4711

Fellx Raudonis, sav. Ir menadžerls 
Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:80.

Choro vedėjas 
K. Steponavičius,

savininkas

A* TVERA5 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBftS

Pardavimas ir taisymas 
2646 Wi (Hfth St. MBpubllc 7d94t

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas, 

tolimų distancijų, Saukit* seksnitai;

ZjĮk 5415 S- UTUANIOA AVBL, CHICAGO, UL

JjfiJ ANTANAS VILIMAS^BuH TeWonM — VBoattar MMB

JONAS GRAOiNSUS
Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos 

“Parduodam pigiau, taksom geriau”
J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Addreas System) išnuomavimui

Vietinis

— Anglai išmėginsią šią va
sarą savo pirmą vandenilio 
bombą.

MOVI KG
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pęrvežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tek BĮ, 7-7075 arba 

BE 7-9842

J

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės)

Daugelis lietuvių jau žino, kad pas savo 
tautietį yra didesnis pasirinkimas ir že
mesnės kainos. Pasitikrinkite ir jūs.
Visi
tas.

patogumai: gražus baras ir bufe-

DIDELIS PARKING LOT NEMOKAMAI

— Vokietijos saugumo parei
gūnai pranešė, kad Vokietijos 
fabrikuose komunistai turi sa
vo agentų 100,000.

ry rvr^»'CT^rv,0‘m| ..........................

..  SERVICE
STATION

5000 W. Ceriuak Rd., Cicero, 11L
Lietuviška gazolino stotis ir

automobilių aptarnavimas
William J. Grigelaitig, sav.

iMASAMMnbaSSMSėaaMMMMkši
n-l. ofiso HE. 4-6600, rez. PR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, ĄUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: FU 8-3229 
Rez. telef. YVAlbrook 5-5078

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

K GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
2800 West 51 et Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 iki 12 ryto, 
2ikl 4 ir 6 Iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 Iki 4 ir 6 iki 9 popiet Šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.FRospcct 6-1705 
Rez. tel. GRovehiU 6-5603

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westem Avenue
Chicago 20, III. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpnblic 7-4000

Rezidencija: GRovchUl 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 ▼. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244 

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p.', 
išskyrus sekmadienius.

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
* (kampas Haisted ir 35-ta gatve) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofioe YVAlbrook 5-2670.
, Ren. Hllltop 6-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
MARQUETTE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—0 v. vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR. 6-3838, rez RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63 r d Street

VAL kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovchill 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAIJSTfi

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

VAL 1—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutartf

TeL ofiso ir buto OLymplc 2-4166
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St., Cicero 

Kasdien 1—8 v. Ir G—8 v. vakare.
Butas 1526 So. 40tti Avė. 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet '

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, 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., ketvlrt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus

Dr. Nina KRIAUAELIONAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IK ARllFJIUOfi 
SPKCIAl.ISTfi 

2750 Weat 71rt Street 
(Kampas 71st tr California)

Tel. ofiso ir rez. REpubllo 7-4146 
Vai. 11-2 Ir 6-0 v. v. šošt. 1-4 p. p.' 

Kitu laiku pagal sualtarUug

Pirmadienis, vasario 27 d., 1950

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKI V IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7156 South W e steni Aveno«
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki S vai. popiet

Oflce tel. RE. 7-1168 
lies. tel. YVAlbrook 6-3766

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehiU 6-0617 
Valandos: l-> p. m. ir 6-8 p. m. 

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

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. Ilk 7-4666

DR. FRANK C. KWINN
(KV1EČ1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47 th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:30 
Uždara treč. visa diena ir šeštad. vak.

Te*. ofiso Glt 6-5300, PR. 6-4732

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

2423 West 63rd Street 
(Kampas 63rd ir Artesian)

VAL. 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vak. 
šeštad. 2—4 popiet 

Trečiad. tr sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PLllman 5-6766 
Buto — ENgleuood 4-4070

Ofiso ir huto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IK VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenue
Valandos: pirmad., trečiad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. pd 
Kitu laiku pagal susitarimą.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Haisted St.

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer).

Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2200 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR

, ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street

Vai. kasdien 10—12 ir 6—8 vai. vak. 
Išskyrus pirmad. tik nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmus.
4455 So. California Avė., Chicago 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

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

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4645 So. Ashland Avė., Chicago
Pirmad., antr., ketv. ir penk. 

6:30—8:30 vai. vakare 
šešt. nuo 2 Iki 4 popiet.

Rez. 8053 S. Campbell Avė. ..

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-1030

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš- 

tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Jeigu neatsilieps viršminėtl telefonai

šaukite MIdway 3-0001

ją P. ŠILEIKIS, 0. P.■y Orthopedas - I'rotezlstaa
Aparatai-Protezai, Mod. ban-

$ dažai. Spec. pagalba kojom 
(Areli Supports) Ir t.t.

Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd St. Chicago 20, UL 
Tel. PRospect 6-5084.

Skelbtis “ DRAUGE” apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, 111. Tel. VIrginia 7-6641; 7-66

Bntered aa Second-Class Matter Mareli 81, 1916, at Chicago, Illinois 
Under the Act of Mare h 3, 1879.

Member of the Cathollc Press Ans'n
Publlshed dali y, e lept Sundays, 

by the
Llthuanlan Cathollo Press Hoclety 
PRENUMERATA: M«tams
ChlcagoJ ir ClceroJ 39.00
Kitur JAV Ir Kanadoje 38.00
Užsienyje 311.00

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
saugo Juos gražina tik Ii anksto nusitarus. Redakcija ut skelbimu tai 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus praSymų.

Ofiso tel. CLiffsIde 4-2806
Rezidencijos: LAfayette 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

(Kumpus 47th ir Hermituge)
Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPSA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-B 

Telef. TOvvnhuli 3-0059 
2534 West 68th Street

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

______ skambiną CEntral 0-2204.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51 st St. 
Tel. PRospcct 8-1223 arba WE 6-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

„ Spec. chirurginės ligos
6255 South Western Avenue

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 
Šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. ir 

sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Haisted Street

Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak. 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-04OO
Rezid. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlutė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso Ir huto tel. OLympic 2-1381

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kamp. Haisted ir 31-mos gatvių) 

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-315

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6651

DR. P. Z. ZALATORIS
TcL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665 

1821 So. Haisted Street
Rezid. 6600 S. Artesian Avė.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. t

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1820 
Pritaiko akinius.

aki.
ištaiso.

Ofisas Ir akinių dirbtuvė
756 West 35tli Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre' 
čiad. nuo 10-12, penktadienį 10-3 Ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

Palengvinu aklų įtempimą, kui 
yra priežastis galvon skaudėjimo t 
svaigimo ir skaudančių akių karščl 
Atitaisau trumparegystę ir tollregy 
tę. Prlrenku teisingai akinius V 
egzaminavimai daromi su elektrinių 
Instrumentais, rodančias mažiausi 
trūkumus. Speciali atyda kreipiau 
į mokyklos valkus.

4712 South Ashhuid Avenue 
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. šeštad 10: 
iki 6 vai. Sekm. ir treč. uždara

DR. S. VAITUSH, OPT.

SUBSCRIPTION RATEH 
38.00 per year outside of Chtci 
39.00 per year ln Chicago A Clo 
38.00 per year ln Canada 
Forelgn 311.00 per year.
% metų 8 mėn. 1 m

6.00 33.76 31
34.60 32.60 01
35.60 38.00 31
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AR IŠLIKS PIANINAS?
l:

PIANINO KRIZft
Per paskutinius tris šimtus metų pianinas yra suvaidinęs 

labai didelį vaidmenį kultūringų tautų gyvenime. Jis buvo pa
sidaręs beveik kultūringo gyvenimo simboliu. Pianinas stovėjo 
kiekvienouse save gerbiančiuose namuose. Prie jo vyko ne 
tik sužiedotuvės, kultūriniai pasikalbėjimai, bet ir tarptautiniai 
susitarimai. Pianinas buvo pasidaręs ne vien tik instrumentu, 
bet ir tam tikra kultūrine institucija. Ne visai be prasmės mūsų 
visuomenėje kartais jam buvo suteikiamas pompastiškas var
das: Rojalis. Jis turbūt pas mus atėjo per lenkus iš prancū
ziško žodžio “royal”, t. y. karališkas. Jis liudija, kad šis instru
mentas turi savyjfe kažką karališko.

Tačiau šiandien ir pianinas, kaip ir daugelis dalykų, išgyvena 
krizę. Senesnieji Amerikos lietuviai dar neseniai didele garbe 
laikė turėti namuose pianiną. Tačiau jų vaikai jau išmetė jį 
laukan, arba nukėlė kur į pogrindį. Naujieji ateiviai, jei dar 
nėra išmetę pianino laukan, tai turi nemaža vargo su savo vai
kais, norėdami juos pripratinti prie pianino. Ir jų vaikai yra 
linkę groti greičiau kokia armon'ka, negu skambinti pianinu. 
Sodrus ir aiškus, bet gerokai diskretiškas ir apvaldytas, pianino 
garsas nebeturi šiandien tiek daug pasekėjų, kiek anksčiau. 
Stebint šių laikų muzikos raidą galima nesunkiai pastebėti, 
kad skambantis garsas yra verčiamas užleisti savo vietą pučia
mojo instrumento garsui.

MUZIKOS KRYŽKELE
Kai koks kultūrinis reiškinys pradeda nykti gyvenime, tai 

atsiranda žmonių, kurie pradeda jį tyrinėti ir apie jį mąstyti. 
Panašiai yra atsitikę ir su pianinu. Anglijoje pasirodė knyga, 
pavadinta “Vyrai, moterys ir pianinai”. Knyga’ yra labai skai- 
tomaa. Ji yra parašyta Artūro Loesser. Autorius pianiną laiko 
modernios Vakarų kultūros simboliu. Jis pianiną apžvelgia ne 
tiek muzikiniu, kiek visuomeniniu, kultūriniu, techniniu ir visais 
kitais galimais atžvilgiais. Jis pateikia daug medžiagos,. kiek 
įvairios tautos ir paskiri asmenys yra prisidėję prie pianino ir 
jo muzikos sukūrimo.

Dabartinę pianino būklę Loesseris nelaiko labai daug ža
dančia. Jis iškelia didelį pasikeitimą, kuris dabar vyksta garso 
pasaulyje. “Aštraus, šviesaus, tyro, tiksliai aprėžto, nepreten
zingo, individualaus tono pabrėžimas, toks, kokį mėgo aštuonio
liktojo šimtmečio pradžia, toliau jau nebėra vertinamas. Dabar 
kyla ilgesys neaiškaus, minkšto, debesingo tono, pilno neišsa
komų pažadų bei lemtingų nujautimų ir begalės užuominų. Tarp 
šių dviejų garso idealų glūdi ištisa praraja. Pirmasis idealas pri
klauso tai filosofijai, kuri vertina logiką, nori valdyti pasaulį, 
jį dalindama į aiškias, glaudžias, nepažeidžiamas kategorijas, 
eiles ir rangus. Paskesnys:s idealas yra būdingas savo tekančia, 
pietistine, libertinistine mintimi, kuri nedaug pagarbos turi ri
boms, kuri mano, kad visko galima tikėtis iš kiekvieno dalyko. 
Pirmoji muzika savo palaimą sėmė iš garso skirtingumų, antro
ji jos jieško jų suliejime”.

ASMENINES JĖGOS MUZIKA
Loesserio nusakyta muzikos sankryža yra ne tik muzikos, 

bet ir pasaulėvaizdžių bei visuomeninio gyvenimo sankryža. Čia 
pasitvirtina mintis, kurią kelia vienas labai savotiškas Bethoveno 
Liografas J. W. N. Sullivan. Jis yra įsitikinęs, kad muzika nėra 
izoliuotas gyvenimo reiškinys. Jis rašo, kad pati geroji ir pati 
blogoji muzika nėra vien formalinis dalykas, bet giliai paliečius 
visą gyvenimo sampratą ir jo turinį.

Bethovenas, pasak jį, yra didžiosios asmeninės jėgos mu
zikas, išreiškęs ne tik visą jos veržlumą, bet ir jos kančią. Jis 
taip pat yra žmogaus jėgą išvedęs į didžiąsias dvasines augištu- 
mas. Bethovenas, nenorėdamas nieko iš savęs prarasti, nuga
lėjo savo aklą jėgą ir pasiekė laisvės ir būtinybės suderinimo 
augštoje asmeninėje sąmonėje.

Beethoveno muzikinė kūryba nebuvo premonė užsimiršti 
ar pabėgti nuo gyvenimo. Tai nebuvo izoliuoto žmogaus muzi
ka. Net paskutinėje savo gyvenimo stadijoje, savo apkurtimo 
laikais, Bethovenas išlaikė sveiką savo dvasinį nugarkaulį. Jo 
muzika yra muzika žmogaus, kuris buvo drąsus su Dievu ir 
su artimu. Jėga ir blaivumas yra šio žmogaus ir jo muzikos 
bruožai.

MODERNIOJI MUZIKA
Tačiau Bethoveno muzika kartu su pianinu šiandien jau ne

bėra visuomeninio patraukimo objektas. Žinoma, muzikiniame 
pasaulyje niekas neišjudins iš vietos nei Bethoveno, nei pianino, 
tačiau plačioji visuomenė šiandien turi kitus linkimus. Kitokios 
dabar yra mokslinės nuotaikos, kitokios ir visuomeninės nuo
taikos. Vietoj mokslinio, dorinio ir politinio optimizmo ar iš
didumo, šiandien beveik visose šiose srityse jaučiama nuotaika, 
kurią galima pavadinti galbūt nuostaba, bet greičiau savo
tišku nusižeminimu ir nesusiorientavimu, ką daryti. Dėl to

(tęsinys)
I^aicizmas

Mokyklų sulaicistinimo klau
simas giliai skaldo prancūzų vi
suomenę nuo viršaus iki apa
čios. Socialistai yra laicizmo ša- 
ninikai ir veiksmingi jo stūmė
jai, bet savo deklaracijoje G. 
Mollet užėmė labai protingą vy-

Vyriausybė”, patikina jis, “tai
kys įstatymą. Visą atstatymą 
pilnai, respektuojant esantį Baž 
nyčios nuo valstybės atskyrimo 
principą”. Asamblėjai, pri
dūrė jis, yra įteikti projektai. 
Vyriausybė kaip tokia tose dis
kusijose neims pozicijos. Laisvi 
žmonės klausimą spręs laisvai 
pagal savo įsitikinimus. Vyriau
sybės nariai balsuos darniai su 
savo partijų įsitikinimais ar pa
gal savo sąžinės liepimus. 

Mokyklos

Nuo deklaracijos paskelbimo 
dienos laicizmo problema jau 
stipriai pajudėjo pirmyn. Komu 
nistai žino, kad katalikiškųjų 
mokyklų sulaicistinimas tegali
mas nutraukiant toms mokyk
loms ^valstybinę paramą, kurią 
joms patikrina praėjusios leg;s- 
latūros pravestas įstatymas. Jie 
taip pat žino, kad už to įstaty
mo neliečiamybę MRP kovos iki 
paskutiniųjų, jie žino, kad laiciz 
mo problema yra pagrindinis ir 
beveik vienintelis kliuvinys, ski
riąs MRP nuo socialistų.

Todėl komunistai, norėdami 
tą pleištą tarp socialistų ir MRP 
giliau varyti, norėdami betku- 
rioms tų socialine programa ar
timų partijų suartėjimo tenden
cijoms užbėgti už akių, pasisku
bino patiekti parlamentui įsta
tymo projektą, panaikinantį ka
talikų privačioms mokykloms 
valstybinę pašalpą.

Socialistai, principiniai laicizmo 
šalininkai, negalėjo atsilikti nuo 
komunistų ir įteikė panašų sa
vąjį įstatymą. Abu projektai bu 
vo suliedinti ir praėjo per auklė 
jimo ir mokymo komisiją. Ko
misija pasiūlė įstatymą disku
tuoti skubos tvarka.

Visuomenė ir spauda tokiu pa 
lyginti antraeilio klausimo “sku 
botumu” pasipikt:no. Radikalai, 
taip pat laicistai, visdėlto bai
minosi viešosios nuomonės smer 
kimo ir paties parlamento au
toriteto nereikšmingose aistrose

BIRUTĖ PŪKELEV1C1ŪTE

37 tęsinys

Vladas stovėjo kambario vidury, panarinęs galvą. 
— Man tavo klasės auklėtojas tiesiai drėbė: „Jūsų

brolis sukčius“. Dievaži, maniau prasmegsiu žemėn iš 
gėdos. Kas iš tavęs bus? Pinigų padirbinėto jas? Vek
selių klastotojas?... Kuo tu trindavai tuos dvejetus?

Tyla.
— Kuo tu juos trindavai ?
— Atsakyk, kad Juozas klausia, — įsikiša mama. 
Tyla, ir tyla.
— Geras diegas, — atsidūsta tėtis.
— Vladai, nesiožiuok... Atsakyk Juozui....
Tėtis pasikelia ir vaikšto po kambarį, sunėręs už

pakaly rankas:
— Mano brolis nesiteikia man atsakyti! Kodėl tu

man širdį užduodi, Vladai ? Maniau išeisi į žmones — 
tu ir gabesnis, ir apsukresnis už mane. Gal ir laimės 
daugiau turėsi...

— Seirijai man svetimi. Sakiau, tu man būsi drau 
gas. Vienintelis draugas, Vladai...

Vladas pakelia galvą. Jo smakras trūkčioja:
— Chloru, Juozai! Chloru!.. — ir puola tėčiui į

glėbį.

— Chloru?..
— A, tuos dvejetus!.. — nusijuokia tėtis. — Net 

pamiršau užsikalbėjęs. Bet žinai, tūpk prie knygų, vy
re. Ko nesupranti, klausk manęs. Aš tau padėsiu.

Visą vakarą Vladas sėdi apsikrovęs knygom. Nie
ko negelbsti seni jo išsisukinėjimai: esą akys jam aša
rojančios, elektros šviesa esanti kenksminga, esą gydy
tojas liepiąs jam kasdieną pasivaikščioti.

— Taigi, vėl malsies po Laisvės Alėją! Jau užten
kamai prisivaikščiojai.

— Juozai! — Vladas nekantriai pažvelgia į laik
rodį.

— Žinau, laukia ten tavęs kokia Marytė prie pašto. 
Nieko, tegu palaukia. Daugiau mylės.

— Juozai, kad tu ir...
— Trečias bertainis baigiasi, Vladai. Žiūrėk, kad 

man išsikapstytum. Jei liksi antriems metams, eisi 
kiaulių ganyti. Taip ir žinok, — pagrąsina tėtis.

— Turniku tai jis vartosi, kaip vijūnas! Panas 
šokdinti tai jis moka. Žiūriu, frantas net pasmakrį ma
no odekolonu atsišviežina, lėkdamas vakaruškon. O ši
tas, va, lotynų kalbos kuolas — akių ar tau nespigina, 
dykaduoni, tu?

Toli, ant stačios Neries pakriaušės, ima skambėti 
pranciškonų bažnyčios varpelis.

Šiltas birželio sambrėškis šnabžda man tūkstan 
čius nesuprantamų žodžių. Visa žemė virpa nemato
mom lūpom, švelniais pirštais, tyliais atodūsiais, tirps

DlftNRAšTlS DRAUGAS, CH1CAG0, DXINOT3

PRANCŪZIJOS POLITINĖS GAIRĖS
J. LANSKORONSK1S, mūsų bendradarbiu Prancūzijoje

smuk'mo: senasis parlamentas 
buvo paleistas, kad naujasis 
turėtų skubos keliu išspręsti Al- 
žiro klausimą ir valstybės insti
tucijų reformas pravesti, o tie 
klausimai pirmyn dar nepažen
gė... Žodi u, komisijos s.ūlymą 
parlamentas atmetė. Kada tas 
klausimas parlamente išk.ls, jį 
panagrinėsime, nes problema ži-

riausybės neutralumo poziciją. nOįjna jr lietuvių katalikiškajam
-iia ... ... . .pasauliui, juo labiau, kad pati 

“laicizmo” sąvoka ir jos turi
nys ne visų mūsų vienodai su
prantamas.

Alžiro klausimas

Alžiro pioblema yra visų pro
blemų skaudžiausia. Jau seniai 
visi prancūzai sutaria, kad nega
lima to krašto toliau taip valdy
ti kaip iki šio laiko. Esą reikia 
reformų! Bet nuomonės skyla 
dėl reformų turinio ir jų apim
ties. Visi prancūzai laikosi vie
ningos nuomonės, kad Alžiras 
su metropolija turi pasilikti su
jungtas “neatliedinamais sai
tais” Dėl tų saitų buvo ir yra 
siūloma įvairių formulių: “asi
miliacija”, "integracija”, “nepri 
klausomybė savitarpio priklau
somybėje”, “federacija” ir dar 
.kitokios. Visų tų ir kitokių for
mulių turinys ne tik žymiai ski
riasi, bet dažnai visai nesuderi
namas vienas su kitu. Apie tos 
problemos visą kompleksą vie
name straipsnyje iš viso neį
manoma yra pasisakyti. Nuo jo 
sprendimo, o jį reikia surasti 
greita', iki augšto laipsnio pri
klauso viso laisvojo pasaulio pu. 
siausvyra. Todėl sekantį laiš
ką pašvęsiu vien tik tam klau
simui.

Naujosios vyriausybės pirmi
ninkas deklaracijoj taip pat pa
brėžė saitu su Alžiru išlaikymo 
būtinumą. “Kas būtų”, sako jis, 
“Prancūzija be Alžiro ir Alžiras 
be Prancūzijos?” Tuo tarpu ar
timieji užsibrėžimai yra toki: 1

1. Alžiro problema negali bū
ti išspręsta nė vienos pusės 
vienašališkai. Prancūzija turi 
pripažinti alžiriečiams jų “tau
tinę asmenybę” ir pasitarimo 
keliu nustatyti tų “neatliedina- 
mų saitų” formą.

2. Su kuo tartis? Tik laisvi 
rinkimai Alžire gali išryškinti 
“vert'ngą derybininką”. Rinki
mai turi būti “vienaUraSs kole
gijos” rėmuose. (Iki šiol musui, 
monai savo atstovus rinkdavo

atskirai, o Alžiro prancūzai sa
vus atskirai, lygiomis). Esan- 
č omis sąlygomis, vyKstant te
rorizmui, nesant saugumo, rin
kimų pravesti negalima. Reikia 
atstatyti ramybės sąlygas, jas 
pat krinti ateičiai ir tada tik ei
ti į rinkimus. Kariuomenė, kol 
tvarka nebus grąžinta, iš Alžiro 
nebus atšaukiama. Prireikus ji 
bus sustiprinta.

3. Nelaukiant, kol derybomis 
bus išspręsta Alž.ro su metro
polija santykių forma, jau da
bar neatidėliojant reikia užsi
moti ir vykdyti platus medžia
ginės ir materialinės paramos 
planas Alžirui. Jau dabar reikia 
pradėti vykdyti 200 miliardų į 
metus investicijų planas Alžire.

Po paties Guy Mollet tragiš
ko atsilankymo Alžire padėtis 
nepalengvėjo. Tačiau jo tvirtas 
nusistatymas Alžiro neatsižadė
ti visas parlamento vadinamas 
tautines grupes” nuramino, at
šaldė komunistus. Ar perspek
tyvos centro grupėms suartėti 
padidėjo? Nežiūrint, kad Guy 
Mollet deklaracijoje yra daug 
punktų, komunistams iš esmės 
nepriimtinų (Atlanto pakto stip 
rinimas, Europos jungimo nauji 
užsimojimai, kariuomenės Alži
re laikymas ir sukilėlių “pacifi- 
kacija” ir pan.), komunistų ly
deris pasiskubino pareikšti, kad 
komunistai balsuos už vyriau
sybę ir spręs jos veiklą pa
gal aktus... Mollet jiems atrėžė, 
kad savo politiką vykdyti jis į- 
sipareigojąs prieš visą parla
mentą, bet ne prieš komunistų 
partiją. Kita vertus, šiomis die
nomis komunistų ir socialistų 
patiektas ir parlamento atmes
tas skubos tvarka spręsti pro- 
laicistinio įstatymo projektas pa 
rodo, kad parlamente gali susi
daryti ir kitokia dauguma negu 
liaudies fronto dauguma. Ke
lias tačiau į visų centro grupių 
“koncėntraciją”, nuo socialistų 
iki nuosaikiųjų, dar yra ilgas.

(Pabaiga)

ir į muziką ateina didelių disonansų laikai. Iš kitos pusės 
čia atsiranda pasiilgimas subtilių niuansų, kuriems išre'kšti 
nepakanka pustonio intervalo. Ateina neišrišto akordo laikai. 
Šiam neaptartam ir svyruojančiam garsui išreikšti griebiamasi 
akordeono ar Havajų gitaros pagalbos. Muzika šiandien nori 
būti ne tiek asmeninės žmogaus jėgos išraiška, kiek tam tikra 
slėptuvė, pabėgti nuo pasaulio negerovių.

Galima kelti klausimą, ar tai yra pažanga? Vargiai ar 
jau dabar yra čia pažanga, bet šis procesas ilgainiui taip pat 
gali sužadinti naują pažangą.

Kaip bebūtų su muzikos pažanga, tačiau, kur galima, pia
nino nereikėtų išmesti. Nors jaunoji karta jo ir nelabai mėgsta, 
bet jis mūsų muzikos kultūrai daug pridėtų. Juk ir Betho
venas, mažas būdamas, tik tėvo priverstas, ištisas valandas iš 
sėdėdavo prie klavicordo. Ir vėliau to nesigailėjo.

Naujas plentas palengvina
misionierių keliones

Gvatemalos San Sebastiano 
mieste vienas didžiausių sunku
mų Maryknolio misionieriams 
buvo susisiekimas per Cugha- 
motano kalnus. Anksčiau rei
kėdavo 12 valandų joti išdavi
kiškais kalnų takais norint pa
siekti kaikurias misijų stotis. 
Pravedus naują plentą, užtenka 
kelių minučių plentu nusileisti 
žemyn. Vietos indėnai virpa iš 
baimės, matydami kaip ameri 
kiečių mašinos pabaisos su pra
garišku triukšmu atlieka plento 
baigiamuosius darbus.

— Sovietą Sąjungoje žydų 
tebesą 3 mil. Čia įskaitomi ir 
esą satelitiniuose kraštuose. 
Bet žydiškų knygų ar laikraš
čių nėra net Birobidžane, kur 

V. Bgd.1 buvo įsteigta žydų respublika.

tančių kūnų glamone, šešėlis krinta šešėlio glėbin, ne
atplėšiamai sukimba ir be garso išsiskiria. Fortų pyli
mai liūliuoja pienėm, oras pilnas baltų pūkų ir paslėpto 
medaus saldumo. Tamsių lapų šlamesys tolsta vakaro 
giedroj. Tolsta ir vaikų labanakčio bučiniai, ir žindan
čių motinų mįslingos šypsenos.

Užstoja sutemos.
Smarkiai kvepia mėlynieji motiejukai ir palaisty

tos razetos.
— Kažin, kur Vladas? Nei pietų neparėjo, — ma

ma baigia adyti kojinės užpentį, ištemptą ant medinio 
grybo, nukanda siūlą ir pakyla.

— Aš einu prie vartų, Špuntą. Tu pabūk čia. Pa
sisupk. ,

Sūpynės kitame namo gale ir aš bailiai apsižvalgau. 
Prie tvoros auga tankūs diemedžių krūmai — nežinia 
kas ten, tarp jų pasislėpęs, tupi.

— Gal bijai?
— Ne... — sakau neryžtingai, — nebijau...
— Ko gi tu bijai? — šypsosi mama.
Aš žvilgteriu padilbom į viršų ir pirštu pabarbinu 

apatinę lūpą.
— Maumuko... — tyliai ištariu ir pačiai pasidaro 

gėda.
— Iš kur tau čia tas maumukas bus? Visi mau- 

mukai jau seniai miega. Eikš, padėsiu tau ant sūpynių 
užsilipti.

(Bu daugiai)

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sbv. Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motoms. Lyginame jdaužimus ir 
įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku į įvairias vietas. 

Parduodame akumiliatorlus, padangas ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St.(kampas Talman Avė.)
b, Tel. REpublic 7-9842. Namy tel. WAIbrook 5-5934

„į

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, GĖLĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais. 
Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS

2743 West 69th Street Tel. PRospeet 6-0701
(priešais Sv. Kryžiaus ligoninė)

Atdara sekmadienį nuo 10 iki 5 valandos.

BUDRNCS
“Didelių Nuolaidų Namai”

3241 SOUTH HALSTED STREET 

3 aukštai ant 6 lotų
Pilni naujų baldų, namams reikmenų, brangenybių, radijų, 

televizijų, žaislų, karpetų. Žinomų išdirbysčių kaip: Kroeh- 

ler, Pullman, SLnimons, Sealy, Philco, General Electric, RCA 

Victor, Frigidaire, Admiral, Zenith, Douglas, Bassett, Lees, 

Bigelovv, Tappan., IJniversal, Hoover ir Bulovą.

SUTAUPYMAS NUO 30% IKI 70%
52 nauji, vėliausios mados 2 f?ab. parlor setai, nupig. iki $89 ir aukš. 
63 nauji vėliausio stiliaus miegamųjų setai, nupiginti iki $89 ir aukš. 
41 lounge kėdės, vėliausia medžiaga uždengti, nupig. iki $19 ir aukš.
98 Tnnerspring ir Box Spring matracai, nupiginti iki $14 ir aukščiau. 
47 Slecp-O-Lounge “liide a beeis” (lovos), nupigintos iki $59 ir aukš. 
97 nauji šaldytuvai, nupiginti iki $98 ir aukščiau.
66 skalbiamos mašinos, wringer (gręžia) arba automnt. $98 ir aukš. 
88 elektriniai dulkių valytuvai, $15 ir aukščiau.
200 lempų, nupigintos iki $3 ir aukščiau.
99 televizijų setai, nupiginti iki $98 ir aukščiau.
150 mažų radijų, nupiginta iki $10 ir ankščiau.
68 elektriniai phonografni, nupiginta iki $6 ir aukščiau.
166 gilziniai pečiai, nupiginti iki $09 ir aukščiau.
19 elektrinių pečių, nupiginta iki $69 ir aukščiau.
22 aliejiniai šildytuvai, nupiginta iki $29 ir aukščiau.
24 gaziniai šildytuvai, nuo $24 ir aukščiau.
Elektrinės indams plauti mašinos, nupig. iki $69 ir aukščiau. 
Siuvamos mašinos, nupigintos iki $39 ir aukščiau.
27 colių pločio vilnų kaurai, po $3 už jardą ir aukščiau.
27x54 vilnų kaurai, nupiginti iki $4 ir aukščiau.
Didelės mieros Shag Rūgs, nupiginti iki 98 centų.
6x9 kaurai, nupiginti iki $10 ir aukščiau.
9x12 kaurai, nupiginti iki $17 ir aukščiau.
9x12 linoleums, su apvadais, $4.95 ir aukščiau.
12x15 kaurai, nupiginti iki $69 ir aukščiau.
52 gabalų indų setai, nupiginti iki $19 ir aukščiau 
52 gabalų Stainleas silverware, nuo $9 ir aukščiau.
Elektriniai garu šildomi prosai (irons), nupiginti iki ........  $ 6.00
Dominion deep-fryer, automatiškas, nupigintas iki ............ $18.00
Star Ixiw deep-fryer. nupigintas iki ....................................  $12.00
Automatiškas toaster, nupigintas iki .................................  $ 9.00
Rotiss-O-Mat Rotary Broiler, nupigintas iki ......................  $22.00
Majestie Infra-Red Broiler, nupigintas iki .......................... $10.00
Popcom Poper, nupigintas .................................................. $ 5.00
Remington rašoma mašinėlė, atremontuotn ..........................  $24.00
Aretic Manketai, vilnų, nupiginti iki ................................... $ 5.00
Vatiniai blanketai, nupiginti iki ....................................... $ 2.00
Didžiulės antklodės (comforters), nupigintos iki ................ $ 5.95
Dideli Cannon rankšluosčiai, nupiginti iki 25 centų vienas.
32 colių Clown Doll, nupigintos iki 98 centų.
Nacionalini žinomų išdirbysčių rankiniai laikrodėliai,

17 akmenų, nupiginti iki $19.95 ir anksčiau.
120 basų Piano akordeonai, nupiginta iki $59 ir aukščiau.
Vidutinio dydžio gitaros (guitare) — $5.00. Uknleles — nupigintos

iki 69c.
Žaislai, vežimf'lini, baldai, lėlės, už mažinu negu pusė kainos.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

J. F. Sudrik Furniture
( I N C O R P OR A T E D )

3241 So. Halsted St. Tel.: CAlumet 5-7237
Atdara pirmad. ir ketvlrtad. vakarais iki 9:30 PJM. SeknuuL 10-5.

Budriko Lietuviška Radijo Valanda leidžiama kiekvieną ketvir
tadienio vakarą nuo 6:00 iki 7:00 vai. iš WHFC radijo stoties, 

1450 kilocycles, su žymiais dainininkais ir orkestru.

Perskaitė dienr. “Draugą", duokite ji kitiems.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, vasario 27 d., 1956

(VAIRIOS ŽINIOS
Joanos D'Ark. 500 m. kano-

nizacijoąjubiliejus
Šiais metais, birž. mėn. Rou- 

en, Prancūzijoje įvyks 500 m. 
jubiliejus nuo Joanos D’Ark. ka
nonizacijos. Iškilmėse .dalyvaus 
ir Anglijos katalikų delegaci
jos. Joana D’Ark. arba Orleano 
mergelę 1431 m., gegužės mėn. 
30 anglai sudegino ant laužo 
kaip raganą. Pop. Klemensas 
III 1456 m. ją paskelbė šven
tąja. .

Nauja kolegija 
darbininkams

Garsiajame Anglijos univer
sitetų mieste Oksforde kardi
nolas Grifinas pašventino nau
ją katalikų kolegiją darbinin
kams. Kolegijai vadovaus tėvai 
jėzuitai. Kolegija paruoš tokius 
darbininkų apaštalus, kurie dar 
bininkų mases supažindins su 
Katalikų Bažnyčios socialiniais 
mokslais.

Už Rusijos atsivertimą
Tarptautinio “Pax Christi” 

— Kristaus Taikos sąjūdžio pir 
mininkui Paryžiaus kardinolui 
Feltin pasiūlius, 1956 metų 
“Taikos Sekmadienis” visame 
katalikiškame pasaulyje bus 
švenčiamas gegužės 13 dieną. 
Tą dieną prieš 39 metus Fitimoj 
apsireiškė Dievo Motina ir kvie
tė visus melstis už Taiką ir Ru 
sijos atsivertimą.

Kinijos kunigai Vokietijoje
Tikinčiųjų persekiojimai rau 

donojoje Kinijoje privertė visą 
eilę kinų tautybės kunigų pasi
traukti į laisvąjį pasaulį, o ki
tiems sukliudė grįžti į tėvynę iš 
užsienių. Vien Vakarų Vokieti
joj šiuo laiku yra apie 20 kinų 
katalikų kunigų, kurie pagelbs
ti vokiečių kunigams sielovados 
darbe ir laukia, kada galės grįž 
ti į išlaisvintą tėvynę.

Maskva neskelbia tikrų 
duomenų

Dvylika metų Maskvoje ame 
rikiečių ambasados kapeliono 
pareigas ėjęs kun. Walter Dit- 
mars spaudos atstovams pareiš 
kė, kad sovietų vyriausybės pra 
vestame visuotiniame gyvento
jų surašyme paaiškėjo, jog 70 
% Sovietų Sąjungos gyventojų 
tebetiki į Dievą. Nors sovietų 
vyriausybė šių surašymo duo
menų niekur viešai neskelbė, ta 
čiau jie ir šiandien yra Centra- 
liniame Statistikos Institute 
Maskvoje.

$500,000 UŽ RANKĄ IR KOJĄ

Būni Buchler, 25 metų, kalbasi su advokatais — James Cunningham 
(kairėje) ir Russell Lapp San Bernardino, Calif., mieste. Ji 1953 m. 
neteko rankos ir kojos greitojo laivelio nelaimėje, kuri įvyko Arrotv- 
liead ežere. Už netektą ranką ir koją nori gauti $500,000. ' (INS)

HELP WANTED — MALĖ

ENGINEERS

CLASSIFIED & HELP WANTED ARVERTISEMENTS
PROGOS — OPPORTUNITIES

MAISTO PRODUKTŲ IR MftSOS 
PAKDUOTUVfc, su gražiu 5 kinb. bu 
tu prie krautuves. Gerai veikianti 
prekyba. DaYig prekių. Žema nuoma. 
Gera sutartis, (kainuota greitam par
davimui. .Turi parduoti dėl silpnos 
sveikatos. Keikia pamatyti, kad (ver
tinti. Geras pirkinys. 40 St. ir Sacra- 
mento apylinkėje. Telefonuokite d61 
apžiūrėjimo Virginia 7-8803.

PARDAVIMUI — L I Q U O R 

KRAUTUVE IR BARAS. 

Kreiptis: 4046 Archer Avenue

CONKECTIONKRY STORE ir 2-jų 
butų namas. 2 ti kamb. butas užpa
kaly krautuvės; 4 kamb. butas vir
šuj. Gazu apšildoma. Gerai einųs biz
nis, geroj vietoj. Dėl silpnos sveikatos 
nori skubiai parduoti, (kainuota tei
singai. Apžiūrėję (vertinsite gerų. pir
kini. 937 YV. 18th St.
tel. SEeley 3-JI761.

Kreiptis ( sav.

GAS STATION — SINCLAIR. Gerai 
einųs biznis. Pilnai jrengtas. Ideali 
Vieta mechanikui. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. Nori skubiai parduoti 
dėl ligos, nebrangiai. Apžiūrėję (ver
tinsite gerų pirkinį. 6901 S. Normai 
arba skambinti savininkui susitari- 
mui apžiūrėti — STevvart 3-0741.

ELECTRICAL MOTOR REPAIR 
SERVICE. Įsteigta prieš 13 metų. 
Pilnai įrengta. Prieinama nuoma, ge
ra sutartis. Kaina $4,500. Nori sku
biai parduoti, apleidžia miestų. Pama 
tę (vertinsite gerų pirkini. 1040 N. 
Pulaski arba šaukite — Dičkėms 2- 
5056.

“DRAUGAS” AGENCY
55 Ea«t VVashington Street 

Tel. DEarborn L-2434

2334 Sounth Oakley Avenue- 

Tel. Vlrginia 7-6640; 7-6641

IŠNUOM ĮJOJAMA

MARQUETTE PARKE išnuom. 
kambarys. Gaminamas valgis.

WAlbrook 5-7396

D £ M E S I O 1

Mes turėjome tik $3,500, bet Mr. 
Svobo<Ta, 3739 W. 2ffth St., Ciceroje, 
8013 W. Cermak Rd. pardavė mums 
gražų 3-jų butų namų, Kuriuom esa
me pilnai patenkinti. Mes Mr. Svo- 
bodų rekomenduoajm visiems, ypa
tingai naujiems ateiviams.

Mr. & Mrs. Mezajevs 
4338 W. Cermak Rd.

PARDAVIMUI

PARDUODAMAS mažai važinėtas
CHKY.SLEIl 1933 m. YVindsui* — 4 
durų. Power steering. *>925. WA1- 
brook 3-8200.

REAL ESTATE

P. STANKOVIČIUS
ftEAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St.

Pk. DAnnbe 8-1793 

Padeda ptrkltl - parduoti namus 
Aklus, bizniu*. Parūpina paskola* 
lraudlmua Ir daro vertinius. Tvarkc 
imigracijos dokumentua Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS 

BEAL ESTATE 
2735 YV. 71st St. — WA1. 5-HO16

Prieš pirkdami ar parduodam 
aamua, biznais, sklypus ar ūkiui 
atlankykite mos.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-IHSERAN01 

8405 West 61 St. 
WAlbrook 6-5030

PRospeet 8-S670 Ivak. to

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sųžlnlngo ir lietuviška, 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltAs I

VENTA REAL ESTATE

4409 S. Fairfield, tek LAf. 3-388)
Vai. Kasdien nuo 9—12 ir 4—7 vai 
vak. šeštad. nuo 9 v. r. iki 8 v. V 

Trečladinelals uždaryta

Ar Gaunate 

Slogras?

Visuomet kreipkite dėmenj I užkietėjusius 
vidurius. Pėl palengvinimo tūkstančiai pa- 
K*>i<lauja l»r. Peter’a “Gomozo”. Kaip Ir 
pagal gydytojo receptą gaunamuose vaia- 
tuoMP. jo Kurnate yra keletas inedkiikal 
užtvirtintų dalykų, kurio virt kartu veik
dami nuteikia palengvinimą kidiala luulaln: 
1) ramina, ir Aildo mitri kua| akrand|; 2) 
atleidžia vidurių lAputlmo skaunmua; 3) 
nuteikia, ncskublnantl palengvinimą, nuo 
HukietčjuHių vidurių, kurie yra priežastim 
aukščiau įvardintų almptomų. ftvelnua. Ge
ro skonio. Išparduota, virš 20.900,000 bon- 
kų. fteimos dydžio bonka $1.05 vaistinėse. 
Bandykite Dr. Peter’s “Gomozo”... abao- 
liutiAkal niekas kitas taip nepagelbės.

Jei J Oku valatluė neturi, tad. pasiųskite 
$1 už 11 oz. bonką (nu jūsų vardu Ir ad
resu) šiuo adresu: GOMOZO, Oept. (171-47 
4541 N. Ilttventnvood Avė., (’liiengo 40, III.

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiir  
Visi Plttsburgho lietuviai

KLAUSO IR REMIA

PHtsburgh’e Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

— vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA
K tek viena ^rkinadki1 n»w> 

t:SO Iki 3:00 vai. p. p.II STIPRIO8 IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIEM BRADDOCKE 

Visata reikalam kratpkttėe »tu« ari r e 
fu: UTHUANIAN CATHOUC HOUF 
Padlo Station WLOA- Braddock. Pa -%■

HELP WANTED — VYRAI

VYRAI
25 iki 40 m. amž.

Išmokite pelningus amatus 
Pirma, antra ir trečia pamaina

Devyniasdešimta septyni do
leriai į sav. pradžiai.

Dirbame viršlaikį
METAL YVORKERS 

PLAST1C VVORKERS 

MODEL MAKEKS

Draudimas ir darbo rūbai 
nemokamai

Nepaprastai gera ateitis

NATIONAL LEAD 

COMPANY
1710 S. Peoria CAnal 6-3710 

MR. WALTERS

AEROJET
i

m
SACRAMENTO

CALIFORNIA 
A LEADER IN THE FIELD 0F 

ROCKET PROPULSION
Offers outstanding opportunities and diversified assign- 
ments on long range programa.

Positions New Open for—_
ENGINEERS

MECHANICAL

AERONAUTICAL

CHEMICAL
for

TESTING DESIGN RESEARCH DEVELOPMENT
To work in the following fields — Hydraulic com- 
pressible and incompressible fluid dynamies, liquid atom 
ization, mass and heat transfer combustion and cham- 
ber design, thermodynamies, strength of materials, apark 
systems, combustion and high pressure flow systems, 
vibrations phenomena, gas turbines, pumps.

STRESS ANALYSTS
Experienced in aireraft struotures, and aireraft propul- 
sion systems. •

SYSTEM ANALYSTS
BSME, BSAE experienced in analysts aireraft and 
missile propulsion systems. t

COMPUTER SPECIALISTS
Digital and Analog
Coders Analysts
Programmers
Experienccd and trainccg

METALLURGISTS
For failure investigation, material property testing, new 
material evaluation, nondestructive testing, experience 
in stainless steel super alloys and light materials pre- 
ferred.

ELECTRICAL and ELECTRONIC ENGINEERS
For conlrol system design, reliability testing, magnetic 
eireuit elementą design and application.

Also DRAFTSMEN
Detail-Design-Layout

, CHICAGO JNTERVIEWS
February 27th to March 6th 

MR. JOHN GAY

Engineering Representative

FRaoklin 2-2100
Firm cornrnittmcnt may be made at this time.
U. S. Citizenship R.equircd.
If unable to apply—send resume to Pcrsonnel Diroctor.

AEROJET 
GENERAL CORP.

P.«. Box 1147 
SASRAMERTO, CALIFORNIA

Nubeidtary of The Geaeral Tire And Rabber Company

RESTORANAS & BARAS — B-Q 
Visi de luxe įrengimai. 20 vietų. 
Tikrai pelninga vieta. Prieinama 
nuoma, gena sutartis. Idieali vieta 
porai. Įkainuota skubiam parda
vimui. Pamatę įvertinsite gerą pir
kinį. Apylinkėje 39th ir South 
Park. Susitarimui skambinkite 
MUseum 4-9134 tarp 11:30 v. ryto 
ir 4 v. popiet arba vakarais DRe- 
xel 3-1986.

LUNCHROOM IR NAMAS. Ber- 
wyne — 6735 Roosevelt Rd. 40 
vietų. Vieno savininko 15 m. 5 
kamb. butas užpakaly. Alyva ap- 
iild. Rūsys. 2 autom, garažas. Į- 
kainuota skubiam pardavimui. Ap 
žiūrėję įvertinsite gerą pirkinį. 
Susitarimui skambinti savininkui 
po 2:30 ----- GUndersom 4-2880.

KOMBINUOTA LIKERIŲ KRAU
TUVE IR BARAS — 2-jų butų
mūrinis namas,, fikčeriai ir pre
kės, $27,000 už viską. Arti 47th 
ir Rockwell Street.

Tel. LAfayette 3-8827

TAVERNA IR NAMAS. 4 kamb. už
pakaly. Visi modernūs (rengimai. 
Air-conditioned. Eeer garden. Aly
va apšildymas. 2 autom, garažas. 1 >/į 
sklypo šalia. Pilnas rūsys. Gerame 
industr. ir rezld. rajone Brighton 
Parke. Vienas negali apseit,. nori sku 
biai parduoti, nebrangiai. Pamatę 
įvertinsite gerų pirkini. Tuojau gali
ma užimti, šaukite savininkų po 6 v. 
v., susitarimui. Vlrginia 7-9384.

HEĮKAINUOJAMOS VERTES 
KNYGA

Nors nuo spaudos atgavimo per 
keliasdešimt metų jau daug knygų 
išsileisdinome ir jomis apsigyrė- 
me, bet sąžiningai svarstant — 
nedaug jų turime tokių, kurios 
yra tikros nesenstančios verty
bės mūsų tautos kultūroje. Prie 
tokių nepalyginamos reikšmės 
knygų priskiriame 18-tojo am
žiaus K. Donelaičio “Metus” ir 
19-tojo — Simano Daukanto “Bū
dą”. šis pastarasis, dabar iš nau
jo gražiai išspausdintas, mums 
yra kaip brangi relikvija, kaip są
moningo lietuvio pasididžiavimas. 
Šiandien mes, toli nuo savo tėvy
nės gyvendami, jos ilgėdamiesi ir 
dėl jos likimo kentėdami, turėtu
me nuolat ir nuolat skaityti šią 
Daukanto knygą — eilutę po eilu
tės, puslapį po puslapio, neskubė
dami, pers varsty darbi, įsigilindami, 
širdin įsidėdami. ..* ne

Kas nori namų, farnių ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygas suvesti, INOOME TAKSUS 
UŽPILDYTI. Jums nuoširdžiai patar
naus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9016 S. Cottage Grove Avė., Chlcago 

Tel. Hl dson 3-7828
Namų Pltospect 8-2530

M ACHINISTS.
With bench and 

machine experience; 
job shop work; 

day work; 
overtime.

H. 86 K. MFG. CO
4646 So. Western

CLEANING STORE. Seniai įsteigtas, 
pilnai jrengtas. gerai einųs biznis. I- 
dcali vieta siuvėjui. Nuoma $8 5. ge
ra sutartis, apšildymas. Įkainuota 
skubiam pardavimui. Parduoda dėl 
kitų interesų. Turite pamatyti, kad 
įvertinus gerų pirkinį. 433 YV. 115th 
St. IloselaiMl’e, arba šaukite savinin
kų — COmniodore 4-8117 arba HIU- 
U>|> 5-3914 po 4:30 v. v.

RESTAURANT. Seats 24. lteal mo- 
ney-maker. ldeal spot for couple. Ali 
modern stainless steel eųuipment 
Reasonable rent, 5 ycar lease. Priced 
for ąuiek sale; cannot handlo alone. 
Mušt be seen to be appreciated. A 
real buy. 2750 YV. A5th St. or call ow- 
ner after 4 P. YI. GRoveliill 41-9633.

ilgus dešimtmečius S. Daukan
to "Būdas” žadino lietuvio patrio
tinius jausmus ir kėlė jo pasidi
džiavimą praeitimi. Reikia tikėtis, 
kad šios laidos pasirodymas bus 
palankiai sutiktas emigracijoje 
gyvenančių lietuvių ir ypač jau
nuomenės, kuriai labiausiai trūks
ta Lietuvos praeitį liečiančios lite
ratūros.

* *
*

Pro pusantro šimtmečio dienas, 
skausmus, džiaugsmą, ir vėl skaus
mus, Simanas Daukantas, tas že
maičių žemės vargo pelė, iškyla 
vis didesniu ir patrauklesniu lie
tuvių tautos vyru. Todėl ir jo Bū
dą Senovės Lietuvių Kalnėnų ir 
Žemaičių naujai sulaukus reikia 
tik džiaugtis ir jį skaityti.♦ *

*
Tai tik maža dalelė spaudos pa

sisakymų apie šią mūsų kultūros 
istorijai neįkainuojamos reikšmės 
knygą.

Būdas senovės lietuvių 
Kalnėnų Ir žemaičių

yra dailiai išleista knyga, kurią 
puošia Viktoro Petravičiaus dviejų 
spalvų viršelis. Knyga turi 393 psl. 
Jos kaina — 4 doleriai.

Visi, norintieji įsigyti, yra pra
šomi paskubėti, nes atspausta la
bai nedidelis egzempliorių skaičius.

Užsakymus siųsti:
“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILL.
AC- -5MGE2

2-JŲ BUTŲ MŪKINIS. Arti 73rd ir 
Emerald Avė. 5 ir 6 kamb. Naujas 
Kevvanee boileris, YVinkler stokeris, 
aluminum žieminiai langai. Naujai 
percementuotas (ruck-pointed) mū
ras. Kaina tik ii 17,500.

1VAJI YV. TUUNGIIST, INC.
7826 Cottage Grove, TH 4-1644

Parduodamas n.imas šv. Leono pa
rapijos apylinkėje, arti 79-tos gat
vės ir Vincennes avė., 2-jų augštų 
medinis namas; šiltu vandeniu ap
šildymas pirmame aukšte; abu butai 
šešių kambarių; labai gerame stovy
je; geras automobiliui garažas; arti
mas susisiekimas su miestu ir gra
žus rajonas. Namas parduodamas 
dėl mirties. Skambinkite vakarais 
tarp 6 ir 8 vai. ir iki 3-ėios vai. po
piet sekmadienį: Vlneeimes 6-7881.

DIDELIS 3-jų LUTŲ NAMAS. Bar- 
genas. 4 ir i kamb. ir 3 kamb. rūsy. 
Automatiškai alyva šild. karštu van
deniu. 2 autom, garažas. Geriausio
je vietoje arti SOth ir Springfield. 
$19,500. SVOBOVA, 3739 YV. 20tli 
Kt. lAsndalv 1-7038.

6 kamb. mūr. bungalow arti 2Gtli 
ir Karlov. Iš priekio įvaižuojamas 
2-jų autom, garažas. Tuojau galima 
užimti. $18,9im. SVOBODA, 3739 YV. 
26tli St. LAvtndiUc t-7038.

Mūrinis 6 luitų imi 4 kamb. Arti 
22nd ir California Avė. Gazu ir alyva 
apšild. $206 pajamų į mėn. $1 8,900; 
įmokėti $1,000. SVOBODA, 3739 YV. 
26th St. LAundalv 1-7038.

PORTERIS

Reikalingas vyras su gerom 
rekomendacijom.
AMERICAN BANK NOTE CO. 

118 E. 2Dth St.

HELP WANTED MOTERYS

TYPIST
Permanent position with na- 

tioęally known organization. 
Shorthand not required. Com- 
pany benefits, pleasant asso- 
ciates. Please apply motor 
truck dist. office.
International Harvester

611 W. ROOSEVELT RD.

PERSONNEL DEPT.

HELP WANTED — PEMALE

ATTENTION, JANUARY GRAOUATES !
- BcgMMFS

GEN. OFFICE — TELLERS _ CASNIERS — TYRSTS
Congenial working conditions with long established Southwcst 
Financial Inatitution. 40 hour week.
Detaii expenenoe, age, marital statuH and references. For in- 
terview see MR. HENRY J. WOLSKE.

ARCHER-HOYNE FEDERAL SAVINGS A LOAN ASS’R 
9S2I Archer Avenue Tel. FRontier 0 -1294

S

MC1SDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adsmkevičiaug apianka 

UftMkymus su pinigais slųsklts:
M® pM., kaina 12.50 

DRAUGAS. 9M4 H. OaMey A**..

•los nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personažus šitaip įvertina ra
šytojas Gliaudą: M...WHsas — pa 
aiškintas nlsk Into jas. bst turjs 
savyj* Era Angsllco angelų varsų 
gama, Tatjana—nasuprantantt sie
los sąvokos, b«t mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jo ssmis. 
drąsa bs drąsos, nesuprantąs pa
vojaus baprotAjlaao prooesef*.

flUHCEJLLANElOlJB
{vairūs Dalykai

LIET. APDKACDV AGENTCRA
Visų rūšių apdraudos. Automobl 

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
YVAIbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5900 S. Asldmtd Avė., Cliieago 36, III.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas ir A. Lapkui

tnstoliuoja visų geriausių Ameri 
kos firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (fumaees), visų d y 
džių oro vėsintuvus Air eonai- 
doners) Ir atlieka visus skardor 
darbus.
1546 8. 49th COURT, CICERO 

Tel. Ol.ympic 2-9311 nuo 8 vai- 
ryto iki 5 vai. vakaro.

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLyrapir 
2-6752 ir OLympio 2-8492

AUTOMOB1LES — TKUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis to auto 

taisymas
\tliekamt motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keldamos dalys.

CALL'ME-MOTORS C0.
5759 S. YY I.STI.I’Y A Y E.. PR 8-9533

Skelbtis “DRAUGE" apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

Skdbkitės “DraujĮc”!

BUILDING & REMODELING
NAMŲ STATYBA

V. ŠIMKUS
įvairūs iMitulsyniai Ir pardavimas.

Jei norite pirkti ar užsakyti narną, 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, 'gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukite REllance 5-8202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė.

CHICAGO 32, ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7fst Street

BUILDING CONTRAUTORS 
Jtato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

= LIETUVIŲ STATYBOS E
į BENDROVE |

į MŪRAS i
t BCILDERS, INO. Ę 
H Stato gyvenamuosius na- = 
2 mus, ofisus ir krautuves pa- = 
a gal standartinius planus ar 5 
S Individualinius pageidavimus. = 
= Įvairūs patarimai «taty- 5 
5 bos bei finansavimo reika- s 
§ laia, skiciniai planai ir na- = 
S mų įkainarimas nemokamai. E 
= Statybos reikalais kreiptis S 
S į reikalų vedėja šiuo adresu: 2
1 JONIS STANKUS |
5 kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
s Tel. PRoapect 8-2013 arba = 
= LUdlovv 5-3580. 5
s 6800 SO. CAMPBEI.L AYTL, E 
-į - Chicago 29, Illinois ~ 
5iii,niiiiitnininiiiiiiiiiitiniiiiiuiiiiHi,r

PAKELIAME NAMUS
įtaisome balkius, stulpus ir nau
jus pamatus. Sutaisome smunkan

čias grindis.
J. AND K. CORSTRUCTION

BOulevard 8-2738

=b
Perskaitę “brauką ’, duokite 

kitiems!

-Or-

Pirkit Apsaugos Bonus!



*
t

»

Pirmadienis, vasario 27 d., 1950 
g7.ii.il , Į =S7-......7 į-ĮS1,1,===S

Lietuva Tautųt *
Festivalio šventėje

Vasario 16 d. Chicagos Mies 
to Švietimo Tarybos surengta 
me Tautų Festivalio šventėje 
dalyvavo ir lietuviai. Žurnalis 
tas Vytautas Kasniūnas ta pro 
ga skaitė anglų kalboje labai 
įdomią paskaitą apie Lietuvą, 
iškeldamas jos senąją istoriją, 
nupiešdamas krašto vaizdus, pa 
pasakodamas apie lietuvių pap
ročius, tautinius šokius ir dai
nas. Specialiai pasamdytas pia
nistas žurnalisto Vytauto Kas- 
niūno kalbą lydėjo lietuviškų 
dainų meliodijomis, pritaikinto
mis paskaitos turiniui. *

‘‘Ateities’’ šokėjai labai dar
niai ir gyvai pašoko keletą tau
tinių šokių. “Ateities” šokėjai 
gražiai pasirodė, už tai žiūrovų 
buvo palydėti gausiomis ovaci
jomis ir buvo net priversti dar 
kartą išeiti. Šokių mokytojai I- 
renai Šilingienei, "Ateities” šo
kėjų pirmininkui B. Shotui, a- 
kordeonistui ir visiems šokė
jams tariu nuoširdų lietuvišką 
ačiū už šį gražų pasirodymą ir 
lietuvių vardo garsinimą tarp 
amerikiečių ir linkiu, kad nepras 
čiau pasirodytų savo 15 metų 
sukakties minėjime š. m. balan
džio mėn. 15 dieną.

Atidarydama Tautų Festiva
lio šventę, šios šventės organi
zatorė Mrs. Helen G. Lynch, su 
pervisor Division of Americani- 
zation, priminė, kad išandien va 
sario 16 d. yra Lietuvos nepri
klausomybės šventė ir ta pro
ga pasveikino Lietuvos konsulą 
dr. Petrą Daužvardį ir jo žmo
ną.

Mrs. Helen G. Lynch asmeny
je mes turime labai nuoširdžią 
lietuvių bičiulę, labai gerai su
prantančią lietuvių tautos tra-

gėdiją ir kur galėdama ji vi

suomet padeda lietuviams.

t
Programa buvo įdomi ir įvai

ri. Nors oras buvo nepaprastai 
blogas, bet klausytojų buvo be
veik pilnutėlė salė. Dalyvavo ir 
daug augštų Švietimo Tarybos 
pareigūnų.

Šventė įvyko Istorijos Muzė- 
jaus patalpose. Po programos 
Society of Colonial Dames na
rės pavaišino susirinkusius sve
čius skania kavute. Vi. D.

Kenosha. Wis.‘

DIENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

VYT. DOMKUS
prityręs buhalteris pildys 
J.A.V. mokesčių (U.S. Inco- 
me Tax) pareiškimų blan
kus

DRAUGO raštinėje
pirmadieniais, ketvirtadie
niais nuo 6:00 iki 7:30 vai. 
vak., šeštadieniais nuo 10 
vai. ryto iki 1 vai. popiet.

Patarnavimas prasidės vasario 
13 d., 1956 m. Jau dabar galite 
paskambinti telefonu VIr. 7-6640 
dėl susitarimo.

Lietuves laisvinimo reikalams 

surinkta $300.45

Kenoshos lietuviai vasario 19 
d. iškilmingai minėjo Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo mi 
nėjimą. 9:30 vai. ryte bažnyčio
je ypatingas pamaldas ir pamok 
slą pasakė kun. Kazimieras Ven 
gras, MIC. iš Racine, Wis. 3:30 
popiet parapijos salėje išpildy
ta ypatinga programa. Pagrin
dinę kalbą pasakė Lietuvos kon 
sulas Chicagoj dr. Petras Dauž- 
vardis. Muzikalinę dalį išpildė 
parapijos choras, vadovaujant 
Pranui Bujanauskui ir solistė 
p-lė Genovaitė Klevickaitė. A- 
kompanavo Barbora Klevickai
tė. Aušrelė Skirmuntaitė pas
kaitė N. Mazalaitės “Legenda 
apie Nežnomą Karreivį”, Euge
nijus Lirgameris deklamavo 
Brazdžionio “Nauja Daina

Pravesta rezoliucija, smer
kianti sovietų okupaciją Lietu
voje, pagrobimą Lietuvos ir 
kreipiamasi į JAV valdžią pra
šant pagalbos Lietuvos išlaisvi
nimo darbe. Aukų salėje surink 
ta $300.45. Minėjimo komitetą 
sudarė kun. A. Miciūnas, MIC. 
(minėjimo globėjas), Vladas 
Skirmuntas (pirmininkas), Juo 
zas Kasputis (iždininkas). Kiti 
komiteto nariais buvo Vitalis 
Gaidelis, Zenonas Lukauskas, 
Kazimieras Stulgaitis, Sr., i I.

rigaliūnas, Ignas Grigaliūnas, 
Adolfas Vadeiša, Benediktas 
Milašius, Antanina Darbutienė, 
Stasė Grigaliūnineė, Laima Ra
kauskienė.

c

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
6930 S. Tai man, Chicago 29, III 

Tel. GRovehill 6-7096

NUO UŽSISENfiJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes Jų užsisenSjitnios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėji.ną ligos vadinamos PSORIA- 
RIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyftlmą 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančtos, suskilusios odos dedlr- 
vlnlij, odos Iftbėrimu ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., 11.26, ir 43.50,
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj Ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc.,Oa 
ry. Ind.lrDetroit, Ml- 
chigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order |

LEGULO, Department D. 

618 W. Eddy St. Chicago 34, III.

TRUMPAI

— 40 valandų pamaldos nu
keltos į kovo 9, 10 ir 11 d.d.

— Onr. Vakauskienė, sena pa- 
rapietė ir veikli veikėja, mirė 
vas. 11 d. Palaidota vasario 14 
d. Šv. Jurgio kapinėse.

—- Kleboną*, kun. A. Miciu- 
nas, MIC., vasario 13 d. Lincol- 
no šventės bankete miesto cent
re buvo pakviestas sukalbėti in- 
vokaciją.

— Povitec. Janušionis vasa
rio mėnesį atsidėjusiai rūpino
si lietuviškos spaudos platini
mu. Sekmadieniais po 8 vai. ir 
9:30 vai. Mišių mokyklos kam
baryje galima nusipirkti viso
kiausių knygų ir užsiprenume
ruoti lietuviškų laikraščių ir žur 
nalų.

Rūpinsis dvasiniais 
reikalais

Popiežius Pijus XII pavedė 
Mjieneheno arkivyskupui kar
dinolui Wendel rūpintis naujai

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokumai 3-]ų m8n. pilną, garan

tiją — darbas ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną Ir insta

liavimas.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą- 

vimo aparatai, lempos, baterijos, da
lys ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVISKAfl 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252 

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

aOBOC,.-------102301

iiiiiiiiiiiiiiiiiiinitiiiiiiiimiiiiiiiHiiiiiuo
Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

PRANAS SALEMONAVJČIUS
504 W. 33rd St. (Arti Normai Avė.)

Susitarimui skambinkite — VIctory 2-3481?
Kainos yra vienos iš žemiausių visame mieste. 

Atdara nuo 6 v. r. iki 10 v. v., taip pat šeštad. 
ir sekmad. nuo 9 v. r. iki 9 vai. vakaro.

20 METŲ PATYRIMO

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 
ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

States Gov. Bonds ir Veteranų paskolas, kurios yra 60% 

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš............................. $57,000,000.00
Atsargos Fondas...................$4,500,000.00

CHARTERED AND SUPERVISED BY TIIE 
UNITED STATES GOVERNMENT 

Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
JUST1N MACKIEW1CH, President

Įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeštadienius nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

SIAMIAIU) TORAL SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
įįĮĮĮjif 4192 ARCHER AVI., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrgįnia 7-1 141

besikūriančios Vakarų Vokieti
jos kariuomenės dvasiniais rei
kalais, paskirdamas jį kariuo
menės vyskupu. Šiam paskyri
mui buvo gautas Bonnos vyriau 
sybės sutikimas, remiantis tarp 
Federalinės Vokietijos respub
likos ir Šv. Sosto veikiančiu kon 
kordatu.

— Pinigai iš pieno. Vidutiniš
kai amerikonui fermeriui pie
nas duoda 10-G jo pajamų,

GUDAUSKŲ
BEVERLY HILUS GELINYCIA
Geriausios gėlės dpi vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitu^papuošimu.

2443 ĮVEST «XRD STREET 
Tel. l’Ilospcct 8-08X3 Ir I'lt 8-04X4

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumannaitei 
šv. Kryžiaus relikviją

Popiežius Pijus XII dovanojo 
šv. Kryžiais relikviją šių laikų 
stiematizuotojai Teresei Neuman
naitei.

Apie Teresės Neumanaitės gy
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašytoj knygoj TERESE NBU- 
MANAITE. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman 
naitės jiergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.06.

Pinigus su užsakymais siųsti’

"DRAUGAS”.

2334 S. Oakley Avė..
Chicago 8, III.

P.&J.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IK LAIKRODŽIAI 

l'hrilailiiuu Ir 1'uUjruiAa 

4102 Archer Avė., a* Mozart 
Chicago 32, UI. — TeL nA 3-8617

Optimistas pasiekia viršūkal- 

nę; pesimistas pasitraukia į slė

nį. — V. J. Budrikas

URŠULĖ GILUS
, (pagal tėvus Pivurunaitė)

Gyv. 10501 So. Wubash Avė.

Mirė vasario 25 d., 1056 m., 
7 vai. ryte.

Gimė Lietuvoje. Kilo ifi Šven
čionių apskr., Tverečiaus parap., 
Bobėnų kaimo. Amerikoje išgy
veno 47 metus.

I’asiliko dlideliaine nuliudime 
vyras Paul, du sūnūs — Cle- 
ment ir marti Jeanette, Alphonse 
ir marti Harriet, duktė Effle 
Doroeke, žentas VValter, anū
kai Clenell ir Martin Gillis, 
Larry Doroeke, brolis Alplionse 
Pivorunas, sesuo Helen Lauru- 
tanas, jos vyras Albin ir jų šei
ma, švogeriai Micliael ir Adolph 
Gillis ir daug kitų giminių bei 
pažįstamų.

Prikluusė prie šv. Onos Drau
gijos, Tretininkų, šv. Kazimiero 
Seserų Rėmėjų ir SLA 63-čios 
kuopos.

Kūnas pašarvotas L. Bukaus
ko koplyčioje, 10821 S. Mlchi- 
gan Avė. Laidotuvės įvyks tre
čiadienį, vasario 20 d. Iš koply
čios 8:45 vai. ryto bus atlydėta 
į Visų Šventų parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į šv. Kazimier 
ro kapines.

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

Nuliūdę: vyras, sūnūs, mar
čios, duktė, žentas ir kiti gimi
nūs.

Laid. direktorius L. Bukaus
kas, tel. COnnnodore 4-2228.

A. A.
MATEUŠAS ALELUNAS

Gyveno 21118 W. 19th Street.

Mirė vasario 23 d., 1966 m., 
11 vai. vak., suluukęs senat
vės.

Gimė Lietuvoje.
I’asiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Mykolas ir brolio vaikai, 
bei kiti giminės, d/uogai ir pa
žįstami.

Priklausė prie Keistučio Pa
šalpos Klubo.

Kūnas pašarvotas Sendziak 
koplyčioje, 2654 W. 21st St.

laidotuvės įvyks antradienį, 
vasario 28 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Auš
ros Vartų parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. I’o pa
maldų Ims nulydėtas į Itesur- 
reetion kapines.

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

Nuliūdę: sūnus.

Diid. direktorius Steven Sen
dziak and Son, telef. BIshop 
7-7240.

jA.. A-

ELZBIETA ŽVINAKIS
Gyv. 1732 So. Kuble Street.
Mirė vas. 25 d., 1956 m., 8:00 

vai. vakare.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apskr., Žvingių parapi
jos, Lapkasių kaimo. Ameriko
je išgyveno 45 metus.

I’asiliko dideliame nuliūdime 
du sūnūs — Antanas, marti Ade- 
la, Jonas, marti Lillian; dukte
rys — Ann Eugene, žentas Va
lentine, Marilyn Užpalevičius, 
žentas Vincent, Elizabeth Seate- 
ry, žentas Itobert, Stelių Maur- 
er, žentas Lawrence, sesuo Pe
tronėlė Žitautas, jos vyras An
tanas ir Jų šeima, pusseserės 
Ona Miklovas ir Emilija An- 
drijokas, dvylika anūkų ir ki
ti giminės bei draugai.

Priklausė prie Tretininkų. 
Maldos Apaštalystės ir šv. Ka
zimiero Akad. Rėmėjų.

Kūnas pašarvotas Petro Gur
skio koplyčioje, 659 W. IStliKt.

Laidotuvės įvyks trečlad., va
sario 29 d. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Dievo Ap
vaizdos parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: sūnūs, marčios, duk
terys, žentai ir kiti giminės.

Laid. direktorius Petras Gurs
kis, tel. SEeley 3-5711.

LlODfiSIO VALANDOJ

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ DIBSKTOR1A1 '

6845 S. YVestern — 3 atskiros air-cond. koplyčios
7-8606 — 7-8661 Automobiliams vieta 
karte gyvena kitose mieste dalyse; gaueūae 

koplyčią arčiau jūsų namų.

PIRKITE APSAUGOS BONUS.

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

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

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

CHARLES ZEKAS, Sec'a

OFISO VALANDOS:

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

TOvvnhall 3-2109

Ptrmad., antrad., penktad. tr 
fiefit. 9 v. ryto iki 4:10 p. p.

Trečlad. 9 ryto Iki 11 ▼.. o 
Ketvlrtad. 9 vai. Iki 8 vak.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ A8OCIACIJOS

I Ambulansų patams- ^es turime koplyčias
ĮVimaa dieną ir nak- įįĮ Chicagos ir

| tį. Reikale šaukite Roselando dalyse ir
■ mu** —tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3573

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

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

ALFREDUS VANCE
177 4YOOD8IDE Rd., Riverside, UI. Tel. OLympie 2-5345

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-11391

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IK PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ ZIS,000.00* IŠTAIGOJE. AUKSO! ALSIAS, NAI .IAI PADIDINTAS DIVIDENDAS UŽ PAID UPINVESTMEN- 
TU SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAU. BONUS. KALĖDŲ IR VARACI.IĮ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIŠKUS. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IŠKEIKIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IAKEIČIAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MCSŲ AUKOTĄ DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVI4I1LL 0-7X76.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM. 12 V AL —8 VAU.: ANTRAI). IR PENKT. » Iki 4 VAK.; KET. » IKI 8 vai. vak.; Treč. IŠDARYTA VISĄ DIENĄ; SEAT. D IKI X POPIET

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, UI. Tel. OLympie 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 6»th STREET REpobtie 7-1213)

• 2814 W. ?8rd PLACE Vlrghtla 7-06721

g7.ii.il
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X Kun. dr. Jonas Starkus,

Bayonne, N. J., lietuvių para
pijos klebonas, paaukojo T. T. 
Marijonų Statybos fondui šim
tų dolerių. Marijonai ir Fondo 
direktoriai taria didelį ačiū ge
radariui.

X šv. Antano lietuvių para
pijos bažnyčioje, Cicero, III., 
misijos prasidėjo vasario 26 d. 
(vakar) vakare ir tęsis visą sa
vaitę. Misijoms vadovauja kun. 
Viktoras Gidžiūnas, OFM. Kle
bonas prel. Ign. Albavičius ra
gina parapiečius pasinaudoti 
Dievo malonėmis.

X Kas suteiktų šias informa
cijas? Lietuvių Enciklopedijai 
trūksta tikslių informacijų apie 
šiuos laikraščius: Kaimynas, 
Kaimo Žodis, Kalėdų Dovanelė, 
Kapsas, Kareivis Socialistas, 
Kas Girdėti, Kaunas, Kauno 
Naujienos, Kėdainių Garsas, 
Kelionė, Kibirkštis (Smolens
ko), Katalikų Balsas (Cleve- 
lande), Kėdainių Žinios, Ki
birkštis (Klaipėdos). Kas turė
tų žinių, maloniai prašome pa
informuoti kada tie laikraščiai 
pradėti leisti, kas juos leido ir 
redagavo, kada sustojo, kokie 
svarbesnieji bendradarbiai. Ži
nias siųsti adresu: Rev. dr. J. 
Prunskis, 2334 So. Oakley avė., 
Chicago 8, III.

X Pasitarimai pas salezie
čius. š. m. vasario 20 d. lietu
vių saleziečių vietovėje prie 
Cedar Lake, Ind., įvyko ten nu
matomai statybai pasitarimas. 
Pasitarime dalyvavo Amerikos 
Saleziečių provmciolas kun. E. 
Giovannini, arch. J. Kova ir 
inž. J. Augustinavičius. Staty
bos planai padaryti pavesta 
arch. J. Kovai, o darbų vykdy
mas — “Neris” Statybos ben
drovei, kurios pirm. yra Juo
zas Augustinavičius, vicepirm. 
Justas Lieponis. Lietuvių jau
nuomenei vasaros atostogavi
mo penkis namukus, kafeteri- 
ją-salę numatyta pastatyti iki 
š. m. gegužės mėn. pabaigos.

X Martynas ir Ona Suman- 
tai, jų dukrelė Onutė, žentas 
Vytautas ir Marija Aleksan- 
driūnai išvyko iš Rockford, III., 
ir apsigyveno Los Angeles 
mieste, Calif.

X Eugenija ir Vytautas Ta
raškevičiai susilaukė pirmagi
mio sūnelio, kuriam duotas Ed
vardo ir Vytauto vardai. Elena 
ir Albertas Taraškevičiai tapo 
seneliais.

X Stasys Ilgūnas ir jo žmo
na nuvyko į Los Angeles, Calif. 
ir sustojo pas savo tetą E. Ta- 
siliauskienę.

IŠARTI IR TOLI
J, A. VALSTYBĖSE

— šv. Kazimiero minėjimas 

Brooklyne, N. Y. Š. m. kovo 
mėn. 4 vai. po pietų New Yorko 
skautų Tauro tuntas rengia 
viešą Šv. Kazimiero minėjimą, 
kuris įvyks Apreiškimo parapi
jos salėje (North 5 St. & Ha- 
vemlyer St., Brooklyne).

Programoje trumpą paskaitą 
apie šv. Kazimierą skaitys dr. 
H. Lukaševič'.us — pasižymė
jęs savo gera iškalba ir lengvu, 
nuotaikingu kalbos stiliumi. Po 
paskaitos bus vaidinimas — p. 
Steikūnienės trijų veiksmų dra
ma “Starkiškių Girioj”, kurią 
atliks Hartfordo skautų, skau
čių dramos ratelis, režisuojant 
Vyt. Zdancevičiui.

Šig veikalas vaizduoja Lietu
vos partizanų šeimos tragediją 
1950 metais. Pagrindinis veika
lo asmuo — eigulys, kurio visi 
trys sūnūs, kaip ir jis, yra par
tizanai. Prie šeimos prisišlieja 
vienas parsidavėlis komunis
tams ir pradeda meilintis prie 
eigulio dukters. Gi eigulio duk
tė yra susižadėjusi su partiza
nų vadu. Tai sužinojęs, išdavi
kas surengia kerštą. Eigulys ir 
jo duktė yra išvežami į Sibirą. 
Jauniausias sūnus žūva kovoje. 
Vėliau išgamą likviduoja parti
zanai. •

Vaidinime dalyvauja: V. Pi- 
leika — eigulys, B. Bernotienė
— jo duktė, J. Kirkutis, VI. 
Plečkaitis ir V. Jakubauskas — 
sūnūs, J. Raškys — parsidavė
lis, V. Zdancevičius — partiza
nų vadas, J. Benešiūnas — ku
nigas, V. Pileika — Bindokas, 
V. Raškevičius — Mažeika, A. 
Pilvelis _ daktaras, V. Nenor
tas — ligonis. Kiti partizanai
— P. Bernotas, Jz. Kubilius ir 
K. Stasiukevičius. Dekoracijas 
piešė Jar. Kubilius, šviesos 
efektai — Vyt. Pileikos. Gru 
pės seniūnas — J. Benešiūnas.

Veikalas realus ir įspūdingas. 
Kiekvienam žiūrovui išspaudžia 
ašarą. Ypatingai jį verta pa
matyti jaunimui ir pasimokyti 
idealizmo, tačiau nesigailės ir 
vyresnieji jį pamatę. Įėjimo 
kaina — 1 dol. Vaikams — 50 
centų. Uniformuoti skautai ir 
skautės eina nemokamai. N. Y. 
skautų Tauro tuntas kviečia vi
suomenę gausiai atsilankyti.

— Lietuvos Skaučių Seseri
jos Rytiniame rajone pasidai
rius. Rytiniame Skaučių Sese
rijos rajone skautiškas darbas 
eina pilnu tempu. Kad pagyvin
tų skautišką veikimą prie At
lanto pakraščių. Seserija 1955 
m. spalio mėn. 9 dienos įsaky
mu paskyrė tam rajonui įgalio
tinę vyresnę skautininkę Em. 
Putvytę, kuri savo keliu pa
kvietė rajonui sekretoriauti 
vyr. skautę Dianą Papievytę.

Rytiniame rajone jau įsteig-

Skiepai prieš džiovą?
Northwesterri universiteto 

tyrinėtojai surado skiepus, ku
rie įleisti pelėms jas apsaugo 
nuo džiovos. Tuo tarpu bandy
mai daromi su gyvuliais ir dar 
praeis ilgesnis laikas, kol bus 
nustatyta, ar tuos skiepus ga
lima naudoti žmonėms.

Pietūs po $50

Šv. Ksavero kolegijos ir Mo- 
rinos McAuley Augšt. mokyk
los statybai paremti kovo 26 d. 
South Shorc Country klubo pa
talpose, 7059 South Shore drv. 
ruošiami pietūs, kur dalyviai 
įmokės po $50.

Broniui Skorupskiui, 6906 S. 

Artesian Avė., 3 savaites išsir
aus gripu namuose, Leonardas 
Jankauskas už sugaištą laiką 
įteikė čekį $186.66.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLITiOIS

— Paulina Viltrakienė dėl

pabėgusios sveikatos į vargą 
patekusi lietuvė, gyvenanti Vo
kietijoje, laišku Marijai Norei- 
kienei (1258 James St., Balti- 
more, 23, Md.) nuoširdžiai dė
koja visiems ją užjautusiems ir 
parėmusiems aukomis. "Dievas 
Jums padės; aš negaliu nei vie
nam atsilyginti’, rašo P. Vil
trakienė. Skundžiasi, kad jo
sios sveikata dar neinanti ge
ryn. Ji vis dar reikalinga para
mos. Jos adresas: (13 b) Mun- 
chen — 54, Smaragd str. 9/1 
R., Germany.

— Jaunesniųjų mergaičių re
kolekcijos įvyksta Nekalto Pra
sidėjimo Seserų vienuolyne 
(Putnam, Conn.) kovo 9, 10 ir 
11 d. d. Veda kun. V. Paulaus
kas. Norinčios dalyvauti reko
lekcijose nedelsdamos regis
truojasi laišku ar telefonu: Sis- 
ter Superior, Immaculate Con- 
ception Convent, R. F. D. 2, 
Putnam, Conn. Telef.: WAlnut 
8-5828. Mokestis tik $7.00. šio
se rekolekcijose dalyvauja mer
gaitės nuo 13 iki 17 metų am
žiaus.

— Baltimorės, Md., šeštadie
ninės mokyklos tėvų komiteto 
kviečiamas Philadelphijos Lie
tuvių Meno ansamblio dramos 
mėgėjų būrelis suvaidins Balti- 
morėje Vytauto Alanto 3-jų 
veiksmų komediją “Buhalteri
jos klaida”. Vaidinimas įvyks 
kovo 10 dieną.

— Elena Armanienė, žymi 

Baltimorės visuomenės veikė
ja, paaukojo Šeštadieninės mo
kyklos labui dešimt dolerių.

VOKIETIJOJE
— Vokietijos vyriausybės 

žmonės linki Lietuvai atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę. Lie
tuvos I nepriklausomybės šven
tės — Vasario 16-sios proga Vy 
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Vykdomoji Taryba 

I per Užsienio Reikalų Tarybos 
valdytoją dr. Petrą Karvelį yra 
gavusi visą eilę sveikinimų iš 
Vakarų Vokietijos vyriausybės 
asmenų, kurie linki Lietuvai 
greičiau atgauti laisvę.

Vakarų Vokietijos ministeris 
Von Merkatz savo laiške Vy
riausiajam Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetui tarp kitko rašo:

“Visame pasaulyje lietuvių 
minima nepriklausomos Lietu
vos valstybės atstatymo diena 
— Vasario 16-j’ lietuvių tautai 
reiškia paskatinimą nepailsti ko 
voje, siekiant prarastos laisvės 
atgavimo. — šioje kovoje lietu
vių tauta nėra viena. Laisvė 
yra nedaloma, ir ji gali būti iš
saugota arba atgaunama, jei 
laisvasis pasaulis bus pasiren
gęs vieningai ją ginti. Siekimas 
taikingais būdais gerų kaimyni
nių santykių dvasioje sujungti 
Europos tautas teikia ir lietu
vių tautai viltį atgauti savo gim 
tajai žemei laisvę... Baigdamas,

CHICAGOS ŽINIOS
Pagerbsime Pijų XII

Kard. Stritch išsiuntinėjo lai.š 
ką Chicagos ai kidiecezijos ku
nigams primindamas, kad kovo 
2 d. popiežius Pijus XII sulau
kia 8ij m. amžiaus, o kovo 2 d. 
yra šv. Tėvo šventė — va nika- 
vimo diena. Ta proga kard uo
las prašo:

1. Kovo 2 d., kada yra pirmas 
mėnesio penktadienis, priimti 
šv. komuniją popiežiaus inten
cija.

2. Kovo 11 d., sekmadienį, ka
da šv. Vardo draugijos nariai 
eina prie komunijos, taipgi pra
šoma šv. komuniją aukoti Pi
jaus XII intencija.

3. Mokyklų vaikus prašoma 
melstis šv. Tėvo intencija, kad 
susidarytų graži maldų puokš
tė šv. Tėvui. Mokyklose skati
nama popiežiaus sukaktį pami
nėti specialia programa.

4. Seminarijose tos sukakties 
proga bus šv. valanda ir pas
kaitos apie Pijaus XII encikli
kas, jo veiklą.

Geriausi kalbėtojai
Loyolos akademijoje buvo su 

rengtos moksleivių debatų (dis 
kusi jų) varžybos, kuriose daly
vavo 25 katalikų augštesnės mo 
kyklos Chicagoje. Pirmą vietą 
laimėjo Šv. Benedikto Augšt 
mokykla, esanti 3900 N. Lea- 
vitt.

klausomybės šventės minėjime 
paskaitą apie Lietuvą ir jos lais 
vės bylą skaitė prof. Jungferis, 
o Memmingene — iš Šveicarijos 
atvykęs prof. Eretas.

ITALIJOJ
— Lietuviams atstovavo vys

kupas V. Padolskis. Švenčiant 
Popiežiaus Pijaus XI septynio
liktąsias mirties metines, Siks- 
tinos koplyčioje Vatikane įvy
ko gedulingos pamaldos, kurio
se dalyvavo pats Šv. Tėvas, vi
si Romoje gyveną kardinolai, 
daug vyskupų, visas diplomati
nis korpusas prie Šv. Sosto ir 
kiti žymūs asmenys. Lietuviams 
pamaldose atstovavo vyskupas 
Padolskis drauge su kitais Šv. 
Kazimiero kolegijos vadovybės 
asmenimis ir Lietuvos Pasiun
tinybės prie šv. Sosto Sekreto
rius Stasys Lozoraitis, jr.

— Atgarsiai vokiečių spau
doje dėl Lietuvos nepriklauso
mybės. Š. m. vasario mėn. 15 
d. Nr. 38 vokiečių dienraštyje 
“Memminger Zeitung” tilpo 
straipsnis St. Vykinto tema: 
“Lietuva ir eurapietiškos prob
lemos”. Jame daug gražių .min
čių apie mūsų praeitį ir ateitį.

Pirmadienis, vasario 27 d.. 1956

Dvasios milžinai

ABC radijo tinklas kovo mė
nesyje duos paskaitas apie veik
lų krikščionį. Paskaitos bus 12 
vai. 35 min. — 1 vai. p.p. Chi
cagos laiku. Temos tokios: ko
vo 4 d. — šv. Vincentas, arti
mo meilės vyras; kovo 11 o. — 
Šv. Ignacas Loyola, auklėtojas; 
kovo 18 d. Šv. Tomas — tiesos 
vyras; kovo 25 d. Šv Benedik
tas, atsidavęs globėjas”.

Stambūs pataisymai Soldiei 
Fielde

Didžiajame Chicagos stadio-

Gerovės taryba

Chicagos Gerovės taryba bu
vo sukvietusi anie 1,000 žmonių 
į savo metinį pasitarimą Palmer 
viešbutyje. Čia buvo svarstoma, 
kas daryti su pamestinukais, ku 
riems sunku rasti auklėtojus; 
kaip surast: daugiau šeimų, no
rinčių įsūnyti negrų vaikus; — 
kaip kovoti su nepilnamečių nu
sikaltėlių gaujomis. Numatoma 
pagrindiniau išstudijuoti jų su
sidarymą ir veikimą, kad būtų
lengviau su jomis kovoti. Svars _ „ _ ____
tyta senelių globos reikalai ir1 ne pravesti stambūs remontai, 
numatyta Chicagoje atidaryti kainavę $300,000. Per 1955 me- 
Senelių Dienini centrą, kur jie tus į įvairius parengimus tame 
galėtų domėtis kultūriniais da-'stadione atsilankė 2,723,908 
lykais, turėtų savo pramogas žmonės. Daugiausiai patraukė 

žmonių Powerama, Shrinerama, 
futbolo žaidimai, muzikos fest- 
tivalis, cirkas, Liepos 4 d. šven
tė, automobilių lenktynės.

ir gautų patarimus sveikatos, 
buto ir šeimos reikaluose. Svars 
tytas reikalas pietinėje Chica
gos dalyje steigti Cook Apskri
ties ligoninės padalinį. Pabrėž
tas būtinumas plėsti socialinę 
paramą priemiesčiuose.

Iš kur automobilių nelaimės
Chicaga turi 205 mylių kelių 

per parkų bulvarus. Parkų dis- 
triktas nustatė, kad juose per 
1955 metus buvo 15,944 nelai
mės, kurių metu užmušta 45 
žmonės (1954 m. — 61). Dau
giausia nelaimių įvyko dėl šofe
rių nerūpestingumo ir nenoro 
užleisti kitam pirmenybės.

Pragyvenimas truputį pinga
Palyginus su gruodžio mėne

siu, pragyvenimas Chicagoje 
sausio mėnesį atpigo 0,3%. To
kius apskaičiavimus skelbia 
Darbo departamento statistikos 
biuras. Atpigo kiek maistas, 
transportacija ir butai, bet pa
brango mediciniškoji pagalba, 
asmeniškos išlaidos, skaitymo j 
ir pramogų dalykai.

Katalikų valanda

Per NBC radijo tinklą sek
madieniais nuo 1 vai. 30 min. 
iki 2 vai. p. p. (Chicagos laiku) 
duodama katalikų valanda. Ko
vo 11 bus paskaita “Kristus 
mus veda į meilę”; kovo 18 d.

ti du nauji skautiški vienetai ministras Merkatz linki lietuvių
— vienas Bridgeporte, kitas 
New Haven, Conn.

Vasario mėn. 25—26 dieno- 
mig įvyko Rytinio rajono 
skautininkių ir vadovių suva
žiavimas. Suvažiavimo tikslas 
aptarti rajono darbo planą ir 
vasaros stovyklas.

Tuoj po suvažiavimo įvyks 
vyresniųjų vadovių kursai. 
Kursus praves rajonas, Seseri
jos vadovių ruošimo dalies ve
dėjai L. Capienei vadovaujant. 
Kursam talkininkaus tame ra
jone gyvenančios Seserijos va- 
dijog narės ir šiaip skautinin- 
kės. Kursai tus tęsiami raštu 
ir užbaigti pavasarį — Savait
galio iškyla gamtoje.

— Dr. A. Valiuškis, Ottum- 
wa, Iowa, Amerikos Lietuvių 
Tarybai Lietuvos nepriklauso
mybės šventės proga prisiuntė 
$10 auką.

— P. Kutka, St. Charles, III., 
Lietuvos laisvinimui per Altą 
prisiuntė $5.

tautai laimingos ateities laisvų 
Europos tautų šeimoje.

Vakarų Vokietijos parlamen
to vicepirmininkas Dr. Jaeger 
savo laiške Vyriausiajam Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetui ra
šo: “Melai naudojuosi proga 
jus iš naujo užtikrinti mano 
jausmų nuoširdumu lietuvių tau 
tai ir siunčiu mano geriausius 
linkėjimus, minint Lietuvos ne
priklausomybės šventę. Tikėki
me, kad tikrai ateis diena, kada 
lietuviai šią savo šventę švęs 
laisvoje tėvynėje”. \

— Prof. J. Eretas Ir prof. 
Jungferis kalbėjo. Muenchene 
plataus masto Lietuvos nepri-

Rūpestingai ir pigiai taisau |

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 
Tolof. — HUmbold 6 1038

Jau išėjo iš spaudos
ANATOLIJAUS KAIRIO 

4 veiksmų istorinė pjesė iš 1863'
metų sukilimo ir spaudos 

uždraudimo laikų

LAISVES MEDIS
Reikalaukite visuose knygynuose, Į 
* kaina tik $1.00

Užsakymus su pinigais siųskite*. 
DRAUGAS.

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8. III.

NAUJI blbtU T*OKAI~ NAUJAUSI KAAUSTmO tAANK/AI 
Ilsų MSTU MTT/HHAS- AI6USI* SĄtlNIN6AS AATARNAW1At

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

(hūfD 
RADIO SUĮ (lempos-dalys-baterijos) Į

-V TAISYMAS** . 
įnamuosedirbtuvėsej 

—100% — 
LGĄRANTIOA.

DGina
TELEVIS10N

|Csav. inž. A.Semėnas) 
k3130S.Halsted-DA6-6887]

— Didįjį Penktadienį — “Kris
tus mus išveda per kentėjimus 
ir mirtį”; kovo mėn. 25 d. — 
“Kristus'veda mus į amžinąjį 
gyvenimą”.

Fluoriduos vandenį

Balandžio ar gegužės mėnesį 
bus pradėtas f’uoriduoti Chica
gos vanduo. Fluoridavimas van
dens padeda dantis saugoti nuo 
gedimo. Pirma bus fluoriduoja- 
mas pietinės Chicagos dalies 
vanduo.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
medžiagą

P iF .1
-

L
Ji

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Aveniie Tel. YArds 7-3278

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KEL1A1S, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VTŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
I R

Paskolos Duodamos Namų įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAH ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

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

OISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

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

Nuoširdus pakvietimas visiems DRAUGO skaitytojams

DALYVAUTI STATYBOS FONDO BANKETE
Sekmadienį, kovo 18 d., 1956 m.; 6:00 v. v.

SHERMAN VIEŠBUTYJE, Clark ir Randolph gatvių, Chicago, Illinois

Gražioji Sherman viešbučio salė
Naujos DRAUGO spaustuvei, redakcijai ir administracijai patalpos jau dabar statomos. 

Statybos Fondo vajus dabar eina pirmyn ir vienas iš svarbesnių vajau parengimų yra šis ban
ketas. Dalyvaujaunt bankete yra geras būdas būdas paremti Statybos Fondą.

šis iškilmingas banketas paminės kertinio akmens šventinimą, kuris įvyks kovo 17 d., 1956 
m., dieną prieš banketą, šiame didžiajame bankete dalyvauju: J. E., Kardinolas Samuel Stritch, 
Chicagos arkidiocezijos arkivyskupas: Chicagos majoras Richard J. Daley. Vyskupas Vincentas 
Brizgys, ir daug kitų žymių Chicagos valdininkų, biznierių ir profesijonalų.

Meninę programos dalį išpildys S. BARANAUSKAS; jam akompanous A. Kučiūnas.
Kviečiame ir Jus dalyvauti, brangūs DRAUGO skaitytojai.
Biletų kaina $25.00 asmeniui: Prie stalo yra 10 vietų.

Užsakymus siųskite: KUN. VINCAS PARULIS, MIC.
2334 S. Oakley Ate., Chicago, III.


