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IZRAELIO AMBASADORIUS GAVO INSTRUKCIJAS
Franco Ispanijos ministerių

kabinetui davė naujų veidų
/

. MADRIDAS, vas. 26. — Generalissimo Francisco Franco va
kar paskelbė naują ministerių kabinetą, pasilikdamas ministerio 
pirmininko postą.

Gual Villalbi, ekonomistas iš — ■ ■
Barcelonos, paskirtas ministerių buvo kare
be portfelio ir ekonominės tary
bos prezidentu.

Jose Luis Arrese, Falangos 
partijos vadas, kurio pasiūlyti 
konstituciniai įstatymai sukėlė 
ginčų paskutiniame kabinete, pa 
silieka vyriausybėje. Jis paskir
tas statybos ministerių.

i Posūkis į didesnę laisvę
Bet apskritai atrodo, kad 

naujo ministerių kabineto pasky 
rimas yra posūkis į didesnę poli
tinę ir ekonomine laisvę.

Franco pakeitė ministerių ka
binetą, nes žmonės skundėsi, kad 
jiems nusibodę kai kurių minis
terių veidai.

Naujame ministerių kabinete 
yra astuoni monarchistai (ir pir

prieš komunizmą
BAGDADAS,. Irakas, vas. 26. 

— Irako vidaus reikalų ministe- 
ris Said Kazaz vakar pasakė par 
lamentui, kad Irakas „buvo kare 
prieš tarptautinį komunizmą“ 
keturių mėnesių laikotarpyje, 
kai Egiptas suvalstybino Suezo 
kanalą.

Vyriausybė rado dokumentus, 
kurie aiškiai rodo, kad tame lai
kotarpyje komunistai varė agi
taciją Irake. Vienuolika civilių 
asmenų ir trys policininkai už
mušta ir 30 civilių ir 47 polici
ninkai sužeista neramumuose.

( Vidaus reikalų ministeris Ka
zaz pareiškė parlamento nariam!, 
jog komunistai įgabeno ginklų 
ir pinigų į Iraką, kad paskatintų

miau tiek turėjo), trys falangis- žmones sukilti prieš vyriausybę, 
tai (pirmiau turėjo šešis minis-1 
torius), du sindikalistai, du ne
priklausomi, du technikai be po
litinės spalvos, ir vienas atsto
vauja Katalikų akcijos Opus Dei 
skyrių.

KALENDORIUS
Vasario 27 d.: šv. Gabrielis; 

lietuviški: Ašmontas ir Skirmun 
tas.

Saulė teka 6:33, leidžiasi 5:36.

Sovietų laivynas
sutelktas Baltijoje

BONNA, Vokietija, vas. 26. — 
Vokiečių spauda rašo, kad Bal
tijos jūroje sovietai šiuo metu 
turi sutraukę stambias sovietų 
karo laivyno pajėgas. Švedų ka
ro laivyno organas „Marin Nytt“ 
jas taip įvertino: 8 kreiseriai, 23 
naikintuvai, apie 120 povande
ninių laivų ir 350 mažesnių karo 
laivų. Tarp kreiserių yra 13,000 
ton. dydžio „Sverdlovas“, daly
vavęs Britanijos karalienės Elz
bietos II vainikavimo iškilmėse, 
„2d ano vas“, „Aleksandras Nevs 
kis“ ir „Ordžonekidzė“.

Prancūzijos ministeris
pirmin. Washingtone

WASHINGTONAS, vas. 26.— 
Prancūzijos ministeris pirminin
kas Guy Mollet vakar atvyko į 
Washingtoną. Aerodrome jį su
tiko viceprezidentas Nixonas ir 
valstybės sekretorius Dulles.

Prancūzijos ministeris pirmi
ninkas Mollet nesulaukė tokio 
sutikimo, kokį turėjo Saudi Arą 

| bijos karalius Saud.
Mollet ir prezidentas Eisenho- 

1 weris šiandien kalbėjosi politi
niais klausimais, liečiančiais ir 
Vidurio Rytus. Prancūzijai ypač 
rūpi Suezo kanalo klausimo iš
sprendimas.

Mcdilerranean Sea
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Izraelis atsiuntė ambasadoriui

naujus slaptus įsakymus

Vengrijos komunistai gaudo 

asmenis, einančius į atstovybes
BUDAPEŠTAS, Vengrija, vas. 26. — Komunistinė policija 

vakar apsupo keturias Vakarų atstovybes Budapešte ir areštavo 
vengrus, išeinančius iš atstovybių rūmų.

Britų pareigūnai pasakė, kiek---- --------- . -.... - -----
jiems yra žinoma, keletas tuzinų 
vengrų vakar dar nebuvo paleis
ti iš kalėjimo. Policija taip pat 
pačiupo einančius vengrus į Aus
trijos ir Prancūzijos atstovybes,] KAUNAS, okup. Lietuva. — Į 
ir policija gaudė žmones Jungti-] Leningradą išvyko susipažinti su 
nių Amerikos Valstybių atstovy; j0 muzikine veikla Kauno muzi-

Parodys geriausią
spektaklį Maskvoje

Tylėjimas? Tai
nėra žiaurumas.

LONDONAS. — Teisėjas ne
davė divorso Francis ir Joyce 
Houghton’ams, nors jie jau de- 
vyneri metai nekalbėdami gyve
na tame pačiame name.

Teisėjas sako, kad kaltinimai 
žiaurumu vieno prieš kitą neįro
dyti.

bės kaimynystėje.
Komunistinė policija pirmiau

sia sulaikė einančius asmenis, 
įskaitant moteris ir vaikus, į at
stovybės rūmus. Policija juos 
nusivedė į šalį ir patikrino as
menybės dokumentus. Kai ku
riems iš jų leido įžengti į atsto
vybės rūmus, bet kiti buvo nu
vežti j kalėjimą.

Vengrijos komunistai šiais sa 
vo žygiais nori nugąsdinti ven
grus, kad jie nesilankytų Vaka
rų atstovybėse.

Austrijos atstovybė dėl tų po
licijos žygių planuoja pasiųsti 
protestą Vengrijos užsienio rei
kalų imnisterijai.

Daugiau kaip 100 vengrų vi
zos reikalu aplankė Britanijos 
atstovybę. Tai normali dieninė

kinio teatro dramos aktorių gru
pė. Maskvoje parodys savo ge
riausią spektaklį „Paskenduolė“, 
už kurį laimėjo pirmą vietą per 
Pabaltijo teatrų festivalį.

Spektaklis pažadėtas trans
liuoti per Maskvos televiziją. 
Sovietų teatro draugija išleido 
spec. leidinį apie „Paskenduolę“.

Epideminė šiltinė
QUIXADA, Brazilija, vas. 26. 

— Savaitės laikotarpyje nuo epi 
dominės šiltinės mirė 31 asmuo.

Pirko vilą
MENTON, Prancūzija, vas. 26.
Monaco princas.Ranier pirko 

kvota nuo praėjusio spalio mėn. penkiolikos kambarių vilą Men- 
revoliucijos. tone.

Arabų tremtinių riaušės

Egipto sotinės priemiesčiuose
NEW YORKAS, vas. 26. — Kairo priemiesčiuose šiandien 

kilo riaušės, kai 600 palestiniečių, tarnaujančių Egipto armijoje, 
apšaudė egiptiečių policijos stotį, pranešė NBC korespondentas 
VVelles Hangen iš Egipto sostinės.

Hangen sako: arabai tremti- , ~ -- -- ------------ ----------
niai protestuoja, kad arabų „ke- Pries komunistinę agre-
turi didieji', susirinkę į Kairą, S1J^'

, ...... , Daugumas Amerikos ambasa-ignoruoja jg te.aę gr,it, , Jg bu- doB tarnautojų gyvcna vienamc 
vusiua namus Palestinoje. Kairo! Kairo priemiestyje, bet ameri-
konferencijoje dalyvauja Saudi 
Arabijos karalius Saud, Jorda
no karalius Hussein, Sirijos pre
zidentas Shukri EI - Kuwatly ir 
Egipto prezidentas Nasseris. Jie 
svarsto prezidento Eisenhovve- 
rio Vidurio Rytų programą, nu-

kiečių nėra sužeista, praneša ko
respondentas. Penki arabai žuvo 
riaušių metu.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra ir mažas oro temperatū
ros pasikeitimas.

Senatorius susirgo
WASHINGTONAS, vas. 26. — 

Senatorius Bridges (R., N. H.) 
atsigulė „Doctors“ ligoninėje. 
Ten jo gerklė bus gydoma.

Grįžo su sidabru
COLUMBUS, Miss., vas. 26. — 

Kai Ellis Dale pajamų mokes
čius mokėjo dviejų dolerių bank
notais, prietaringas sekrętorius 
nepriėmė tų dolerių. Dale grįžo 
— su sidabriniais doleriais.

Žemėlapis parodo kuriose Sinajaus pusiasalio vietovėse stovi Jung
tinių Tautų policinės jėgos. Izraelis savo rankose turi Akabos įlan
kos vakarinę pakrantę ir Gazos ruožą. Izraeliui įsakyta iš tų vietų 
pasitraukti. Dėl Akabos įlankos ir Gazos ruožo dar tęsiamos derybos.

(INS)

Komunistas norėjo padegti Jungt. 

Amerikos Valstybių laivą

Mūsų specialaus korespondento pranešimas iš Brazilijos
SAO PAULO, Brazilija. — Po pusę metų trūkusių derybų 

tarp Brazilijos ir Jungtinių Amerikos Valstybių, pagaliau Brazi
lija sutiko išnuomoti JAV penkeriems metams Fernando Noronha 
salą, kurioje leista įsteigti karinę stebėjimo bazę.

Saloje plevėsuos tik Brazilijos, ........ . ■ ’ ■ -
vėliava ir brazilų kareiviai pa
laikys tvarką.

Pasibaigus sutarčiai, visi įren 
girnai pereina Brazilijai. Prieš 
šią sutartį smarkiai priešinosi 
nacionalistai ir komuhistai. Ka
ro atveju Fernando Noronha sa
lynas būtų pirmu priešo taiki
niu. Ir tokiu būdu būtų išstaty
ta pavojun šiaurės Brazilija.

Sabotažai, prasideda
Santos uoste neseniai buvo pa

degti vamzdžiai, kuriais yra tei
kiama nafta Cubato ir Capuava mo 
rafinerijoms. Gaisras kilo užsi
degus uoste, iš kur išeina naftos *
vamzdžiai, naftos siuogsniui.i • Lenkų jaunimo laikraštis 
plaukiančiam ant vandens. Jį „Sztandard Mlodych“ skundžia- 
uždegė komunistas Raimundo 
Nonato de Oliveira, išėjęs spe
cialius mokslus Rusijoj. Jo tiks
las buvo padegti JAV laivą su 
40 tūkstančių tonų naftos, ku
rią laivo įgula leido vamzdžiais.

Jeigu gaisras būtų pasiekęs 
laivą, tai visas Santos miestas

Policija turi žinių, kad Buenos 
Aires mieste buvo komunistų at
stovų susirinkimas, kur jie nu
tarė, ryšium su Fernando No
ronha salyno atidavimu kariš
kiems reikalams Amerikai, da
ryti sabotažo veiksmus.

Taipgi užsidegė naftos sandė
liai ir vamzdžiai, kurie nuo karš 
čio sprogo, Barnabe saloj. Ugnis 
išsiplėtė ligi 3 kilometrų pločio. 
Buvo dideliame pavojuje Ultra-i 
gaz sandėliai ir naftos gabeni- 

laivas „Universe Leader“. Į
Atrodo ir čia komunistų darbas.

JERUZALE, Izraelis, vas. 26. 
Gazos — Akabos ginčo klausimu 
cijų ambasadoriui Abba Ebanui 
tinėse Tautose.

Izraelio vyriausybė įsitikinusi, 
kad naujos direktyvos įgalins 
Ebaną sklandžiau tartis su sek
retoriumi Dag Hammarskjoldu. 

Kelis colius atsitraukė
JUNGTINĖS TAUTOS, N. Y., 

vas. 26. — Izraelis atsitraukė — 
kelis colius laiku — antradienį, 
kai Jungtinių Tautų asamblėja 
ruošėsi svarstyti ekonomines 
sankcijas prieš Izraelį.

Vykstant deryboms su Izrae
lio ambasadoriumi Abba Ebanu, 
Jungtinių Tautų gen. sekretorius 
Hammarskjoldas, JAV ambasa
dorius Henry Cabot Lodge, Indi
jos V. K. Krishna Menon ir Ka
nados užsienio reikalų ministeris 
Lester B. Pcarson vaidina svar
biausias roles.

Egiptas laukia
Egipto užsienio reikalų minis

teris dr. Mahmoud Fawzi ramiai 
laukia, kaip baigsis derybos.

Iš Jeruzalės gauta žinia, kad 
Izraelio parlamentas pritaria 
naujoms Izraelio koncesijoms, ir 
Jungtinėse Tautose šis žodis bu
vo sutiktas kaip Izraelio pasuki
mas į tikrą kelią, bet nepakan
kamai.

Izraelis įtikinėja
Izraelis dabar sutinkąs ištrauk 

ti savo karines jėgas iš Gazos ir 
Akabos ir jo civilinę administra 
ciją iš Gazos. Bet Izraelis įtiki
nėja, kad Egiptui nebūtų leista 
grįžti į Gazą, ir prašo sutarptau- 
tinti sąsiaurius, einančius į Aka- 
bą.

Izraelis nori Jungtinių Tautų 
administracijos Gazoje. Jis nori 
gauti teisę pramušti sau kelią 
per sąsiaurius į Akabą, jei Egip 
tas vėl naudotų blokadą.

Egiptas įtikinėja, kad sąsiau
riai — mažiau negu 3 mylios 
skersai — yra Egipto teritori-

— Izraelio ministerių kabinetas 
šiandien suteikė naujų instruk- 
derybose Washingtone ir Jung-

niai vandenys. Jungtinės Ameri
kos Valstybės tvirtino, kad są
siauriai yra tarptautiniai van
denys.

H am m.arskjoldo m in t is
JT gen. sekretorius Hammars

kjoldas iškėlė mintį, kad Egip
tas galbūt sutiks kooperuoti su 
Jungtinėmis Tautomis jungtinai 
administruojant Gazos ruožą 
„perėjimo“ periode neapibrėž
tam laikui.

JT žodis
Jungtinių Tautų asamblėja 

šiandien nutarė svarstyti eko
nomines sankcijas prieš Izraelį. 
Daugumas Jungtinių Tautų dip
lomatų įsitikinę, kad Izraelio il
gos kalbos su Jungtinių Ameri
kos Valstybių ir JT pareigūnais 
dar neįstengė Izraelio karinių jė
gų išvaryti iš Egipto.

Naujas Švedijos
povandeninis laivas

STOCKHOLMAS, Švedija, va
sario 26. — Švedų karo laivynas 
yra pasiekęs revoliucinių laimė
jimų.

Švedams pavyko pastatyti to
kį povandeninį laivą, kuris pra
lenkia net amerikiečių atomu va
romą laivą „Nautilus“ ir gali 
plaukti po vandeniu 25 mazgus 
per valandą. „Nautilaus“ pasta
tymas kainavo 275 mil. kronų, 
kai šie švedų statomi povande
niniai laivai tekainuoja tik 18 
mil. kronų ir gali kur kas sėk
mingiau išvengti torpcdlaivių 
puolimų.

• Brazilijos teisingumo minis
terija, uždarė visą eilę organiza
cijų, simpatizuojančių komunis
tams.

33 redaktoriai
TOKIO, Japonija, vas. 26. — 

Trisdešimt trys Jungtinių Ame
rikos redaktoriai ir radijo ko
mentatoriai šiandien atvyko į To 
kio miestą gauti informacijų iš 
augštų Japonijos ir JAV parei
gūnų.

v • Sovietų Sąjungoje pavasarį 
esą galima laukti „didelių pakei
timų“. Malenkovas, kalbėdamas 
su italų savaitraščio „Oggi“ at
stovu, pažymėjo, jog pavasarį S. 
Sąjungoj esą galima laukti „di- 

{ dėlių pakeitimų“. Juk bolševiki
nė „Pravda“ net ir Šepilovo pa
keitimą Gromyku atžymėjo tik 
pačioj paskutinėj vietoj nereikš
mingomis dviem eilutėmis. Išei
tų, kad Chruščevo žvaigždė krin 
ta. Tik vienas iš Gromyko pava
duotojų yra Chruščevo šalinin
kas, o kiti — senieji Stalino ar 
Molotovo šalininkai. Tuo būdu 
galima laukti „kietėjančio kur
so"...

• Iš Vakarų transliacija* Vo
kietijos rytinėje zonoje trukdo 
250 trukdytuvų. „Kirche und 
Rundfunk“ žiniomis, dar šiais 
metais trukdytuvų skaičius nu
matytas padidinti iki 350. Su
stiprintas ir lietuviškųjų trans
liacijų iš laisvųjų Vakarų truk
dymas.

si, kad Sov. Sąjungoje sovietai 
lenkus laiko antraeiliais žmonė
mis. Ukrainoje, Gudijoje ir Lie
tuvoje gyveną lenkai esą atkirsti 
nuo savo tėvynės. Daug lenkų 
nori grįžti ar persikelti į Lenki
ją. Tačiau sovietai visaip truk
do repatrijuoti. Paskiausiu me-

būtų žuvęs liepsnose. Sabotaži- tu Maskva pradėjo trukdyti net 
ninkas skubėjo nuplaukti į ne- ir lenkų transliacijas iš Varšu- 
pavojingą zoną, bet jam nepasi- vos. Tuo būdu susidaro dar nau- 
sekė. Jis, smarkiai apdegęs, pa-ja geležinė uždanga — išilgai 
skendo. Būgos.

Laisvės kovų aukos niekada 

nebuvo ir nebus be prasmės
BONNA, Vokietija. — Neofi

cialus kanclerio Adenauerio or
ganas „Rheinische Merkur“ va
sario 8 d. numeryje svarstyda
mas klausimą, kaip suomiai su
geba, nors ir gyvendami sovie
tų pašonėje, sėkmingai ginti sa
vo nepriklausomybę, drauge pri 
mena, kaip naciai su bolševikais, 
sudarę Ribbentropo — Moloto
vo žinomąjį paktą, „sovietinėn 
interesų sferon“ pasiėmė ne tik 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, bet ir 
Suomiją. Palikti vieni pačių sa
vo likimui, lyg tas Dovydas prieš 
Galijotą, kietai stojo savo lais
vės ginti.

Laisvės auka

Nors laisvės kova pareikalavo 
apie 15,000 aukų, bet suomiai 
niekados nelaikė ir dabar nelai
ko, kad tos aukos būtų buvusios 
„be prasmės“. Tiesiog stebėtis 
tenka, kaip sukandę dantis ir ne- 
siskųsdami suomiai įstengė iš

mokėti milžiniškas sovietų jiems

primestąsias karo meto repara
cijas.

Įspūdžių iš Suomijos autorius 
E. Heymann pasakoja Helsinky 
girdėjęs iš pačių suomių, kad 
greičiau dangus sugrius, negu 
suomiai prašysis iš sovietų ma
lonės ar paramos. Bet su kaimy
nais vis tiek reikia kaimyniškai 
gyventi, todėl ir sovietų pasita
rimų su suomiais, per kuriuos 
jie šnekasi su bolševikų vadais, 
jiems šypsosi ar net pasako vie
ną kitą komplimentą, bet to ne
reikia laikyti jau pataikavimu 
Maskvai.

Elastingumas ir tvirtumas
Suomiai per visokias šios rū

šies derybas ar pasitarimus pa
rodo nepaprastą elastingumą ir 
tvirtumą. Jie yra ir toliau pasi
ryžę ne mažiau kietai, kaip kad 
buvo praeityje, kovoti už savo 
laisvę, kurios neatiduos pigia kai 
na.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Sovietų Sąjunga pasiruošusi palaikyti Jungtinių Tautų 

projektuojamas sankcijas prieš Izraelį.
— Valstybės sekretorius Dulles vakar po pietų tarėsi, Gazos 

— Akabos klausimais su Izraelio ambasadoriumi Abba Ebanu.
— Arabų „keturi didieji“ — Saudi Arabijos karalius, Jordano 

karalius, Sirijos prezidentas ir Egipto prezidentas — pratęsė kon
ferenciją, kurioje svarstoma prezidento Eiscnhouicrio Vidurio Py
tų programa.

— Prezidentas Eisenhoweris visa energija ragina senatą, kad 
jis ko greičiau priimtų Vidurio Rytų programą.

— Prancūzijos premjeras Guy Mollet. priešingas ekonominėms 
sankcijoms prieš Izraelį.

— Indija pasikeis ambasadoriais su Sirija ir Saudi Arabija 
„sustiprinti esančius artimus ir nuoširdžius santykius“ su dviem 
arabų valstybėmis. Trijų valstybių atstovybės bus pakeistos am
basadomis.

— Arabų „keturių didžiųjų“ konferencijoje auga opozicija, 
prieš Eiscnhowcrio Vidurio Rytų programą. Sirija, priešinga. Ei- 
senhowcrio programai, o Jordano karalius Hussein — skeptiškas.

— Pieno gaminių darbininkų streikas grasina nukirsti pieno 
pristatymą 12 milionų gyventojų Neir, Yorko metropolijos apylin
kėje.

— Prancūzijos premjeras Mollet vakar ilgai tarėsi su prezi
dentu Eisenhoweriu. Bando tarp JAV ir Prancūzijos išlyginti 

i nesusipratimų duobes, atsiradusias nuo Prancūzijos — Britanijos 
] invazijos į Egiptą.

— Britanijos premjerus Harold Maemillan ir prezidentas Ei- 
5 senhoweris kovo 21 d. susitiks Bermudojc aptarti abiejų kraštų,
! reikalus.

— Prancūzijos prezidentas (Joty birželio mėnesį vizituos Jung
tines Amerikos Valstybes.

— Kanados užsienio reikalų ministeris Lester B. Pcarson 
Jungtinėse Tautose vakar pasiūlė Izraeliui pasitraukti iš Akabos 
apylinkės ir iš Gazos ruožo ir į tą ruožą paskirti Jungtinių Tautų 
komisionierių.

— Apie 50 Egipto Palestinos rezervo armijos kareivių vakar 
puolė policijos stotį Kairo priemiestyje Maadi ir pasikeitė šūviais 
su Egipto kareiviais ir karine policija. Neoficialūs ir nepatvirtinti 
pranešimai sako, kad aštuoui asmenys žuvo penki palestinie
čiai tremtiniai ir trys egiptiečiai. Daug asmenų sužeista.
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MUZIKOS * BALETO 
MĖGĖJAI...

STEBĖKITE***
KOVO 1 - 2 d.
Penkt., šešt. vakare 

8:00 valandą

ŠV. KAZIMIERO — MARIJOS ALUMNIETES

P R E L U D E "to' S P R I N G”
C.ARL SUPFA, diriguojant —

Dainuo artintai: iš
I)elaware Vaiky Opera Theatre —

VERONIKA PCTRAUSKAffTfi J EROM E PUMA
KOSEMARIA PASKALAUK U A NICHOLAS MAXYMUK

•■•••iii-, vnnnrjn ?7 I f)57

Pritaria —
.MARIJOS AUGST. MOKYKLOS 

(UOKAS BALETAS
“VERSK CHOIR”

1
<

-

MARIA ILS. AUDITORIUM 
0727 S. California Avenue

Bilietai $1.50

.inraoKulU
Redaguoja psktn. BRONIUS JUODELIS 

Adresas: 4200 So. Roekwell Avė., Chicago 82, III. Tel. FR. 6*0253.

Šv. Kazimiero kalnas 

KUN. K. PEČKYS, SJ

Prisimenu paskutinę dviejų 
Chicagos tuntų stovyklą Custer, 
Mich. Graži ir nauja stovykla
vietė su didelėmis galimybėmis 
skautauti. Vieną popietę mažu
tė audra praslinko tamsiu dan
gumi. Stovykloje skverbėsi šal
tis ir drėgmė. Pusiaukelėje tarp 
abiejų stovyklų žvilgterėjau į 
mūsų gražią koplyčią ant kalno. 
Prie šv. Kazimiero paveikslo 
meldėsi du skautukai. Keletą 
dienų vėliau pastebėjau ir jau
nas skautes prie šv. Kazimiero. 
Skiltininkė perspėjo, kad egza
minai iš patyrimo laipsnių bus 
sunkūs. Reikėjo pasimelsti.

Šv. Kazimieras užėmė savo 
vietą šioje stovykloje. Evange
lijos pusėje, prie plataus ąžuolo 
kamieno, kybojo šventojo pa
veiksiąs, atklydęs į stovyklą iš 
gretimos lietuvių parapiojs. Ma
no atmintyje pasiliks ši maldos 
vieta, kaip šv. Kazimiero kalnas, 
kur skautai rinkosi maldai. 
Dienos bėgo, stovykla baigėsi. 
Tik vėliau pagalvojau, kaip pa
maldumas /prie šv. Kazimiero 
gali atrasti savo vietą skauto 
gyvenime.

Istorija Ir dvasia 
Pamaldumas turi savo ypa

tingą kelią religiniame išgyve
nime: jis auga iš Dievo Dvasios 
pagavimo meilėje ir religijos is
torijos pažinimo. Skauto pamal
dumas prie šv. Kazimiero turė
tų augti iš Dievo Dvasios paga
vimo ir istorinio šventojo paži
nimo. Garbinti šventąjį reiškia 
dalyvauti Dievo Dvasioje, kiek 
ji apsireiškia šventojo gyveni
me. Garbinti šventąjį reiškia 
eiti su atviru protu į religinę 
Lietuvos istoriją. Taip skautas 
šv. Kazimiero kulte bus tiek Die
vo Dvasios, tiek lietuvio religi
nės istorijos dalyvis.

Šv. Kazimieras, kai istorikas 
Z. Ivinskis savo išsamioje stu
dijoje pastebi, yra lietuvių tau
toje garbinamas, bet likęs neiš
tirtas. Dėl šios priežasties Z. 
Ivinskio brangi studija apie šv. 
Kazimierą mums padeda supras
ti lietuvio padėtį, kiek tai liečia 
mūsų tautos religinio pamaldu
mo istoriją, šioje srityje kitos 
tautos yra daug laimingesnės 
už mus. Be dvasios pagavimo 
pamaldume reikės visada istori- 
rinės refleksijos. Meilė kuria 
medžiagą istorijai. Pažinimas ją i 
išvysto ir vertina. Įdomu pažy-, 
mėti. kad mūsų kuklumas šv. |

gai pastebėjo, kad tautos išgy
vena savo antrąjį krikštą šven
tuosiuose. Kaikurios tautos tu
ri savo šventuosius krikštyto 
jus. Mes džiaugiamės tik vienu 
šventuoju pakrikštytųjų tarpe.

Pakrikštytieji yra pašaukti 
šventieji. Kazimieras buvo pa
šauktas ir išrinktas 
krikšto perspektyvoje dvelkia 
Kazimiero jaunystė. Ji spindi 
vertybėse, kuriomis baigiamos 
krikšto apeigos: “Apsivilk bal
tu rūbu... Laikyk rankose de
gančią žvakę... Išsaugok krikš
tą'be priekaišto”, šiuo keliu ėjo 
Kazimieras. Istorijos audrose 
jis pasiliks Lietuvos religinės 
jaunystės vaisius bei globėjas. 
Nenuostabu, kad Lietuvos religi
nės jaunystės vaisius tapo jau
nimo globėju. Šv. Kazimiero lin 
kėjimas skautui būtų paskatini
me prie gerojo darbelio, kuris 
religijos srityje prasideda prie 
šv. krikšto paslapties.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS 
CHICAGOJE

Chicagos skautų Lituanicos 
tunto iniciatyva rengiamas Šv. 
Kazimiero dienos minėjimas š. 
m. kovo 3 d. 12:30 vai. Brigh- 
ton Parko lietuvių parapijos nau 
joje salėje.

Minėjime kviečiami dalyvauti 
visos skautės ir skautai, jūrų 
skautai,-ės, akademikai skautai, 
skautininkai,-ės, skautų,-čių tė
vai, rėmėjai ir bičiuliai. Visi pra 
šomi atvykti punktualiai.

Tunto adjutantas

pradėjome važiuoti link tėvų sa
leziečių ūkio prie Cedar Lake, 
Ind. Keliai iš Chicagos buvo sli
dūs, tai kelionė truko visas dvi 
valandas. Nuvažiavę buvome 
maloniai priimti tėvų saleziečių 
ir gavome leidimą naudoti jų 
dideles ir mažas rogutes bei vi
sas kitas žiemos sporto priemo
nes. Ten nuvažiavę radome 
daug daugiau sniego, negu tikė
jomės, ir tokio balto, kad net 
akys raibo! Netrukus tylūs kal
nelių šlaitai ir užšalęs ežerėlis 
pajuto 28 kojų žingsnius, ir 
oras prisipildė triukšmu. Vieni 
leidosi rogutėmis nuo kalnų, ki
ti valė sniegą nuo ledo, dar kiti 
raižė ledą pačiūžomis. Laikas 
bėgo greitai. Daugumai nuo 
tirpstančio sniego sušlapo ir su
šalo kojos; taigi susikūrėme di
delį laužą ir džiovinome drabu- 
bužius, ir tuo pat laiku jau virė 

Lietuvos pjetūs. Taip visi Išalkome, bū
dami tyrame ore ir sportuodami, 
kad buvo labai sunku laukti, kol 
sušils valgis. Maisto normas, ku 
rios buvo didelės pagal daugu
mos gediminiečių ūgį, visi taip 
švariai suvalgė, kad neliko nė 
vienam žvirbliui pasisotinti tru
pinių.

žius, vėl leidomis su atnaujinta 
energija nuo kalnų, kol atėjo pa 
vakarė ir reikėjo pradėti kelionę 
namo. Atsisveikinę su šeiminin
kais, susėdome į mašinas ir pa
sukome link Chicagos. Visi bu
vo patenkinti — diena praėjo 
labai linksmai ir be žymesnių su. 
sižeidimų, nors keli grįžo be o- 
dos ant kaktų nuo susidūrimo 
su medžiai; bet ką tai reiškia 
jaunai galvai! R. Povilaitis

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
CLEVELANDE

Mūsų Nepriklausomybės šven 
tės išvakarėse Pilėnų skautų tun 
to Vytauto Didžiojo skautų dr- 
vė lietuvių salėje turėjo įspūdin
gą sueigą ir pobūvį. Be žvalių, 
tvarkingai uniformuotų vytau- 
tėnų, šventėje dalyvavo gražus 
būrelis Neringos tunto skaučių 
su tun. sktn. A. Petukauskiene, j 
Pilėnų tuntininkas sktn. Vyt. 
Kamantas, tuntų vadi jos ir vie
netų atstovai, skautu tėvais ir 
BSA Clevelando 5 distrikto pir
mininkas Mr. Collins, lydimas 
reikalų vedėjo Mr. D. Kerry. Su
eiga buvo pradėta abiemis him
nais. Abiems amerikiečiams 
skautininkams buvo pristatytos

pasisveikino su kiekvienu skau-i 
tu ir domėjosi lietuviškais uni
formų ženklais. Kiekvienas jų, 
tardamas trumpą sveikinimo žo j 
dį, kartu sveikino skautus bei su 
eigos svečius ir Lietuvos Nepri
klausomybės šventės proga, lin
kėdami Lietuvai ir jos vaikams 
geresnių dienų. Distrikto reika
lų vedėjas Mr. D. Kerry vytau- 
tėnų draugininkui v. s. V. Kizlai- 
čiui įteikė “Camping Award” — 
pernykštės jų stovyklos atžy- 
mėjimo garbės lapą.

Draugininkas v. s. V. Kizlai- 
(Nukelta į 5 pusi.)

GYDYTOJAS TP CHIRURGAS
1957 W. (varfield Blvd.

VAL: 1 - 4 (r 6
A-Mbdieniab nuo 1 iki « vai p. p 

'šskvrur <etvlrtad Ir sekmad

Tel. REliance 6-1811
OR. WALTER J. KIRSTUK

vr>YTOJA8 IR CHIRURGE 
' IKT’ VTS GYDYTOJAS.

8925 W<~t 59th Street 
v‘ 4 p ;let. 6:10—S:S« «»

♦ nn m I <4,i t b r-4

Tel. ofisu ir buto OLympio 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th St., Cicero
Rez. 1631 S. 19th Avė., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir e-8 vai. vak.,
išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2863

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS '
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South \V estėm Atenue 
(MEDICAL BL’ILDING)

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

Office tel. RE 7-1168 
Kės. tel. WAIIirook 5-3765

P. ŠILEIKIS, 0. P.
,» < trtliupedas - Prutezistas

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

(Areh Supports) ir 1.1. 
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
OK'I'HOI*H»N()N TECHNIKOS LAK.'

2850 W. 63rd St.. Chicago 29,11L 
Tel. l’ltospect 6-5U8I

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 68rd St 

Ofiso tel. REliance 5-44IO 
Kezld. telef. G Ko v ehill.6-0617

Valandos: 1-3 p. m., 5-N-, p. m.
Penktad. tik po pietų.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso teL CLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724xWest 47th Street 
(Kampas 47th ir Hermitage)

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

O )

Pavalgę ir išdžiovinę drabu- visos vytautėnų skiltys. Svečiai

TELEVIZIJA • kADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI HADU Al

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMB

FRANK’S TV & RADIO, INC 
3240 St. HaMed ». CŽIusmI 0-7252

KVIETIMAS STUDENTAMS | 
SKAUTAMS.-EMS

Užgavėnių proga Chicagos 
studentus skautes ir skautus, 
skautininkus,-es bei jų artimuo
sius kviečiame atsilankyti į aka 
deminį Užgavėnių balių, kuris į- 
vyks š. m. kovo 2 d. 8 vai. vak. . 
Western Ballroom salėje, 3506 
So We8tern Avė.

Baliaus metu programą atliks 
S. Velbasio studijos balerinos, 
šokiams pakviestas geras ameri
kiečių orkestras, veiks baras ir 
turtingas bufetas, bus demonst
ruojami lietuviški Užgavėnių pa
pročiai ir bus eilė kitų įvaireny
bių. Visus labai kviečia atsilan
kyti. Liet. Studentų Santara

IŠKYLA SU ROGĖMIS
(Įspūdžiai iš dr-vės iškylos)
Sau šio paskutinį ketvirtadienį

VIRS 154)00,000 Amerikos gyventojų žino
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yro 
saugu Ir pelninga.

1
Unlvemal Savlngs and Loan Assodattyų užtikrina saugu

mą Ir gražų pelnų.

Saugumų užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra Ik, 

glO,000.00 kiekvienam Indeliui Ir reikalingi rėaerval, o polu* - 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grot 

tas Ir draugiškas patarnavimas.

0*1 paskolų ir visais finansiniais reikalais kielpUMs:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATJON 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, IUnois

NARIAI LIETUVU TAUP. IR SKOMO

Kazimiero pažinime nesumažino Chicagos skautų DLK Gedimino 
meilės šventajam lietuvių tauto- draugovė rinkosi anksti rytą ne

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

1 R
Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

0H1CA00 SAVINOS & LOAN ASSN.
6245 S. VVestern Avė., Chicago 36, III.

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North \Vacker Drlve
(Civic Opera House. kamb. 858) 

Vai. kaad. 1 2—4
Tel. CEntraJ 6-2294 

5002 West Hith Str., Cleeru
Vai kasdien 5-8, šeštad. t-2 vai 

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

Rezld. tel. HEinloek 4-7080

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Britai k o akinius —

6822 South VVestern Avenue 
vai.. kasdien 10-12 vai. 1. 7-9 vai
vak. šeštadieniais 10 j. vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Kės telef. VVAlbrook 5-50*70

"•4. ofiso 1‘Rospect 6-2240
Pltos-pect 6-4732

DR. A. MAČIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIKl’RGUOS EIGOS
5700 So. Wood Street 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tef. PRospect 8-4223 arba WF, 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad. 
2-4 vai, popiet ir stolig susitarimu.

i;vi

” >1. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonui 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. I 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 1

Re*. tel. GRovehlll 6-5603 ■

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

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

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

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South VVestern Avenue 
Chicago 29, III 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas KKpublie 7-4900 

Rezldenela: GRovehlll 0-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue

Ofise vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v.
1 vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VI r gi n ia 7-OO36 

Rezidenci jos tel. BEverly 8-8244

DR. JULIJA MONSTAYIČIUS
GYDVTOJA tr CHIRURGĄ 

Office: 10718 .South Michigan Avė.
Buto 1653 VV. 103 St., Beverly Mills

Va).: kasdien inuo 6 v. v.jki 9 v. v?.. 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

išskirua trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai popiet.

'Tel.: Ofiso — PUllman 5-67«fl
Buto — BEverly 8-3946

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU nt VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

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

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

Namų — Cl xlurc.rc.st 3-7788

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

Kasdien 3—7 vai. vak. šeSta.d. nuo 
1—5 vai. yak.

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6255 South Westem Avenue

V A L. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak 
Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 

sekmadieniais uždaryta

a Tel ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3367 South Halsted Street
Vai 1 iki 4 v. p. p, ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PBospect 6-9400
Itezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškcvlčlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

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

DU. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kam p. Halsted ir 31-mos gatvių 

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

i <
hf

.sasj 
M

Ji

i|

toli bažnyčios važiuoti 
lauktą žiemos iškylą.

Rytas buvo gražus ir žadėjo 
gražią dieną. Žemė buvo apklo
ta gana storu sluogsniu naujo 
sniego, ir šaltis kando skruostus. 
Puiku! Ideali diena pasidžiaug
ti žiemos gamta kur nors toli už 
pajuodusio miesto.

Taigi, visiems susirinkus su
„ . * « - , pačiūžomis ant pečių, šiltais draaie šventieji? Pagal šv Rašto| bužjajg apairengUBicm, aualme. 

aiškintojus, jie buvo naujai pa-, t4me , mažinaa jr nedeladanli 
krikštytieji. Šv. Povilas juos
vadina šventaisiais.

Šv. Kazimieras pasirodo Lie
tuvos krikšto perspektyvoje. Ma 
žas laiko tarpas skiria šventąjį 
nu0 lietuvių krikšto. Kataliky
bė dar buvo jauna. Tautos ap
linkoje drakėsi pagonybės še
šėliai. Tuo tarpu dvasinis pa
gavimas šventumui įgyti skver
bėsi iš Lietuvos krikšto kryž
kelių. Vienas rašytojas teisin-

je. Vievi en žmogaus dvasia gai
vina istorija per meilę ir pažini
mą.

šventumas ir krikštas
Šv. Povilas, rašydamas laiš

kus krikščionims, mėgdavo juos 
adresuoti šventiesiems, pvz. Die
vo Bažnyčiai Korinte su visais 
šventaisiais, kurie yra visoje A- 
kajoje (2 Kor. 1,1). Kas buvo

į seniai CRANE SAVMGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., Chicago 32. BĮ.

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 Š. Halsted St.. Chicago 8. Iii.

ST. ANTNONY SAVINOS A LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt„ Cicero 58. BĮ., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINOS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, BĮ.

Tet ofiso VI 7-0800, rea. RE 7-6887

DB. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir California Avs. 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p 
Aeftt. 2—7 vai. p. p.,
tAakyrus sekmadienius

Ofiso telef. YArda 7—1166 
Reatdencljoa — STPwart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street
(kampas Halsted Ir 85-ta gatvė) 

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

Seėtadlenlals 1—4 vai

Tel. WAIbrook 6-2870
Rm. Hllltop 6-1660

Br. Alexmder J. Javois
(JOVAIflAH)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

, 4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 y. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
KPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpubllo 7-2200

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

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

keičia st iki ils ir rėmus 
4455 S. California Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki S vak, (trečiad. už
daryta), šeštad. to ryto iki 8 v. p. p.

Tel ofiso VA. 7-4787, rez. PR. 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
VAI., nuo 2- 4 Ir 6—8: trečiad., fteš-
»od Ir sekmad. tik pagal sutartĮ.
Jei neatsilieps vlrSruinSti telefonai.

šaukite Mlilvvay 3-6001

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezlil. 6600 8. Arteslan Avė.
VAI. 11 v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 m<*tų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, tre 
člad. nuo 16-12, penktad. 16-2 ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p

• r » w <
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Skc Ibkites "Drauge”

SOPHIE BARDUS 
RADIO PROGRAMA

IS WOES Rtotlcn — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 Iki 9:80 vai. ryte 
AEATAD. 8:80 Iki 9:80 ryto 

SEKMAI). 8:30—0:80 v. r. IA (rtotlee 
LVOPA — 1400 kll.

7159 So MAPLEVVOOD A VE. 
Chicago 29. IU. HEmlock 4-2418

JONAS GRADINSKAS
J. G. YELEVISION OOMPANY

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

TV APARATAI: papraatl Ir spalvoti, automatlčki, valdomi nuo tolo. 
neAiojaml, Jungiami prie automobilio baterijos. PATEFONAI: vietiniai 
Ir užsieniniai, paprasti. neAloJami, automatiški, HI-FI, baterljlnlal. RA
DIJAI: vietiniai ir vokiški, AM, FM, trumpos bangoa, keliais garalakal- 
blals, staliniai, kabinetiniai, neSloJaml, kišeniniai, tranzitąrlnlai.

ATIDARA IR SRKM. nuo 11 vai. Ilgi 3 vai.

Tel. ofiso PR. "838. rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2506 Went 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:to 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

DRAUGAS

THE LITIIUANIAN DAILY FRIEND

4545 W. 63rd St., Chicago 29, Illinois, Tel. LUdlow 5-9500
Entered ae Hecond-Clasa Matter March 81, 1916, &t Chicago. Illinois 

lindę, th* Act of March 8, 1879.

c*lefonaa GRovehll’ 6-159*

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO 

•HITAIKO AKINIUS 
■ smine •» lt lt 7 -1 » * pag»
•neitarimu lHekyrne lr»čie Benine

2422 W. Marųuette Road

Member of the Cathollc Press Ase’n 
Puhliehed dntly, ezept Sundays,

by the
LAthuantan Cathollc Press Soclrty 
PRENUMERATA: Metami
Ckicagoi Ir Cicero) |9.(tn
Kl*ur JAV Ir Kanadoj >8.00
Užsienyje IU.00

8UB8CRIPTION RATE8
88.66 per year outslde of Chicago
89.66 per year In Chicago A Cloere
88.66 per year tn Canada 
Foretgn 8H.60 per year.
H metų 1 m«n. t mėn

5.06 81.75 *1.85
84.50 82.50 91.90
86 KO 81 0* 91 95

Redskclia straipsnius taiso savo nuožiūra Nesunaudotų straipsnių na 
saugo, Jims gražins M) iš anksto nusitarus. Redakctjs ui skelbimu turtą* 
neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos gavus oralvma

i
iiI

t
i

rt
•’
ii
t;

i i 
!.

V
t



c
it t

vasario 27. 1957 DrENRASTTS DRAUGAS. CHTCAGO. TLLIN'OTS 3

. Programa
ŠOKIAI

Bufetas su lietuviškais 

valgiais 

BARAS

■■ , ==^.-..

Akademinis Užgavėnių Bal
1-1 “UŽGAVĖNĖS KAIP LIETUVOJE“

ŠEŠTADIENĮ, KOVO MEN. 2 DIENĄ PRADŽIA 8 VALANDĄ VAKARE

Western Ballroom
So. Western Avenue ir 

35th Street

— * —

Ruošia
Čikagos Santaros skyrius

STIPRŪS KALTINIMAI
Ni , . .1 t, .

y Jau ne nuo šiandien senatorius Knowland iš Kalifornijos 
gina mažųjų tautų reikalus ir energingai kovoja prieš visą eilę 
tautų pavergusį komunizmą. Ir pernai New Yorke, ir šiemet 
Chtcagoje, minint Lietuvos Nepriklausomybės šventę, jis pasa
kė labai geras kalbas apie Lietuvą, griežtai smerkdamas jos 
okupantus ir persekiotojus. Ir daugeliu kitų progų jis yra pa
naudojęs mūsų tautos vardui iškelti.
j Bet ar nebus stipriausias ir pats efektingiausias jo žodis, 
pasakytas Jungtinių Tautų politinio komiteto susirinkime, ku
riame jis metė sovietams net dešimt apkaltinimų, paminėdamas 
Lietuvos ir kitų komunistų pavergtųjų tautų vardus. Plačiai 
išdėstęs sovietų niekšybes, šen. Knowlandas priminė Jungtinių 
Tautų vadams, kaip bolševikai sulaužė visus savo iškilmingus 
susitarimus su Lietuva, Latvija ir Estija. Baigęs savo kalbą 
JT'tfvasario 25 d.) šen. Knowlandas patiekė šiuos kaltinimus.
‘ 1. Sovietų Sąjunga neleidžia Rytų Europos žmonėms reali
zuoti savo teisėtų tautinės nepriklausomybės aspiracijų.

Ji (Sovietų Sąjunga) neduoda tiems žmonėms pagrindinių 
laisvių, kurios yra pripažintos Jungtinių Tautų chartoje.
“< 3. Joms primetė savo (lėlincs) vyriausybes ir panaudojo i 
girikluotas jėgas joms palaikyti.

4. Ji apiplėšė tuos kraštus ekonomiškai.
5. Pabaltijo respublikas pavertė sovietinėmis provincijomis, 

sulaužydama draugingumo ir nepuolimo sutartis.
6. Ji suorganizavo gausias satelitines armijas, kurioms va

dovauja vien tik sovietų kariflinkai.
7. Ji uždraudė žmonėms visokį susisiekimą su laisvuoju pa

sauliu, monopolizuodama visus susisiekimo kanalus.
8. Mokyklų vadovėlius ir visą spaudą Rytų Europoj persunkė 

neapykantos šūkiais Jungtinėms Amerikos Valstybėms.
C 9. Persekioja bažnyčias ir visus tuos, kurie garbina Dievą.
* ' ‘10. Ji pastatė fiziškas sienas su visokiausiomis kliūtimis, 
kad žmonės negalėtų pabėgti.

Šen. Knowland pabrėžė, kad sovietai šiuos ir daug kitų nusi
kaltimų papildė per paskutiniuosius 20 metų. Jis kiek ilgiau ap
sistojo prie Vengrijos padėties ir jos žmonių kovų prieš paver
gėjus.

A! ė A. A. Klerijonas Gubista
■'» Vasario 24 d. mirė Klerijonas Gubista, didysis ir uolusis 

" dienraščio “Draugo” ir kitų lietuvių katalikų laikraščių rėmėjas 
ųf platintojas. Daug metų velionis tuos laikraščius ne tik prie
Nebalto Prasidėjimo bažnyčios Brighton Parke (Chicagoj) kas 
>*ekmadienį platino, pardavinėjo, bet mūsų dienraštį ir į namus 
Išnešiojo. Tai buvo savo rūšies knygnešys, suvaidinęs labai gar
bingą vaidmenį lietuvių išeivijos spaudos gyvenime. Velionis uo
liai darbavosi tiek savo parapijos, tiek lietuvių katalikų organi- 

įr daug kuo yra joms pasitarnavęs. Be to buvo nuolati
nė ir stiprus vienuolijų rėmėjas. Tik tokių veikėjų ir geradarių, 
kaip a. a. K. Gubista, dėka išaugo mūsų spauda, gyvuoja mūsų 
organizacijos ir galėjo būti sukurtos ir išlaikytos mūsų vienuo
lijos. Velionies asmenyje netenkame uolaus ir garbingo bend-
rtdferbio.

KAINOS KYLA

Baker, Humblei Oil kompanijos, 
Houston, Tex., pirmininkas, pra
neša, kad ryšium su Suezo kana
lo krize, brangsta nafta ir reikia 
jieškoti naujų naftos šaltinių A- 
meriikoj. (INS)

Miami, Fla.
šiame mieste veikiančiam Alto 

-skyriui, kuriame šiuo metu pir
mininkauja p. A. D. Kautakis, šie- 
mdt pavyktu gauti Floridos guber
natoriaus svarbią deklėraciją, skel 
biančią Vasario 16-tąją Lietuvos 
Nepriklausomybės diena.

WHEREAS, on February 16, 
1918, the liberty-loving people of 
Lithuania through their represen- 
tative council, Taryba, et the his- 
toric Capital of Vilnius proclaimed 
to the wo,rld in the oldest living 
European language the rebirth 
of a free and independent Lithua
nia after 120 years of Russian do- 
mination, andI »

WHEREAS, people of Lithua
nia origin or descent have helped

'this country to establish its in- 
dependenoe and the contributed 
their share in the development of 
its natūrai resources, industry, 
art, and life, and

WHEREAS, Lithuania and her 
sister Baltic republies of Latvia 
and Estonia were among the first 
nations to feel the iron fist of So- 
viet domination, and

WHEREAS, the United States 
Government continues to reoog- 
nize the Envoy £xt^aordina- 
ry and Minister Plenipotentiary 
and the consuls of tthe Republic 
of Lithuania and to assure the 
brave Lithuanian people that they 
are not alone in their strugle 
against communism;

NOW, THEREFORE, I LeRoy 
Collins, by virtue of tthe authority

vested in me as- Governor of the 
State of Florida, do hereby pro- 
claim February 16, 1907, as 
LITHUANIA’S INDEPENDENCE

DAY
in Florida, and call upon all our 
people to join with fellovv < itizens 
of Lithuianian descent in the hope 
and prayer that the liberty and 
independence of a brave people 
will be soon be restored.

IN WITNESS WHEREOF, I 
have hereunto sėt my hand and 
caused the Great Seal of the 
State of Florida to be affixed 
at Tallahassee, the Capital, this 
6th day of February, A.D. 1957.

LeRov Collins, 
GOVERNOR

STATYBAI 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokiu Rūšių 
medžiaga

» h'KARTUS ŽODIS JAV 
POLITIKAI

Paryžiaus universiteto politi- 
jRRJ) mokslų profesorius ir dien-j 
raščio “Figaro” politinių veda
mųjų autorius Raymond Aron 
apibūdina praėjusių metų lapkri 
čio įvykius žurnale “Prevues”.i 
Profesorius rašo:

"Pirmoji 1956 metų lapkri
čio savaitė bus atmintina kaip» .4 » -
dienos, kurios sudrebino ir so-’ i
vietinę imperiją, ir Atlanto Są- 
jūfllgą, ir po kurių visi vaidilos 
paairodė pralaimėję. Sovietų 
yąidmuo Rytų Europoje iškilo 
visu nuogumu. Be moralinio 
smūgio JT, pareikšto beveik vi
sų narių balsavimu, Anglija ir 
Prancūzija dar turėjo pergyven
ti nusileidimą tariamam sovietų 
ultimatumui. JAV atšaldė sa
vo, draugus talkininkus ir atsu
ko kurčią ausį vengrams. Nas- 
setrio armijas Izraelis sumušė,' 
bet neteko JAV simpatijų ir bu- 
yo priverstas via tai, ką užka- 

, ri&vo, sugrąžinti.
Išgirdę anglų ir prancūzų ul- 

• timatumą Egiptui, vengrai tei
sėtai pasidarė liūdną išvadą, kad 
Vakarai užleidžia Rytų Europą, 

i Anglija ir Prancūzija suteikė 
laisvas rankas Maskvai, norėda
mi išlaisvinti savo rankas arabų 
pasaulyje. Gaila, kad žmonijos 
hnJfas pikčiau suriko anglams 

•ir< prancūzams, negu rusams. 
G*usių Azijos vadų nesąmonin- 

k u» gnu ‘tautiškumas’ ar ‘kraujas’
l|W4
ir nr.

labiau įsižeidė neteisybe, pada
ryta ‘broliams egiptiečiams’, ne
gu baltavcidžiams vengrams.

Atominei gadynei nusilenkda- 
mos, Jungtinės Amerikos Vals
tybės nepanoro sudrumsti pa
saulio. suskilusio įtakos sritimis, 
nes nerado sėkmingų priemonių 
veikti už geležinės uždangos. Ta 
čiau noras išgelbėti tautas de
mokratijai vertė JAV dėti vil
tis į JT, vengti pavartoti jėgą 
ir skelbti išsilaisvinimą tik kal
bomis. Gaila, kad atominių bom 
bų turėjimas Maskvą dabar ap
saugo ne tik nuo karinių žygių, 
bet ir tam tikrame laipsnyje nuo 
moralinių nuosprendžių. Mask
va turi teisę ginklus vartoti 
prieš vengrus, bet anglams ir 
prancūzams tai uždrausta da
ryti prieš Egiptą.

Anglų ir prancūzų žygis E- 
gipte, sutapęs su įvykiais Veng
rijoje, galbūt įrodė europiečių 
politikos ‘begėdiškumą’, bet sy
kiu įrodė ir pasaulinės politikos 
begėdiškumą. Atominių ginklų 
turėjimas JAV jungia su Sovie
tų Sąjunga palaikyti taiką, kaip 
su Europa jungia palaikyti lais
vę. JAV, siekdamos savo pusėn 
patraukti nepasisakiusius, la
biau žiūri Afrikos ir Azijos nuo
taikų, negu Europos. Tegul tat 
jos nenustemba, jei jų geriausi 
draugai apsispręs, jog iš tikrųjų 
JAV nepaiso teisėtųjų Europos 
reikalų.

Tačiau gyventi draugėje turi
me. Reiškia turime atstatyti Va-

Didelio nusidėjėlio atsiverti
mas yra didesnis stebuklas, kaip 
numirėlio prikėlimas.

— Šv. Klemensas Hofbaueris

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITYVINAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIetory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

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

karų Sąjungą pirmiau, negu at
statysime buvusį draugiškumą. 
Bet tegul niekas nelaukia mūsų 
pagyrimo tokiai politikai^ kuri 
švelniai apsieina su atominių 
ginklų savininkais, bet pasmer
kia jų neturinčius; kuri nespi
ria demokratinių valstybių nuo 
diktatūrinių ir kuri primerkia J 
akis veidmainyste pridengtai ag z 
resijai. Galimas dalykas, jog,' 
piktumui atvėsus, pripažinsime, 
kad didžiausia klaida politikoje 
yra nematyti pasaulio tokio, 
koks jis iš tikrųjų yrą. Kiekvie 
nas elgiasi pagal savo santvar
kos dvasią”. V.

Duoną ir Įvairias skoningas 
bul kūtes kepa

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

TeL CLirr.sidn 4-U37S
Pristatome j visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčiame i visus artimuo
sius miestus.

VIKTORO KO ŽIGOS 
Lietuvlšks gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

1957 BUICKAS
Tik

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

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

-ir

mokame

FM 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

• E NOROVl

• 4038 Archer Avenue ui. la3-67w 
AUGUST SALDUKAS

SPECIALUS
BARGENAS

* Sofoms, Lovoms,
* Lempoms

KAINOS NUO
£49.50 

ir augščiau

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIU BALDU 
PEI.IX A. RAUDONIS, NEI.EIK BERTULIS, Sn».

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

KrautuvS atidaryta sekmadieniais nuo II iki 4:30.
J

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chieagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jes įsikūrimo 
1921 metais, jos pavyzdinga Biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendu našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
;ųxlrau<liuių iki $10,900.90, augštų dividendų, bet ir daugeli kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

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

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

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

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

liktarnėle. Pakėliau šautuvą ir prisileidau kas gaunasi! Jei lydėjo, tai jiedu seniai pažįstami,

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČHJ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

38 tęsinys
— Žinau, kad reikia pasakyti, bet žodžiai lūžta! 

— Gimbutas nusigręžia j lapinės angą ir susimąsto. 
Paskui atsisuka, alkūnėm remias į stalą ir ramiu bal
su pradeda: — Vakar kai buvom pas Norvaišas, kai 
persimetėm slaptai naujais planais, greit parlėkiau 
namo. Manau, aš patvarkysiu! Klebonas vynioja į 
šilką lyg monstranciją tą savo vikarą. Kas man be
lieka? Pasiėmiau šautuvą.

— Ar sublūdai?! — kunigas staiga sušnarina 
lapus. Dingus jo šypsena. Akys didelės, išgąstingos. 
Rankos sudėtos ant stalo.

— Išklausykite iki galo! Sakau, tėvas turi tvar
kytis. Pasiėmiau medžioklinį šautuvą ir užtaisiau 
druska. Taip kartais šventina sodo vagis. įsodina 
druskos į sėdimąją. Tas cypia. Taip ir aš pagalvojau.

Klebonas jau pučia galingais plaučiais, purto 
galvą ir griebia nuo stalo skrybėlę su lazda, lyg reng
tųsi pasprukti.

— Palaukit, kunige! Šautuvas mano dvivamz
dis. Vieną užtaisiau paraku, užgrūdau popieriais, kad 
būtų trenkiantis balsas. Sakau, pirmą dėsiu j viršų, 
o antru, jei bėgs, sveikinsiu ten, kur reikia. Kai par
važiavo žmona, aš slapta j sodą; šmukšt j krūmus 
prie kelio. Ilgai laukti nereikėjo. Dviračiai du atjojo.

Vienas su 
visai arti. Tada . . .

— Kleopai! — klebonas trenkia kumštimi į sta
lą ir pašoka. — Tu... tu*... Apsaugok, Viešpatie! 
Ai, ai .. . — dejuoja jis dusdamas. '

— Ramiau, klebone, — atsidūsta ir Gimbutas. 
Laimė Dievo, kad tik į viršų. Pelai! — mosteli jis 

ranka. — Ak, kunige, pragaras pas mus! — nusuka 
žvilgsnį ir nutyla. Kietos rankos spaudžiasi, bet sta
las trata.

Kunigas Senkus nubraukia delnu suprakaitavu
sią kaktą, pažiūri į savo bičiulį ir sėdasi pamažu.

— Na?
— .Tada šautuvą atstatęs, mečiausi j kelią. Ma

nau, jei bėgs, dėsiu antrą salvę. Dviračiai sustojo. 
Lempa užgęso. Aš prie vyriškio, ir mano šautuvas 
iš rankų!

— Na, kas? — klebonas vėl atsilošia į vijoklius.
—- Kas galėjo manyti, kas galėjo? — ūmai atsi

suka Gimbutas, prasklęisdamas rankas. — Julius, 
bankelio buhalteris, Julius Rumšas! Suprantate, kas 
pasidarė? Žmogus mandagiausias, o aš su šautuvu 
lyg plėšiką sutinku!

— Julius? — kunigas sukiša ilgas kojas po stalu.
— Taip! Jis manęs atsiprašinėti, o aš jo. Susi

jaudinę lankstėmės vienas prieš kitą. Galvoju: rei
kia padėtį gelbėti. Kviečiu vidun. Samanė vėl, it viš
ta, išsigandus žodžio neprataria. Greitomis sumečiau, 
kad buvau pastebėjęs vagišius. Vakaruškos, daug 
bernų plakasi kaimais ir braukia sodus. Tai ir išėjau 
sergėti. Sakau, prie tokio sutikimo, kai tokie brangūs 
žmonės palaikomi vagimis, reikia užsukti vidun. Įti
kinau. Kai dviračiai sujudėjo, dirstelėjau į raudoną 
švieselę. Dar nebuvo išjungtas dinamukas. Tas pats 
numeris: T1 266! Vadinas, jis ir vakar lydėjo, štai,

gal net burkuojasi. Nesuprantu, kas čia dedasi? Sa
manė visą laiką šlovina kunigėlį. Kaip įsimaišė Ju
lius? Kad kažkas tarp jų yra, aš truputį įtariu iš vie
no dalyko. Buhalteris buvo apsivilkęs šviesiu kostiu
mu, o ta vieta, kur nugara baigiasi, tamsoka; buvo 
sušlapusi. Vadinas, kur nors sėdėjo pakelyje. Rasa. . . 
Be apie tai nebuvo laiko galvoti: reikėjo vaišinti. 
Pakėliau Moniką, sėdom prie kiaušinienės, girkšno- 
jom, mandagiai kalbėjomės — iki antros. Keisčiau
sia, ir Samanė išbuvo visą laiką drauge. Visada pul
davo į lovą, dabar spokso prie stalo. To dar negana. 
Julius kad varė, kad zalatino Samanę: puikiai ji vai
dinusi. Aš tuo netikiu. Jis tik gražiai tepa. Matot, 
kaip užsimaišė, susipainiojo, kad galo nutverti ne
begali.

Klebonas sėdi priešais ir suka pirštus. Nejuda. 
Kai Kleopas nutyla, jis svirsteli prie stalo.

— Pirmiausia, Samanė tai gerai vaidino. Aiškiai 
turi talentą. Nebuvo kada pasirengti, bot mer
gaitė išvežė. Antra, tą šautuvą, kuriuo čia mane gąs
dinai, reiktų atsukti pačiam ir iš abiejų vamzdžių 
druska užsūdyti. Viską pats užmaišei! Taip lengvai 
neišsipirksi: gausi duoti skiedrų stogui už atstatytą 
šlovę.

Gmbutas nieko neatsako, tik suspaudžia lūpas 
ir suvaro tirštus antakius.

— Viskas pelai! — graudžia klebonas, — per
nykštis sniegas! Burbulas! O buvai mane įaudrinęs, 
net baisu pagalvoti. Subatoje ne Julius lydėjo, bet 
Algis Norvaiša, Samanės pusbrolis, o pats esi dėdė 
jam. Jei netiki, paklausk Samanės. Vikaras paskoli
no dviratį, ir lydėjo. Ji pati vakar sakė! Vakar val
giau su artistais, bet ir prieš tai savo keliu buvau įsi
tikinęs, kad mano vikaras su tavo Samane nė čiūkšt!

(Bus daugiau)
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PAJIESKOJIMAI PAJIESKOJIMAI
Per Tarptautini bei Vokietijon 
Rautliųiąjį Kryžių pajieskomi 

šie asmenys:

.1 ieškomos: Erika Budziūnaitė, <1. 
Henriko ii Magdalena L. Brezinskai- 
te Budžiūnienč, <1. Jono. Turiu ži
nių iš Lietuvos. V. Bacevičius, 1132

Jieškomas WALTER SEREIKA, 
1947 m. gyv. 2876 Sellers Street, 
Philadelphia, Pa. J ieško jo tėvas 
gyvenęs: Daugodų km., aseiniai, 
Li'thuania.

CLASSifiED AND “HELP HAiNTED” ADSWHOLESALE
VOKIŠKAS VAIKŲ tmOA 
VEŽIMĖLIS ...........

Siunčiam visur veltui \
Rašykit dėl informacijų 

$50.00 vertes vaikų Lo- qq
vytė su matracu .........
Gražiai dekoruota įvairių spalvų 
6 -šiems metams.
Dviračiai, žaisltr,, lėlių vežimėliai.
Prieš perkant palyginkit kainas 
čia.

BABY SHOP
407.> Archer (kampus Archer Avė. ir Galit. Brighton Park. Bl 7-2889 j )n, 

Valandos 10 a.m. 6 p.m. Pirmad. ir ketvirtad. iki 9 p.m.

KKLP WANTED — VYBAJREAL ESTATE
. . ta riausi pirkiniai Šių savaitę: ..

, \nuja-, mūr. 2 po 5. <• ntr. šilti.
. kiekv. luitui atskilai, tliti. ir šviesus

kamli., tuoj Kalima užimti altu bu* 
tas. siūlytas kaip sau.

Mūr. 4 kamli. pečiais šilti., tik 
11 U,uoli, tuoj Kalima užimti, 

i Mūr. 2 po 5 centr. šilti., tuoj Kali
ma užimti vienu butų, kaina tik 

I 123,000,
I .Mūr: 6 kamli. ir taverna, centr.
' šilti., garažas.

Mūr. 3 butai ir maisto krautuvė, 
tai gera vieta, luliai g« ros sąlygos.

I
EXPERIENCED —

PRINTE R
Two-Tliir<ler witli Kinge baekgi'ooml 

lltssltsl. . .

T«p Pay —
Liiiployce Beiielits. —
Any age considered. —

J ieškoma REGINA MALINO\V- 
SKA, 1939 m. gyv. 2626 961h St„ 
Jackson Heights, Long Island, 
New York. Jieško jos motina gy
venanti: Daugodų Kaime, Rasei
niai, Lithuania.

Atkočaitis Stasys, gim. 1914.- „ .
4.8, pajieško motina iš Lietuvos, **. 72nd St., Cieveland 3, Ohio.

Ašutaitis Juozas, g. 1918.12.15, 
pajieško žmona iš Lietuvos,

Bohdanovicz Wladislaw, g. 1918. 
pajieško pusseserė iš Lenkijos,

Briedis Juozas, g. 1912, pajieško 
giminaitė iš Lietuvos,

Briediene Kazė, g. 1905, pajieš-
ko giminaitė iš Lietuvos, Vilkaitė Kazimiera Pietarienė, d.

Balionis Petras, g. 1911.11.11, Antano, gyvenantį Sibire, jieško
pajieško sesuo iš JAV, DOMINIKO \ 1LKO, s. Antano. La

Balkauskas Kazimieras, g. 1921, pinskaitė Ona Balevičienė, jieško __________ _________________
pa jieško pusbrolis iš Lietuvos, bi-olio JUOZO LAPINSKO, Sesers tuvos. Ji pati arba žinantię apie 

Blinstrubas Aieksandias, gim. ANTANINOS LAPINSKAITĖS irj ją prašau rašyti adresu: B. Min-
1919. pajieško giminaitis iš Sibi- ELZBIETOS VARATINSKAITES, kevičienė, 4005 S. Artesian Avė 
ro, J •» vyro pavardes nežino, jis žuvęs Chieago 32, III.

Bilvaišienė Birulė, g. 1910, pa- fabrike laike darbo. Rutkauskaitė-
jieško sesuo iš Lietuvos, Celešienė, gyvenanti Sibire, jieš-

Bytautas Alf.-Tadas, g. 1927, ko brolio JUOZO RUTKAUSKO,
ĮMijieško motina iš Lietuvos, s- Motiejaus. Atsiliepti šiuo adre-

Bytautas Alfonsas, g. 1921.4.21, su: Birute Bacevičius, 26415 Os- 
pajieško ^giminė iš Australijos, niun„ Madison Heights, Michigan.

Bielkevičius Algimantas, g. ?, ------- ---------
pajieško giminės iš Lenkijos, 1 J ieškomas DOMAS KA2UKAUS

iBelevičiūtė Marija, g. 1919, pa KAS, kilęs nuo Anykščių ir prieš 
jieško pažįst. iš Vokietijos, j 17 m. gyvenęs 4827 S. Maplewood

PA2ERSKA1TEI FILIOMENAI 
ar PRANUI PA2ERSKIUI yra ži
nių iš Sibiro. Kreiptis šiuo adresu: 
Antanas Žilinskas, 682 Eddy Rd., 
Cieveland 8, Ohio.

Brandi nėr Jena, g. 1899, pajieš- Avė., Chicagoje. Beto, jis turėjo

J ieškoma LEOKADIJA MUSTEI 
KYTB - RACKEVICIENB, d. Vin
co, baigusi Dotnuvos akad., pas
kutiniu laiku dirbus Panevėžio 
mergaičių gimnazijoj. Jieško Irena 
Zavadskaitė - Musteikienė iš Lie-

Jieško VINCĄ BUKSNĮ, kilusį 
iš Šiakių apskr., Griškabūdžio vai., 
Smilgių km. -t- spėjama, kad jis 
dabar gyvena Detroite. Ji jieško 
Eugenija BUKSNYTE, d. Juozo. 
Jis pats arba žinantieji apie jį 
prašomi atsiliepti: F. Sutkus, 518 
No. Austin Blvd., Gak Park, III.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS
Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 

motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui-

Applv in Persam at —

= Į ŠIMAITIS REALTY, c L BARKLEY SC Co.
INCOME TAX 1220 W. VAN BUREN ST.

2737 W.43rdSt.,CL 4-2390 “ FINE CI1INA PACKKK
Have opening for young man c:i-Mnrųiiette Parke labui Svarus Ir 

K' ras mūr. »; 7 kamli. ('< nu-, .šilti. pable of doing consistently gomj
alyva, garažas.

Arti Marija lligli Selmol mūrinis 
hungalow 6% ir 3-jų kaluli., liūtas 
atskiru (Pjlmu.

sūnų ALBERTĄ ir dukterį JU
LIJĄ. Jieško jų gimines, iš Lietu
vos. Jie patys arba apie juos ži
nantieji malonėkit pranešti adre
su: J. Zakis, 4120 S. Fnanciaoo 
Avė., Chieago 32, III.

Jieškomas POVILAS TRYBE, s.
Dulevičius Leonas, g. 1922.10.-' Julio, kilęs iš Daujenų miesto, Bir

22, pajieško giminės iš Lietuvos, žiu apskr., iki 1955 m. gyv. Muen
Dreseris Leonardas, «. ?, pajieš- ehen, Vokietijoje. Jis, arba žinan-1

ko artintieji iš Argenlinos, tieji apie jį prašomi atsliepti šiuo
Didžiulienė - Grumodaitė A., g. adresu: Pov. Ciaplinskas, 1445 S. 

1926, pajieško sesuo iš Lietuvos,' 49th Court, Cicero 50, III.
Gudeli- Vytautas, g. 1927, pa-j 

jieško tėvas iš Lietuvos,
Oriška Jonas, g. 1908, pajieško į 

tėvą- iš Lietuvos,
Gabrilevičius Petras, g. 1922.4.-,

23, pajieško motina iš Sibiro,
Gurklys Petras, g. 1917.1.11, pep

jieško žmona iš Lieluvos,
Grikis Jonas, g. 1907.9.25, pa

jieško žmona iš JAV,
Gurskytė Jadvyga, g. 1923.10.- 

17, pajieško giminaitis iš Lietuvos,
Gečas Kazys, g. ?, pajieško žmo
na. iš Sibiro,

Gadzinskienė - Milkeraitytė O-į 
na, g. 1913, pajieško giminės iš!
Lietuvos,

Hanke Otto, pajieško gim. iš Si-j 
biro,

Išiūnas Feliksas, g. 1913, pa
jieško gim. iš Lietuvon,

lšora Liudvikas, g. 1893, pajieš
ko gim. iš Sibiro,

Jusionis Petras, g. 1903, pajieš
ko, nepasakyta,

Javarauskas Antanas, g. ? pa- 
jieško gim. iš Brazilijos,

Ignatavičius Viktoras, g. 1915.- 
11.29, pajieško, nepasakyta,

Jankauskas Vlada-, pajieško pa- 
iįst. iš JAV,

Jnškėnas Juozas, g. 1896, pajieš 
ko duktė iš Lietuvos,

Jončienė - Lukošiūtė Juzė, gim.
1908, pajieško motina iš Lietuvos, ;

Jankauskaitė Veronika g. ? pa-11 
jieško motina iš Lietuvos,

Kenrfpka Anelė, g. 1919, pajieš
ko, nepasakyta,

Kibat Maria, pajieško gimin. 
iš Sibiro,

Visais pajieškojimų reikalais pra 
šome. kreipiis į, P.L.B. Vokietijos 
Krašto valdybą šiuo adresu :

l.itauiselies Zcnl ralkomitee,
17a/ VVeiiiheiin a.d. Kergsi r.,

Postlach 233.

-<>• ~Wr '2M
M O V I N G

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

Tel. BIshop 7-7075 arb»
PRospect 8-9842

ko vyras iš Lietuvos,
Bonael.er Otto, g. 1913.2.11, pa

jieško vokiečių įstaiga palikimo 
reikalu šio asmens artimuosius, 

Čaplinskas Zgmas, g. 1916.2.14, 
pajieško giminaitė iš Lietuvos, 

Čereškevičius Viki oras, g. ?, pa
jieško motina iš Lietuvos.

ČESLOVĄ MIKNEVICIŲ, 32 
m., iš Kauno, jieško sesuo. Jis ar
ba apie jį žinantieji prašomi ra
šyti: L. M., 129 Gloucester Grove, 
Toronto 10, Ont., Canada.

JlEAKO BOTO

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

Skambinti VIrginia 7-4520.

Yra kaloama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairiu vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdya kainų:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worated MEDŽIAGOS kos

ti ūmams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik . .$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas Šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai .......... .............................................98c

60 colių vilnohėe medžiagos ir “flannel** vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ..........................................$1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai ................................................................................$1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09
Atvykite į STEIN TEZTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 

viei.u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
.“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1308 SOUTH UHIOH AVEHUE

1 blokas į rytus nuo Halsted 8t., 1*4 bloko ) pietus nuo 
Kooscvelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152.

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORO
-Rengiamas--

UŽGAVĖNIŲ BALIUS
t y ?/ metų kovo mėnesio 2-trų dieną, 8-tą valandą vakare,

KEYMENS KLUBO SALĖSE
4711 West Madison Street

Programoje dalyvauja:
Rašytojas Humoristas 

ANTANAS GUSTAITIS iš Bostono,
Sol. LAIMUTE BILDUSIENE iš Kanados,

Muz. ALEKSANDRAS KUCIONAS,
Akt. ALGIMANTAS DIKINIS

(VAIRIOS DOVANOS, Groja B. JONUŠO Mkastro*. 
DAUG GĖLIŲ,

KITOS ĮVAIRENYBĖS ūardūs »•*•!•••

Antanas Gustaitia

Stalus galima užsisakyti Ii anksto: 
YL STROPUS, WA 5-0103

Visi Oiicagos ir apylinkių lietuviai kviečiami atvykti. RENGĖJAI

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ...........
Chev. Ali 1937-53 
Chevrolet 54-55 
Chrysler 6, 42-52

$8.25Murcerv 49-51 . . .
8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 
9.95Plvmouth/ 42-56 
9.91 Pontiac 37-54 ....

Dodge 6, 42-56 ................ 9.95Buick 37-52
Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams.

$8.95
8.20
9.95
8.95 

12.00
Išmeti

mo paipa irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.
• Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary

ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M. ČESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

--------------------------------------------------------------------------------------

DRAUGO SKAITYTOJAI!
Rirkit \aistiis iš tikrai Amerikos vaJdžios 

pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Jei Jums reikia vaistų, krepkitės į registruotą vaistininką Vy
tautą Skrinską, “Ideal Pharmacy” savininką. Čia išpildomi gy
dytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reikaluose. Kreipki
tės iš toli ir iš arti. »

Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime specia
liųjų vaistų nuo džiovos ampulėse, vaistų nuo 
aukšto kraujo spaudimo, nuo reumatizmo, nuo 
širdies ir nervų ligų. Vaistai pasiunčiami VI
SUR. Rašykit mums visais sveikatos klausimais.

VYTAUTAS SKRINSKĄ, B. S. Reg. Phm.
Ideal Pharmacy Vaistinės sav. ir Notary Public

- r l

M0VIMC

IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI Otueu TffOKAI-NAUJAUSI KMUSTn^O (KANKIAI 

tlStf Merų PATYRIMAS-PI6US IRSAtlNlNSASPATARNAMIM

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 st. CHICAG0 36, ILL. Tel. VZAIImolt 5-9209

Pradeki! Taupyt Šiandien. Turėsit Ityloj!
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 ZEKUS, Sekretorius

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

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

PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprasta^ ir sudėtingas (nuosa

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

504 West 33rd Street (netoli Normai Avenue).
Valandos: Kasdien įskaitant šeštad. ir sektu, nuo 9 v. 

ryto iki 9 v. v:ik., bei svarbu, km) tclelonn susitirtumėt laiką VIctory 
9*3486. 20 .METU PATYRIMAS — ŽEMOS KAINOS

ROCKWKLL MANUFACTmiNG COMPANY 
Manufacturers of NOKDKTROM vaivos, DELTA p^tver 
tools, water, gas and parking moters and other produets, 
is seeking experienced:

INDUSTRIAL ENGINEERS
AND

HYDRAULIC ENGINEERS
To help ojierate the biggest little business in America, wherc 
many opportunities t xist for ambitious men. Positions 
filled may call for traveling or relocation in another statė. 
Salary eommensurate with abilities. Apply, vvrite or wire 
resumes to:

. PERSONNEL MANAGER
Rockwcll Manufactiiring Cotnpany

Rox 151 Barberton, Ohio

Krightoii Parke
Maisto produktų krautuvo 

kamb. butas už jos.
Mūr. su šildymu 2 būt. po 5 kamli. 

Kuiną 110,600.00.
Mūr. 3 būt. po 5 kamb.
.Medinis 3 būt. po 4 kamb.
<;age Parke mūrinis namas, 

verna ir 5 kamb. butas
Uvergreen Parke meilinis su rūsiu 

ir šilti, ant 60 pėdų sklypo. 5 ir 4 
kairi ii., garažas. $13,7OO.OC.

VENTA
4109 SO. FAIRFIELD AVĖ. 

LAf. 3-3881; LAf. 3-9027

ir

Ta-

Šioje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar 
navlmas.

NORVILĄ
KKAL K STATE HALKS 

anuo W &»tb St. Tel. Prospert S-54&4

Mur. 2 bt. eeiitr. šild.—tik $17.7IHI
Mūr. 4 bt., 2 <li<l. sklyjuii, sav, iš

vyksta, tik $25,500.
Mūr. 3 bt., krautuvė, kaina dėl li

gos nupiginta.
Daktaru dėmesiui — ofiso • patal- 

(m>s 2 bt. su visais patogumais, grei
tam pardavimui nupiginta.

Turime daug prieinama kaina gerų 
namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer ave„ LAfayette 3-3384

(prie Califomia g-vės) --------------------- —-------------------  —
' J. BREIVE and SON

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas į mMPAVV
bei valdymas. Paskolų parupinimas. | CvF-NSlKUv 1IUN tV.urA.Al

Pildome Ineome Taksus 
VISI’ RPŠ1V APTtRAl’DIMAI
J. BACEVIČIUS

job. Nice place Ui wr>rk.
THE EASTERLING COMFAAA 

464(1 W. 54th Street 
Tel. K E 5-8801

REIKALINGA MOTERIS NA
MŲ RUOŠAI, šeimai su dviem vai 
kais — 3 ir 5 m. amž. Skambinti 
GRovehill 6-8876, po pietų.

help’ wanted "moterys

Permanent Position
Near Xorth Side Giri 

Preferred
START AT $70.00 PER WEEK

GENERAL CLERICAL 
POSITION

Light — sliortliand, billinp 
G(ler-writting, filing ete.

(Ule of 2 years ex|»'fierice helplul. 
5 day week.

Kxcclletit working comlitiou. 
(’itll 9 to 5:311 P.M.
MICHIGAN 2-3711

BUILDING & REMODKLANG

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOK

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

Namų tel. Klsinrp 7-3340 
2737 W«“st I3rd Street

“Varpas” Real Estate
General Insuranee. Notary Public 

501(1 S«». VVestern Avė.
Kl.p. 7-«HK« arba HEm. 4-70S5 

<jtjjtH>H>Ok<>itaiiiat<ta.iK3iaiE3tBNNHB

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.l

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu pataria- 
vi ui o

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

LIKT. API>RAt'I>OK AGKNTTRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Not.aria.taa. Valsty
bes patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-507 I

INTERSTATE INSVBANCE AGENCY 
HIOS S. Ashland Avė., Chieago 30, III.

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Ineome taksų pildymas 
P LEONAS 

&BAL BSTATB

2735 West 71»t Street 
Ylai telefonai: VV'Alhrook 5-6015

ROOMING HOUSE arti 26th ir 
lAven-. 36 kamb. Metinių pajamų 
$12,000. Garu apšildoma, stoke- 
ris, $46,000; įmokėti $15,000. 
SVOBODA, 3739 W. 26th Street, 
LAvvndale 1-7038.

MTIUN1S NAŠIAS CICEKO.I 
2 aukštų, 7 kambariai pirmam!1

aukšty, ti Uj k. antrame aukAte. Karš
to vandens, alyva šildomas. Liuksu
sinė vonia ir virtuvė, aliuniinijaiis 
langai sietai ir durys. 2 mašinų mū
rinis garažas. Savininkas vietoj, šau
kite vakare TOvvnhalI 3-I2IH. šešta
dienį ir sekmadienį visų dieną. Tei
singi is Įiastijls Inas pi rka. ti 10 ja u.

J

1442 S. 48th Ct, Cicero 50, III

Statome naujus narnos Ir garažas
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Aaukite DAnube 0-27SS uno • vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro.
OI. OIjymplc 2-512) nuo 0 vai
vakaro iki i 1 vaL vakaro

^lietuviT STATYBOS

4 BENDROVĖ IĮ MORAS J
5 i Hiiilders G«*n. < <>ntra<'»ors •
* Atlieka planavimo ir st&ty- 
L bos darbus gydytojų ofisų, gy- ;;

veriamųjų ir viešųjų pastatų. A
■ Namų įkainavimas ir įvairūs v 
™ patarimai nemokamai, 
y Kreiptis šiuo adresu:

f JONAS STANKUS !
H Kasdien nuo S vai. ryto iki r. 
y vai. p. p. Kitu laiku susitarus
A Tel. PRospect 8-2013

Z 6890 SO CAMPBELL AVĖ.
L Chicagc 29, III.

Namų statyba, (vairus |>ataLsvmai 
ir pardavimas. Jei norite pirklį ar 
užsisakyti namą. kuris liūtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigos, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TKrniinal 9-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo In - 4 vai. Adresas: 515
Nolton, \V’illnw Springs, III.

"progos”*OPPORfuNfnEŠ’

TAVERNA - užkandžiai. Puikus 
nuolatinis biznis. 2 augštų namas. 
4 kamb. užpakaly, l-4k., 1-2 kamb. 
butai viršuj. Geros įplaukos. At
dara visą dieną. Saila fabriko. Ar
ti 47th ir Ashland. 4555 So. Mc- 
Dowell arba skamb. BI 7-9317

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th Court, Clcer

Tel. OLynipic 6-0775 nuo 8 vai. 
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 
OLympie 2-6752ARTI l(HMh IR WFeSTERN

PUIKUS MŪRINIS NAMAS, 4 
metų senumo. Alyva npšild. 2 krau 
tuvės. 5 kamb. butas viršui. Paja
mų neto — $4,000 metams. Įkai
nuotas skubiam pardavimui. Kreip kam. butas -uaugusių šeimai 
tis T. O'CONNELL, HI 5-2323. Tel. LUdlow 5-1983.

ISNUOMUOJAMA

Naujame name išnuomuojama 1

HELP WANTED — MALĖ

Point of Purchase Cardboard Sample 
Maker and Construction Expert

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

Phone J1M HARTING
DISPLAY CORPORATION

521 N. Broadway, Milvraukee, Wiscontin
RRosdusy 6-9222

i
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SKAUTYBES KELIU

(Atkelta iš 2 psz.5 jama P. Kalvaičio, ruošia šiai
skambant Kauno Karo Mu-i proK“i. •>•“» «J«rtuarą.

zė jaus apeigų garsams, jautriais; x o vajaus me-
- ... • ... ... . i tu per Kalėdų šventes Chieagosžodžiais primine paliktos tevy-1 , . „ ..___ .• , ... , , s • i skautes giliai išgirdo Seserijosnes grožį, skautybes kankinius _ .. I Socialinio Skyr iaus vedėjos kvie 

Ta
proga buvo pasiųsta 20 siunti-

tts

— LSS Pirmija, susitarusi su 
evangelikų bažnytinėmis vyres
nybėmis, pakvietė dvasios vado
vus evangelikų skautų reika
lams: vyriausiuoju — kun. An
gą Trakį, Seserijai — kun. Po
vilą Dilį ir Brolijai — kun. Mar 
tyną Kavolį.

— Lituanicoti tuntas Chica
goje Kalėdų gerojo darbelio pro

vyr. sktn. pulk. J. Sarauską ir. . ....
kitus, kritusius kovos,, bei ii.'""’’ I"‘detl vargstantiems
tremtus į Sibirą. Buvo paminė- .... „ .
ta i,. Lietuvos patriarcho dr. J. n,ų l'abcgehauis Deyynioltk, ga pasiuntė $20 Vokietijoje esan 
Basanavičiaus mirties 30 metų 81unllnlų paruoi4 2lvUSs d™41 Hemą lietuviam, .kautam, 
sukaktis * ' Birutės dr-vė Ciceroje surinko 

k^'LP:?ktV^l!nai *25 ir Pa«untė į vargą pateku
siam skautų bičiuliui. Marąuet-davė skauto įžodį (R. Vaitėnas, 

R. Dumbrys, V. Jurevičius, J. 
Vencius ir G. Dumbrys) ir bu
čiuodami trispalvę ryžosi eiti lie 
tuvio skauto keliu.

Po iškilmingosios dalies buvo 
dainos, trumpa programa ir vė
liau kavutė. Besivaišinant skam 
bėjo dainos ir po jų salėje pra
dėjo suktis žaidžiami rateliai ir 
žaidimai. į ragučių polkos sū
kurius pateko ir abu svečiai ame 
rik'ečiai, kas sukėlė jiems daug 
juoko ir kuriam laikui atėmė 
kvapą.

Šventės minėjimo metu vyko 
ir įdomi parodėlė, o minėjimo pa 
baigai buvo parodytas spalvotas 
filmas iš pasaulinės skautų Jam-Į 
boree Kanadoje.

Tos kelios valandos prabėgo 
greitai ir y'siems paliko malo
nius prisiminimu?:. Už tai padė
ka priklauso draugininkui v. s. 
V. Kizlaičiui ir jo talkininkams.

SKS

untinių paruošė Živilės dr-vė i tiems lietuviams skautams, 
ir vieną — oro skaučių skiltis. _ Sktn. G. Juškėnas, skautų 

korespondentų sklities skiltinin- 
kas, apdovanotas skautų padė
kos ordinu. Kaip žinome, šios 

te Parko vyr. skaučių būrelis pa skilties narių pastangomis patie
siuntė siuntinį į Vokietiją. Vyr. 
skaučių Ragailės būrelis pasira
šė pasižadėjimą k as mėnesį ap 
lankyti Šv. Vincento našlaičių 
prieglaudą ir padėti ten įvairiuo 
se darbuose.

— LSB Vyriausias Sktn. v. s.
Stp. Kairys, 6 metus metus iš
buvęs "Skauto Aido” vyr. redak- 
torimui, Vasario 16 proga apdo
vanotas Geležinio Vilko skautų - 
ordinu

BUDRIKO
Kolosališkas deimantų 

ir kitų gėrybių 

IŠPARDAVIMAS

r-

ū; u
PA/TOGĖJE

— Kaziuko mugę Clevelandc
rengia Neringos tunto skautės . 
š. m. kovo 3 d. apatinėje Lietu
vių Piliečių Klubo salėje. Čia 
nuo 11 iki 6 valandos veiks skau 
čių valgykla. Visi Clevelando 
lietuviai tą dieną kviečiami pie
tų pas skautes. Pietų kaina bus 

• tik $1.25 suaugusiam asmeniui, 
o vaikai iki 15 metų gaus pietus 
už pusę kainos. 4 vai. p. p. įvyks 
abiejų tuntų sueiga. Po jos to
liau vyks Kaziuko mugė su me
nine programa ir pasilinksmini
mu. Programai talkininkauja 
Vaidilos teatro aktoriai Ig. Ga- 
tautis ir Z. Peckus. Visus skau
tų,-čių tėvus, namiškius ir bi
čiulius neringietės kviečia į Ka
ziuko vaišes — skanius pietus, 
programą ir pasilinksminimą.

— ASS Clevelando skyriaus 
smagi iškyla buvo Chagrino re
zervate. Laužas, dešrelių kepi
mas ir žiemos gamta visiems pa
liko mielus prisiminimus. •

— ASS visliom, stud. būrelis 
Chicagoje po ilgesnės pertrau
kos vėl atgaivino savo veiklą, 
neseniai sukviesdamas net du 
susirinkimus šeimyniškoje at
mosferoje. Paskutinio susirin
kimo darbotvarkėje buvo disku
tuota apie didžiąsias pasaulio re 
ligijas, kurių charakteristiką pa 
teikė R. Vėžys, D. Bartuškaitė 
ir Vyt. Šliūpas. Tema sukėlė 
daug diskusijų, kurių dalį net 
teko atidėti į kovo mėn. 10 d. 
įvykstantį sekantį susirinkimą. 
Būrelis yra įsteigtas 1954 m. ir 
jam šiuo metu vadovauja psktn. 
Vyt. Černius.

— Chieagos skaučių stovykla
šią vasarą bus pradėta liepos 
1 d ir tęsis tris savaites Chiea
gos skautų,-čių stovyklavietėje, 
Custer, Mich. Aušros Vartų

NOW Exclusive
Columbia ’ TRU*FIT°' • __ >■
Styles at . . . NEW

LOW
.,<:S PR,CES

k/s

U S Pa; 
26 l *>31 4

r

kiama ir šiuose puslapiuose daug 
medžiagos apie lietuvių skautų 
veiklą visame pasaulyje.

— Los Angeles skaučių vieti- 
ninkijos veiklusis dr. P. Pama
taičio vadovaujamas tėvų komi
tetas sausio 27 d. užbaigė savo 
kadenciją. Naujai išrinktas ko
mitetas yra sekančios sudėties:

pirm. Ona Mikuckienė, vicepirm. Į 
Ona Razutienė, ižd. Ona Tarau- 
laitienė ir sekr. Bronius Stan
čikas.

— Skaučių seseriškumo $1.00 
vajus, kaip praneša Seserijos Va 
dija, nepatenkino dėtų vilčių. 
Laiku atsiliepė mažas skai
čius sesių. Patarlė sako: "Ge
riau vėliau, negu niekad!” Tad, 
sesės, kurios nespėjote laiku pa
siųsti $1, galite siųsti pavėluo
tai Stasei Gudauskienei, 5355 
So. Francisco Avė., Chicago 32, 
Illinois.

— Skautijos įkūrėju lordo R. 
Baden - Powellio šimtojo gimta
dieniu proga. Brolijos Vyriausia 
jam Skautininkui leidus, LSB I 
JAV rajono nariai prie savo uni
formų dėvės iki š. m. pabaigos 
speeialų ženklą.

I rajono vadeiva patvirtino 
vietininkijų pasirinktus vardus:

Hartfordo — “Tėviškės” jr Wa- 
terburio — "Panerių”. Vadeivai 
taip pat patvirtino Bostono 2al-į 
girio tunto pateiktą veiklos pla-1 
ną.

Hartfordo Tėviškės vietinin
kuos skautų vyčių dr-vės drau- 
ginininku vadeiva patvirtino 
psktn. J. Beneėiūną.

I
Netrukus I rajono vadovų la-| 

vinimo skyrius ‘numato pradėti 
vienetų vadovų kursų ciklą. Kan 
didatų skaičius bus ribotas, o 
jų žinių minimumas — sk. pat.
I laipsnis ir skiltininkų kursų 
medžiagos geras žinojimas.

»
— Lenkų skautės Chicagoje, 

pasaulio skaučių dienos proga, 
pakvietė mūsų skautes dalyvau
ti jų suruoštoje arbatėlėje. Lie
tuvaites skautes čia Seserijos 
vardu atstovavo vyr. skltn. Zi
ta Černeckaitė.

Atliekame didelius ir irsžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

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

2641 West 71 st Str. (Kampas Tahnan Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocioualai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE. 7-1941

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

"DRAUGO” Administracija 
I nuoširdžiai dėkoja už aukas 
I Naujų Mašinų Fondui. Aukojo
, sekantieji:

1/8 karato Deimantinis žindąs 
vertes $78.00 tik už ...................... $3K.(MI

1/, karato Deimantinis žiedas, 
vertes $125.00 už ................ ....$112.00

1/., karato Deimantinis žiedas, 
vertės $195.00 už ............................K9H.00

Geri, garantuoti auksu pripildyti 
vyriški ir moteriški rankiniai laikro
dėliai, 17 akmenėlių, tiksliai einan
tys, vėliausios mados, vertės $39.00 
tik po ...........................................................J$l«.00

Kankiniai laikrodėliai, 17 akmenė
lių vertės $20,00, po.......................... $0.00

Metalinės geltono ii' balto metalo 
tystanėlos laikrodėlių apyrankėlės 
vertės $6.00, tik po $2.115. Tokių, apy- 
ra.nkėlv pritaiko ekspertas laikrodi
ninkas prie jūsų laikrodėlio per po
rų minučių. Jums palaukiant.

Sezoniniai papuošalai, auskarai. 
Špilkos, apyrankės šio išpardavimo 
metu vėrės nuo $S.lo iki $5.00, už 
»5c.

loti gabalų lėkščių setas vertės 
$2 2, tik po .................................................$11.110

50 gabalų lėkščių setas, vertės 
$ J 1.00, už ....................................................$4.50

26 gabalų stainless Steel peiliai, 
šakutės, šaukštai, šaukšteliai, vertės 
$6.00, tik už ............................................$4.20

5 2 gabalų pasidabruoti peiliai, ftau- 
štai, šakutės, šaukšteliai, vertės 
$24.00, tik už ............................ i . . $12.00

Naujos fonografų ir radijo kom
binacijos, automatiškai keičiančios 
rekordus, tik po $40.00—sp»X'iallHj.

Nauji HI-FI Colurnbijos fonografai 
su deimantine amžina adatėle, ver
tės $1 39.00, tik po ...........................$H7.00

Naujas E.M. ir A.M. radijas ver
tės $69.00, už ......................................$40.00

“Naujienybė” labai mažutis ki
šeninis Transistor radijai be tubu, 
laitai gerai pagauna mažąsias radijo 
stotis, vertės $59.00, už ................$44.00

Mažas paprastas radijas $12.95 ir 
atigščiau.

Nauji šaldytuvai vertės $210.00 
po....................................................................$140.00

Naujos skalbiamos mašinos, 
vertės $150.00, tik po ..................... $07.00

Prosinimo ir džiovinimo mašinos,
, , .vertės $50.00, tik po ......................$27.00skaučių tunto Vadlja SU tėvų ir Kb-ktriniai dulkių siurbliai, vertės

rėmėjų pagalba deda visas pa- ”” lr.ia,1Kį^1*'L- ,M,n ‘ Nauji gastnial pečiai nuo $07.00 ir
stangas, kad šiais metais sto- augščiau.

. i i - a - 9x12 Linoleumą! vpfIčh $9,00, tikvykia butų geresne už v sas pra-( po
ėjusias. 9x12 Axrnins1»-r kilimai, vcrt?» $67

J į f jk r)O ............................$45.00
— Skaučių kvintetas dalyvaus! ,.ortBbiP mašinėlės.

Chicagoje ruošiamoje skautų,-' vertės $49.00, tik po ................. $20.00
čių “skauter?moje” š. m. balan-Į n<>J(’h‘nk,,,a‘ ir ®* p,,H* k"‘‘
džio 14 d. šiuo metu ši nauja
skaučių meninė pajėga, vadovau

Mondeika A. Mr. .
Pudzvelis Jonas . .
Subaitis Eve & Walter 3.00
Ruokis Juozas ............... 2.00
Gedvilienė Elena ...... 2.00
Ozalas K. ..,.................. 2.00
Ignatavičius Jonas .... 2.00
Macaitis Regina .......... 2.00
Sidabras Kęstutis . 2.00
Melkienė Marijona .... 2.00
Milierius Leonas .......... 2.00
Gubilas Al...................... 2.00
Rimkus A. Mrs..............2.00
Vaškelis Leonas .......... 2.00
Gudauskas V................; 2.00
Vosylius Algirdas .... 2.00
Žukauskas 1.................. 1.50
Rakšnys S.................. .  . 1.00
Piesina Vladas .......... 1.00
Žebrauskas Frank ___ 1.00
Stasiūnaitis Kleopas .. 1.00 
Bentley Apolonia .... 100
Konstas Mykolas .... 1.00
Cužulaiti3 Juozas .... 1.00
Daugvydas Kazimieras 1.00
Koklys Artūras ............ 1.00
Palaba Stasys ............ 1.001
Kanapka Adolfas .... 1.00
Narkevičius V.............. 1.00
Bliudžius Juozas .... 1.00
Augaitytė Juzė ............ 1.00 i
Manelis Pranas .......... 1.00 i

$10.00 
. 5:00

A. A.
KLERIJONAS 

GUBISTA

Gyveno 4355 So. Mozart St., 
telefonas VI 7-8458

Pu snukius ligos tnirė vos. 24 «1., 1957, 8:22 vai. vak., sulau
kęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Pašilių parapijos, 
Kliltaiėių kaimu. Amerikoje išgyveno 55 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Rozalija (Brazauskaitė), 
kilus iš Šilalės parap., Pakmėno kaimo), sūnus Jchn, marti Ade- | 
le, sūnus ljawrenee K., marti Anne, anūkė Laura Annn, sūnus 
Casiinir, duktė Ann Zvinikas (Zvin), žentas Alex, anūkai: Allan 
ir Dennis, duktė Koše Duradk, žentas Walter, anūkės Bose Mary J 
ir Jnnice, duktė Harriet Magdecka (May), žentas Kdtvard, anū
kė lai Vonne, brolienė Ona Gubistienė su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė: Šv. Vardo llraug. Nekalto Prasidėjimo parap., 
L.1LK.S. Kp. 100 buvo garbės narys sekančių draugijų: T.T. Mr- 
rijonų Rėmėjų, T.T. Jėzuitų Rėmėjų, T.T. Pranciškonų Rėmėjų, 
T.T. Saleziečių Rėmėjų, šv. Kazimiero Kolegijos (Runoje) Rė
mėjų, Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyno Rėmėjų, Šv. Pranciškaus 
Seserų Vienuolyno Rėmėjų ir Šven. M. Nekalto Prasidėjimo Se
serų Vienuolyno Rėmėjų Gildai.

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 S. Califor
nia Avė.

Laidotuvės įvyks ket., vaįs, 28 d., iš koplyčios 9:80 vai. ryto 
bus atlydėtas į Švenč. Panelės Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčių, kurioje įvytos-gedulingos fauna Idos už velionies sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 8v. Kazimiero kapines.

Pagal velionies )>ageidavimų prašome gėlių nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame vįsus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmona, sūnūs, dukterys, marčios, žentai ir anūkai. 

Ijaidotuvių direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA.favette 3-8572.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HJLLS GELINYCIA
Geriausios gėlės* dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2448 West 63rd Street 
Tel. PKospect 8-0033 Ir PR 8-0884.

t

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Pholo Stiidio

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURF,. INC.

3241 S. Halsted St.

Tel. CAIumet 5-7237

(Incorporated) ‘
EDVARDAS ŪLIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Atdara pirmadienio Ir ktvirtadiento 
vakarais Iki 9:30 v. vakaro

.Icvvclry liepi, mslėlkij uždarytas

Programa
Prie progos nepamirškite lludrlko 
liudijo valandos su gerais dalninln- 

i kais ir orkestru, ketvirtadienis lo nuo

Telefonas VIrginia 7-2481 ST Ifker.SfSi”"*" "

A. A.

VACLOVAS DIRMEIKIS
Gyveno 3638 S. Pnlon Avė..

•Mirė vasario 26 d.. 1957 m., 
1:45 vai. ryto, sulaukęs 35 m. 
amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo 
iš Raseinių apskr., Kražių pa
rapijos.

Amerikoj* išgyveno 6 m.
I'aslliko dideliame nuliūdnie 

brolis Bronius su šeima, 4 dė
dės Benediktas Dirmeikis, An
tanas Priamas. Stanislovas Ur
bonas Ir Antanas Vaičius ir Jų 
šeimos, 3 pusbroliai: Edwar<l 
Dirmeikis. Antanas Urbonas, 
Jr., Ir Hlanley Vaičius Ir Jų š»*t- 
mos, pusMeserės: Pauline Klau- 
ba, Ura neės Hkora ir Ona, Ba
ker ir Jų šeimos, artimieji: 
Nellle Žilinskas, kiti draugai 
ir paž)stami. Lietuvoje liko 6 
broliai, jų šeimos ir kiti gimi
nės.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 H. 
Lltuanlca Avė.

laidotuvės jvyks penktadie
ni, kovo 1 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje |vyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J flv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Brolis Ir kiti gimi
nės.

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Philips. Tel. YArds 7- 
3401.

Jurgiui ir Viktorijai Jakubauskams, jg brangiai 

motinai ir uošvei
A. f A.

JUZEFAI JAKUBAUSKIENEI mirus, 
giliausios užuojautos reiškia

• E. ir V. Točilauskai,
S. Bukas

Dvylikos Metų Mirties sukaktuves a. a. sunaus 
ERNESTO KAMINSKO ir Septynerių Metų Mirties 
sukaktuvės a. a. vyro JUSTINO KAMINSKO

F -
... 4

A. a Ernestas Kaminskas žuvo karo lauke Vokietijoje, 
kovo 1 d., 1945 m., palaidotas 6v. Kazimiero kapinėse. Buvo 
gimęs Cicero, III. A. a. Juntlnas Kaminskas, buvo -kilęs iš Vil
kaviškio apskr., Alvito parap., Kaiaučiznos km.

Nors laikas tęsiasi bet mes jų niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jiems amžiną atil
sį. Prisimindami jų liūdną pasitraukimą iš mūsų tarpo už jų 
sielas užprašėme dvejas gedulingas ftv. Mišias, kovo mėn. 
1 d., 7 vai. ryto 8v. Antano bažn., Cicero, 111.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Ernesto Ir a. a, Justino sielas.

Nuliūdę: Motina « žmona Emilija, sesuo - ffuktė. Sesuo 
M. Marielda, kaztmierietė, brolis - sūnus Justinas, marti Co«i- 
stance, 4 anūkai ir kiti giminės.

Lai gailestingas Dievas suteikia jiems amžiną atil-

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

LJODĖSIO VALANDOJ 
^sukilę

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westen» Avė. Air Conditloned koplyčia 
REpublie 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse: gausime 
koplyčių arčiau jūsų namų.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSCN,

SAVININKO

SAINT CASIMSR 
MONUMENT CO
3914 West Illth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrcsi 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1412 SO. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, 3LL.

Telefonai GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų pataroa-
1 vimaa dieną ir nak- 
I tį, Reikale šaukite 
Imua.

Mfts turime koplyčias 
visose Chieagos ir 
Roselando dalyse ir’ 
tuojau patarnau jame I

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
059 West IKth STREEET Tel. SEelev 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
4354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-191»

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8, MICIIIGAN AVĖ Tel C<>m»nod«re 4-222>

TTurgis f. rudmin
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1440 S. 50th AVĖ., CICERO. III. Tel. OEympie 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1640 W. 46th STREET YArda 7-O78I

STEPONAS C. LACKAWICŽ
2424 W. Ottth STREET REpnhllr 7-1214
2814 W 23rd PLACE VIrginia 7-007?
_ VANCE FUNER?L HOME

1424 S. BOth AVĖ. OLympic 2 5245 ir T0wnhall 3-9887
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X Kuu. Jonas Petrauskas,

MIC, Marianapolio mokyklos 
direktorius, atvyko į Chicagą 
dalyvauti Šv. Kazimiero provin
cijos tarybos posėdžiuose. Tė
vai kurie norėtų gauti informa
cijų apie Marianapolio mokyk
lą kreipkitės ne į Draugą, bet 
j naują tėvų Marijonų vienuo
lyną, 6336 S. Kilbourn avė.

X Juozas Stanaitis, turįs sa
vo Real Estate įstaigą, gyve
nąs Roselande, paskyrė 25 dol. 
"Rigoletto” operai paremti.

X Vladas Adamkavičius Chi- 
cagojc su senatoriumi Know- 
landu turėjo televizijos inter- 
view. Senatorius atsakė į visą 
eilę klausimų apie Lietuvos by
lą ir maloniai prisiminė Jauni
mo Peticijos delegacijos lan
kymąsi pas jj Washingtone. 
Kaip pranešama iš VVashingto- 
no, Vasario 16 d. minėjimo Se
nate viceprezidentas Nixon, pa
sikalbėjime su lietuviais, gra
žiai prisiminė lietuvių Jaunimo 
delegaciją, o ypač tautiniais 
drabužiais pasipuošusias lietu
vaites, kurios jam liks atmin
tyje visiems laikams. V. Adam- 
kavičiaus reportažą apie inter- 
vicw perdavė ir Voice of Ame-1 
rica reporteriams Chicagoje.

X Detroito vaidintojai Chi-j 
cagą aplanko su nauja Vyt. i 
Alanto 3-jų veiksmų komedija į 
“Šiapus uždangos”. Veikalas 
yra savotiškai naujas tiek sa
vo kompozicija, tiek ir turiniu. 
Autorius linksmai vaizduoja 
jau išlepintą mūsų gyvenimą 
laisvuose užjūriuose ir juokina 
žiūrovą iki ašarų, nors dabarti
niame realiame gyvenime dėl 
tokių įvykių mes dažnai ir šird
peršos ašarą išliejame.

Detroito Dramos Mėgėjų 
Sambūris, vadovaujamas rež. 
Z. Arlauskaitės Mikšienės, 
"Šiapus uždangos” rodys š. m. 
kovo mėn. 3 dieną, sekmadienį, 
3 vai. p. p. Lietuvių auditori
joje, 3133 So. Halsted St.

X Dail. J. Pautieniaus pa
veikslas, išstatytas Illinois dai
lininkų parodoje Navy Picr, 
laimėjo premiją. Paveikslas bu
vo išrinktas iš 3,000 kūrinių 
parodos lankytojų. Paveikslo 
reprodukcija buvo išspausdinta 
praeitos savaitės “Draugo” 
kultūriniame priede.

X Aniceta Stropienč ruošia 
gardžiausius valgius Užgavė
nių baliui, kuri3 bus kovo 2 d. 
8 vai. vakaro Key.mens salėje, 
4711 W. Madison St. A. Stro- 
pienė yra žinoma, kaip labai 
puiki šeimininkė, sugebanti 
skaniai gaminti maistą ir sko
ningai puošti stalus. Užgavė
nių vakare bus visokiausių val
gių, kaip ir dera pagal mūsų 
senus papročius.

X Sol. J. Liustikaitė, kuri 
pakviesta atvažiuoti iš Romos 
koncertui į Chicagą kovo mėn. 
10 d., negavusi tiesioginės vi
zos iš Italijos, turėjo grįžti į 
Angliją. Dabar jai sudaryti 
nauji dokumentai. Manoma, 
kad sol. Janina Liustikaitė lai
ku atvyks į Chicagą ir kovo 
mėn. 10 d. dalyvaus koncerte 
Marijos Augšt. mokykloje.

X Dail. Aleksandra Koverie- 
nč, kaip Šaulių klubo spaudos 
bendradarbė prie L. S. T. Cent
ro valdybos štabo, gyv. 716 W. 
60 St. WE 6-7729, Chicago, III., 
rūpinasi lietuviškos spaudos 
platinimu šaulių tarpe.

CHICAGOS ŽINIOS
Koks gyvenimas 

Lenkijoje
Ix‘nkų Tremtinių fondo kvie

čiamas į Chicagą atvyko J. 
Lipski. Atvyko iš VVashingto- 
no, kur neoficialiai atstovauja 
laisvąją Lenkiją. Lipskis yra 
diplomatinėje tarnyboje nuo 
1918 m. Prieš II Pasaulinį ka
rą buvo lenkų ambasadoriumi 
Berlyne. Lipskis yra artimas 
Sikorskio, Andersono sąjū
džiams žmogus ir dabar atsto
vauja Lenkų Nacionalinės Vie
nybės tarnybą, esančią Londo
ne.

Sukviestiems Chicagos laik
raštininkams jisai papasakojo, 
kad Lenkijoje jaučiamas stip
rus laisvės siekimas. Gomulkos 
režimas vistick komunistinis, 
tačiau jis atstovauja tautinį 
komunizmą, nepriklausomesnį 
nuo Kremliaus, ir tai jau yra 
mažesnis blogis. Lenkijoje jau 
buvo apie 10,000 kolchozų. Prie 
Gomulkos iš 8,000 kolchozų 
gyventojai žemę atsiėmė pri- 
vačion nuosavybėn. Lipskis pa
sisako už teikimą paramos (iš 
JAV ir Jungt. Tautų iždo) Len
kijos žmonėms, kitaip Rusija 
turės ekonominės pagalbos mo
nopolį, kas gyventojus stums į 
jų glėbį. Labiausiai esą reika
linga maisto pertekliaus daly
kų iš JAV, ūkio ir kasyklų ma
šinų.

X Bridgeporto Lietuvių Na
mų Savininkų susivienijimo 
skyrius turi apie 200 narių, ku
rie beveik visi yra sumokėję 
nario mokestį už 1956 m. Pra
eitais metais turėta 9 narių su
sirinkimai, kuriuose buvo ap
tarta daug naudingų namų sa
vininkams rūpimų klausimų. 
Buvo pasiųsta JAV preiidentui 
ir Vengrų Tautin. Komitetui 
rezoliucijos dėl įvykių Vengri
joje, paskirta $20 Altui, Dainų 
šventei ir kitiems reikalams. 
Dabar valdybą sudaro: P. Juo-, 
zapavičius — pirmininkas, R. 
Maziliauskienė — vicepirminin-

' kė, A. Kaulakis — nutarimų 
raštininkas, K. Stulas — iždi
ninkas, T. Janulis — fin. rašt., 
J. Daraška — iždo globėjas ir 
A. Paplauskas — maršalka. 
Kontrolės komisijon arba kny
gų patikrinimo išrinkta: F. Va
linskas, J. Spaitis ir Pr. Juška.

X Venckus Benediktas pra
eitą savaitę buvo rastas jau 3 
d. kaip negyvas sename name
ly Clearing, 111., ties 55-ta gat
ve. Velionis buvo atvykęs iš 
Telšių ir per 40 su viršum me
tų buvo susikrovęs nemaža 
santaupų, kurių dali laikė ban
ke. Kitą didesnę dalį buvo pa
kasęs po pamatais. Atrodo, jog I 
JAV giminių neturėjo.

X Ona Biežienė, plačiai žino
ma visuomenininke ir solistė 
Chicagos lietuvių tarpe, globo
ja akademinį Užgavėnių balių, 
kuris įvyks ateinantį šeštadie
nį Western Ballroom salėje 8 
vai. vakare.

X At-kų Sendr. konferenci
jos posėdis įvyksta ištaiginga
me Shoreland viešbutyje, 5454 
S. Shore Drive, “Italian room” 
kambaryje. Vakare banketas 
— taip pat tame pat viešbuty
je, Liudviko XVI ballroom sa
lėje.

X Seserų kazimieriečių 9-tas 
skyrius eis prie šv. Komunijos 
7:30 vai. kovo 3 d., Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje. Dalyvau
ja visos narės. Po pamaldų 
parapijos salėje bus vaišės.

X Marijonų Bendradarbių 
metinis banketas įvyks ateinan
tį sekmadienį šv. Jurgio parapi
jos salėje 6 vai. vak. Prašome 
paremti Tėvus Marijonus.

x Dail. K. Varnelio ir Gab
rielės Gedaugaitčs jungtuves 
palaimino kan. F. Kapočius va
sario 23 d. Apaštalų Karalienės 
bažnyčioje, Chicago, fll.

X Vaclovas Dirmeikis, dr.
Br. Dirmeikio brolis, mirė va
sario 26 d. Turėjo 35 m.

Lenkija dabar labai sovietų 
išmelžta. Didelis trūkumas kas
dienio gyvenimo reikmenų. Ru
sai Lenkijoje turį 7 divizijas. 
Lenkų kariuomenės — 20 divi
zijų. Partizanų sąjūdžio šiuo 
metu nėra. Pabėgėlių per žalią
ją sieną taipgi labai mažai, nes 
galima išvažiuoti su užsienio 
pasu. Šiuo metu nebekliudomos 
radijo translacijos iš laisvojo 
pasaulio į Lenkiją. Pamažu 
grįžta ištremtieji į Sibirą. 
Amerikos lenkai siunčia daug 
siuntinių į Lenkiją. Spalio mė
nesį išsiuntė 700,000 siuntinių. 
Paprastai išsiunčiama apie 
125,000 siuntinių per mėnesį.

Lenkijoje yra apie 27,000 gy
ventojų. JAV-se lenkų yra apie 
6,000,000, iš jų apie 600,000 
Chicagoje. Čia jie leidžia 2 
dienraščiu. Iš viso JAV-se len
kai turi 7 dienraščius.

Gimęs be rankų ir kojų
Morrison viešbutyje sušauk

tas Rehabilitacijos Planavimo 
centrų suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo 250 atstovų iš 37 šio 
krašto valstybių. Suvažiavime 
visus sudomino pranešimas dr. 
H. Rusk, kuris yra direktorius 
Fizinės Medicinos ir Rehabili
tacijos įstaigos prie New Yor- 
ko universiteto. Jis papasako
jo, kaip į jų įstaigą iš Bolivijos 
atvyko dešimties metų berniu
kas Juanito, kuris buvo gimęs 
be rankų ir be kojų. Kai jis no
rėjo pasiekti kitą vietą, jis tu
rėjo ristis kaip kamuolys. Nevv 
Yorke jam buvo padarytos spe
cialios dirbtinės kojos ir jomis 
jis buvo išmokytas vaikščioti. 
Dr. Rusk šio uždavinio ėmėsi 
tik po to, kai Bolivijos vyriau
sybė vieton atlyginimo jam pa
žadėjo du dalyku: 1) Tam ber
niukui duoti geriausią išauklė
jimą, koks tik galima, ir 2) 
Bolivijoje įsteigti rehabilitaci
jos centrą kitiems panašiems 
vaikams.

Dovanos vaikų geradariams
Septynios Marshall Field fon-, 

do dovanos po $2,000 buvo su
teiktos įvairiems vaikų gera
dariams. Dovanas gavo žmonės 
gyveną įvairiose šio krašto val
stybėse. Jie buvo pagerbti už 
mokyklų gerą organizavimą, 
už vaikų maitinimo gerinimą, 
už rūpinimąsi vaikų reikalais ir 
jų įsūnijimu, už darbą jaunimo 
namuose, už organizavimą spe
cialių vaikams programų radi
jo ir televizijos stotyse, už jų 
muzikinį auklėjimą, už įvedimą 
vaikų knygų apžvalgų radijo 
programose.

Banditas mirė vėžiu
T’ederaliniame kalėjime Lea- 

venworth, Kan., plaučių vėžiu 
mirė kitados Chicagoje siautė
jęs banditas George Moran, tu
rėdamas 65 m. amžiaus. Iš da
lies jo troškimas išsipildė — 
savo artimiesiems dar banditiz
mo laikais jis buvo pasakęs — 
nenorėtų žūti nudėtas kokioj 
miesto gatvėje ties sąšlavynu.

Tiria nužudytųjų panagių 
liekanas

Nužudytųjų Grimcs seserų 
panagės buvo išvalytos ir ras
tosios ten liekanos buvo atiduo
tos tirti Standard Oil bendro
vės laboratorijai Whitinge. Už 
keletos dienų laukiamas pra
nešimas — kas buvo rasta.

5 Mirė katastrofoj
Ties 1‘iymouth, Ind., susidū

rė du prieš viens kitą važiavę 
automobiliai. Žuvo du berniu
kai ir trys suaugusieji, šliau- 
žusių padangų pėdsakui kelyje 
rodo, kad vienas vairuotojas 
bandė pasukti į šalį nuo atle
kiančios į jį mašinos, bet tai 
jam nepavyko. Šio šoferio var
das — C. R. Taylor, 36 m. am
žiaus Nelaimėje žuvo jis ir jo 
du sūnūs 6 ir 4 metų. Liko gy
va tik žmona Lucinda, 24 m. 
amžiaus, bet ir ji tegyveno tik 
kol pasiekė ligoninę. Visa jų 
šeima gyveno South Bcnd mies
te. Penkta auka buvo W. C. 
Fischer, 45 m. amžiaus, iš Tip- 
pecanoe, Ind.

Chicagos apylinkėse dėl sli
daus kelio įvyko taipgi dąu- 
giau nelaimių, kurių metu žuvo 
šeši žmonės.

Pabrango kailinių 
apdrauda

Chicagoje taip padidėjo bran
gių kailinių vagystės, kad nuo 
penktadienio dvigubai padidi
nama tų kailinių ajidrauda. 
Dabar nuo už kiekvieną 100 
dolerių kailinių vertės reikės 
mokėti apdraudos per metus 
$1.40. Ligi šiol buvo tik 70c;

Tikrina unijos fondus
Į Chicagą atvykęs Max H. 

Goldschein, specialus Teisingu
mo departamento advokatas, 
pradėjo tirti, ar tiksliai tvar
komas Skalbyklų Darbininkų 
unijos šalpos fondas, kuris pa
skutiniu metu pasiekė $3,409,- 
737.

Šv. Judo sąjungos šventė
Chicagos policininkų Šv. Ju

do sąjunga atšventė sidabrinį 
savo gyvavimo jubilėjų. Iškil
minguose pietuose Morrison 
viešbutyje dalyvavo 1,200 as
menų. Kalbą pasakė prel. Kelly.I

KAS KĄ IR KUR
— Lietuvių Fronto Bičiulių Chi

cagos apygardos susirinkimas j- 
vyksta 1957 m. kovo 1 d .(šį penk 
tadienį) 7 vai. 30 nnn. Lietuvos 
Vyčių salėje, 2453 4W. 47th St. 
Programoje pranešimas apie na u 
jos apygardos Valdybos išrinkimą. 
Lietuvių Fronto rezistencinės sti
pendijos Jonui Šoliūnui įteikimas 
ir kita. Laukiama svečių iš Nevv 
Yorko, Tikimasi, jog susirinkime I 
galės dalyvauti brangus svečias iš 
Europos Leonas Prapuolenis, šiuo 
metu iš Vokietijos atskrendąs. į 
Chicagą. Po susirinkimo dainos. 
Chicagos ir apylinkių frontininkai 
ir jų svečiai kviečiami susirinkime, 
atsilankyti. Valdyba

—Tėvų susirinkimas. š. m. ko
vo mėn. 3 d., 3 vai. p.p., Holly- 
wwood Inn. svetainėje, 2417 W. 
43rd St., yra šaukiamas Visuoti
nas Chicagos Jūrų skautų, Balti-1 
jo Jūros Tunto skautų tėvų susi i 
matoma:
rinkimas, kurio dienotvarkėje nu-

Susirinkimo atidarymas, prezi-1 
diumo sudarymas, Tėvų kom-to1 
pirmininko pranešimas apie komi
teto veiklą, tuntininko pranešimas i 
tunto reikalais, pasitarimams dėl , 
tunto rengiamo baliaus Jūros Dug j 
ne, naujo tėvų komiteto rinkimas. !

Visi jūrų skautų tėvai yra ma-, 
j loniai kviečiami susirinkime da- I 
; lyvauti.

Tėvų komitetas
<

— Pranešimas. Marųuette Par
ko Lietuvių Namų savininkų or- 

Į ganizacljos susirinkimas įvyki/ 
ketvirtadienį, vasario 28 d. 8 vai.
vakaro Lietuvių parapijos salėj, 
6820 S. Washtenaw ,Ave. Visi na

riai kviečiami dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų. Atveskite naujų 
narių.

Ona Kvirmickas1
— Maldos apaštalavimo draugi

jos, Cice.ro, III,, susirinkimas įvyk
sta penktadienio vakarą, parapi
jos salėje, tuoj po pamaldų.

—- sv. Kazimiero seserų rėmėjų 
2 skyriaus susirinkimas įvyks ko
vo 1 d., 8 vai, šv. Jurgio para-; 
pijos salėje. Visi narvai kviečiami 
itsilankyti. Valdyba

PAJIEŠKOJIMAS

Raudonojo Kryžiaus Chicagoje, 
529 š. VVabash Avė,, Chicago 5, 
Iii. pajieškoma:

Jackson, Christiana,
Niprikas, Pranais, Antanas,
Vitkuvene, Marlena ir
Kimortoviehene, Elena.

Nepaprastas susidomėjimas 
“Draugo” atpigintų knygų 

išpardavimu
Jau pritrukome sekančiu knygų: 

žurnalo “llaimiva”; Keiiamiai; į.š 
Adome Mirk<'\*i(*iaiis Kaštu: Kara
lienes Prižadus: Kauno reginių ai 
bumus; Keliem-, A. Landsbergio, Lie 
tavos Žemėlapis; Mano Patyrimai Iii 
dž.ioje Karėje: Primas ir Elgetų; 
Tai plautinis Eiu liaristinis Kongre
sas ir The latlnmnian Situution.

Šiomis dienomis tilps skelbimas 
tų knygų, kurias dar galima gauti 
atpiginta kaina iki š. m. kovo mėn. 5 
d. Prašome nepraleisti šios progos 
ir įsigyti naudingas knygas.

‘/Draugo” Administracija
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų. Kaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, 1LL. 

Telefonas — FKontier 6-1882
ltl,llll>IHIIIIHIIIIIIMHIIIIIimnn„l,,m,llll||||>Į|||||||,|,,,||,|,,|||||||||||||||||||B

PIGLU m SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

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

Tel. PRospeet 9-2781

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kcnčfa nuo SENŲ. 

ATVIRŲ IR SKANDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai eftdSti ir naktimis 
miegoti nes jų užaisenSjuslos žalždos 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
ru ir. skaudžių žaiždų uždekite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypa'tbyes palengvins Justi skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgt nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršBjlmų ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. 31 yra gera gyduole nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistin6seChi- 
eagoj ir apylinke.se—
Milwaukeo, Wise., Ga- 
"•v.lnd. ir Petroit, Ml- 
c-higun arba rašyki
te i r atsiųskite Mo- 
ney order }

NAUJI 1957 M. MODELI A
• Televizijos
o Radijai: importuoti Ir vietiniai, 

AM/FM, nešiojami Ir kit.
• Fonografai • Ht-Fidelity
• f kalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi mašinė

lės, plaukų džiovint" -ai, kavos 
virduliai, tosteriai, r. tmasteriai, 
automatiškos keptuve*., ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai ir jvairOs kito

kie daiktai.
Piginusiai plrksite Ir geriausia pa

la rna v ima gausite inž. A. Hem«no 
imoneje.

•DAinfl
TELEVISIOn

Isales- Service}
Snv. Ini. A. SEMjENAS 

SS21 S. Halsted — CUffslde 4-5««&
Atdara: kasdien 9—fi, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9 j

iii

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

KAS TURI GERA SKONį, VISKĄ PERKA PAS LIEPON)
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. VIctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Seltin. 10—5, Kitom dienon 9—6

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRĄNE SAVIN G S
2555 WEST 47th STREET LAtoyett* 3-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkleuiez, sekr. ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 

valstybės tarnus. Taupytojams patarnntimni nemokamai.

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

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

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM I VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilgą patyrimų.

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

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėje

1. Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
2. Turtas .............................................................. $58,000,000.00
3. Atsargos Fondas virš ..................................... $5.000,000.00
4. Standard Namas ir visi įrengimai vert. virš $1,000,000.00,

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

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

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

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEVVICH, Prcsident 
JUSTIN MACKIEUICII, Jr., Vice-President

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

Standard Federal Savings
Wlll£r]jlH*i

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

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

PHONE: Vlrginia 7.1141

Cice.ro

