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Pilipinujrezitlentas Magsaysay žuvo katastrofoje
Vengrijoje bando atstatyti

kruvinąją Stalino diktatūrą;
Žinios, kurias spaudos agentūros skelbia apie padėtį Ven- i 

grijoje, rodo, kad sovietai šiame savo laisvę ginti sukilusiame 
krašte stengiasi atstatyti senąją, kruvinąją Stalino ir Rakosi 
laikų komunistinę diktatūrą.

Partijos ir komunistinės vy
riausybės atsakingi pareigūnai 
kasiden skelbia naujus pareiški 
mus ir dekretus,,kurie kaip die
na ir naktis yra priešingi anks
čiau duotiems pažadams skaity
tis su gyventojų reikalavimais 
ir pagrindinėmis jų teisėmis.

/šblaškytos darbininkų 
tarybos

Buvo išblaškytos darbininkų 
tarybos fabrikuose, buvo panai 
kinta teisė streikuoti, teisė tu
rėti profesines sąjungas, nepri
klausančias nuo partijos ir 1.1. 
Buvo uždaryta Vengrijos žur
nalistų organizacija ir rašytojų 
sąjunga, buvo vėl įvesta komu
nistų partijos kontrolė mokyk
lose ir universitetuose, siekiant 
visur iš naujo atkurti privalo
mą marksistinį auklėjimą.

Politinės policijos rankose 
krašto kontrolė

Sienos su laisvąja Austrija ir 
net su Jugoslavija pamažu vi
siškai užsidarė, užkirsdamos ke 
lią pabėgėliams, jieškantiems

9 valstybės teiks
pagalbą Indijai

.. . ..... NEW DELHI, Indija, kovo
tssigelbejimo laisvajame pašau- 17 _ Devynios valstybės suti-
lyje. Deportacijos, kalėjimai, 
ant greitų suorgąnizuoti teismo 
procesai, sušaudymai, tai vis 
komunistinių valymų ir morali
nio perauklėjimo priemonės, ku 
rių labai uoliai griebėsi Vengri
jos komunistai, remiami sovie
tinių dalinių. Naujai sudaryta 
politinė policija bando į savo 
kontrolę suimti visą krašto gy
venimą.

Kova prieš Bažnyčią
Vasario mėnesį pasiekė pir

mosios žinios apie iš naujo pra
dėtą kovą prieš katalikų Baž
nyčią. Kova pirmoje eilėje 
pasireiškia praktiškai išstu- 
miant religijos mokymą iš mo
kyklų.

Šiandien sovietai neturi prie- 
spalio ir lapkričio įvykiai Veng 
rijoj nebuvo iššaukti praeities 
klaidų, kad tai nebuvo visos tau 
tos sukilimas prieš komunisti
nį režimą, o tik Vakarų imperia 
listų sukurstytas saujelės liau
dies priešų ir reakcionierių mai 
štas. Tačiau šis naujas visos 
vengrų tautos sukilimas prieš 
komunizmą aiškinamas nieko 
neįtikina.

Kruvinus Maskvos 
nntikaltimas

Šiandien sovietai neeuri prie
monių nuslėpti nuo pasaulio 
akių šį kruviną Maskvos nusi
kaltimą. Nors jie atsisakė įsilei 
sti Jungtinių Tautų stebėtojus 
į Vengriją, bet apie komunistinę 
vergiją šiandien iš naujo liudi
ja 170 tūkstančių vengrų pabė
gėlių ir šimtai užsienio žurnali
stų bei diplomatų, kurie savo 
akimis stebėjo kruviną sovieti
nę agresiją Budapešte ir kituo
se Vengrijos miestuose. Sovieti
nė melo propaganda jau netiki 
net pačių komunistų išauklėtas 
Rusijos jaunimas, nes paverg
toms tautoms sovietų daroma 
neteisybė jau privertė praregė
ti net apakėlius.

KALENDORIUS
Kovo 18 d.: Šv. Kirilas iš Je

ruzalės; lietuviški: Eimutis ir 
Vainis.

Saulė teka 6:00, leidžiasi 6:00
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien— 
galimas lietus.

Price 5 cents
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Streikas Britanijoje
LONDOSNAS, kovo 17. — 

200,000 Britanijos laivų staty
bos darbininkų vakar paskelbė 
streiką. Manoma, kad į streiką 
įsijungs 3 milionai inžinerijos Į 
darbininkų.

Maskvai nepatinka
Europos turgus

BONNA, Vokietija, kovo 17. • 
—Sovietų Sąjunga vakar smal
kiai puolė Europos ekonominio 
gyvenimo sąjūdį. Maskvai labai 
nepatinka bendras Europos 
turgus, kuris bus ratifikuotas 
kovo 25 d. turbūt Romoje.

BerųJrąjį Europos turgų su
daro Vakarų Vokietija, Prancū 
zija, Italija, Belgija, Olandija 
ir Luksemburgas.

ko teikti pagalbą Indijos pramo 
nei vykdant antrąjį penkerių 
metų planą, kuris baigsis 1961 
metais.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės, Rusija, Britanija, Kanada, 
Vakarų Vokietija, Rytų Vokie
tija, Japonija, Švedija ir Itali
ja teiks pagalbą Indijai.

15,000 bulgarų nori
išgebenti svetur

VIENA, Austrija, kovo 17. — 
Austrijos sostinėje gauta ži
nių, kad apie 15,000 bulgarų be
darbių manoma išgabenti į So
vietų Sąjungos rytines apylin
kes, kur planuojami nauji ūkiai. 
Tarp tų 15,000 bulgarų yra bu
vę Bulgarijos vyriausybės tar
nautojai, kurie buvo atleisti iš 
darbo “ekonominiais” sumeti
mais, ’ir ūkininkai, atvykę į 
Bulgarijos miestus, bet negavę 
ten darbo.

Rimtai susirūpinęs
LONDONAS, kovo 17. — Bri 

tani jos premjeras Macmillan 
rimtai susirūpinęs surišti Bri
taniją su Vakarų Europa kaip 
ekonominiu ir kariniu vienetu. 
Jis nori sudaryti 200 milionų gy 
ventojų karinį bloką.

Nusikaltimai auga
PEIPINGAS, raud. Kinija, 

kovo 17. — Raudonoje Kinijoje 
padidėjo nusikaltimų skaičius. 
Komunistinė propaganda skun
džiasi, kad “gengsteriai ir va
gys” sudaro “pavojų žmonių 
gyvybei ir nuosavybei ir truk
do socialistinės statybos pažan
gą.”

Nori išvykti kitur
VARŠUVA, kovo 17. — Len

kijoje vėl kilo antisemitizmo 
banga. Tūkstančiai žydų bando 
išvykti iš įlenki jos į Izraelį ir 
Vakarų Europą.

Ar tik tiek?
TOKTO, Japonija, kovo 17. — 

Sovietų Sąjungos ambasadorius 
Ivan F. Tevosyan vakar prane
šė, kad tik 793 japonai dar yra 
Rusijoje.

Europos šešios valstybės — Belgija, Olandija, Prancūzija, Vnk. Vo
kietija, Italija ir Luksemburgas — sutarė sūdanti bendrą Eurai*** 
rinką, .los nori gauti iš JAV uranijaus taikos reikalams. (INK)

Izraelis nori išsaugoti Jungtinių 

Tautų režimą Gazos ruože
GAZA, kovo 17. — Egiptas 

kis Izraelyje sukėlė nerimą.
Izraelio užsienio reikalų mi- 

nisterė Goldą Meir atskrido iš 
Jeruzalės į Jungtinės Amerikos 
Valstybes. Ji nori išsaugoti 
Jungtinių Tautų režimą Gazoje.

Egipto kariniai policininkai 
jau eina pareigas Gazoje. Nau
jas Gazos gubernatorius gen. 
Mohammed Hassan Abdel La- 
tif duoda įsakymus. Izraelis se
ka įvykius. Izraelis nori grįžti 
į Gazos ruožą. Gali kilti gink
luotas susirėmimas.

50 Egipto karinių policininkų 
su gubernatoriumi Latifu ket
virtadienį įžengė į Gazos ruo
žą ir kai kur perėmė sargybi
nes pareigas iš Jungtinių Tau
tų karių.

Naujo konflikto pavojus
New Yorke Izraelio delega

cijos narys Jungtinėse Tautose 
prabilo apie naujo konflikto pa 
vdjų Gazos ruože ir A kabos 
įlankoje.

Delegacijos šaltinis pasakė, 
jog Izraelis praėjusią savaitę 
gavo pakartotiną JAV užtikri-

Opozicija balsavimuose Lietuvoj
Maskvos “Izviestijos” nr. 57 skelbia duomenis rinkimų į 

įvairias tarybas Lietuvoje. Išrinkti atstovai j 83 rajonų tary
bas, 89 miestų tarybas. 4 rajonines tarybas miestuose, į 1,209 
apylinkės tarybas ir į 11 sodybų tarybas.

Bendras galinčių balsuoti skai ------------------------------------------
čius Lietuvoje buvo nustatytas 
1,704,692. Iš jų balsavimuose 
dalyvavo: rinkimuose į rajoni
nes tarybas — 1,273,648 arba 
99,96%, į miestų tarybas — 
634.34 arba 99,85%, į rajonų 
tarybas miestuose — *147,700 
arba 99,74%, į apylinkių ir at
skirų sodybų tarybas — 1,069, 
271 arba — 99,96%.

Pasisakė prieš kandidatus
Už komunistų ir bepartyvių 

kandidatus balsavo: rajonų ta
rybų rinkimuose 1,271,231 arba 
99,81%, miestų tarybų rinki
muose 632,794 arba 99,76%, 
miestų rajoųų tarybų rinkimuo
se.— 146,956 arba 99,50%, apy 
linkių ir sodybų tarybų rinki
muose 1,066,480 arba 99.74%.

Prieš kandidatus pasisakė: ra 
jonų tarybų rinkimuose 2,378 
arba 0,19%, miestų tarybų rin
kimuose 1,538 arba 0,24%, ra
jonų tarybų rinkimuose miestuo 
se — 741 arba 0,50%, apylin
kių ir sodybų (poselok) tary
bų rinkimuose — 2,733 arba — 
0,25%. Negaliojančių balsų bu
vo 109 arba 0,01%.

Opozicija

Taigi ir sovietų spauda pri
pažįsta, kad buvo opozicija bal

jau valdo Gazos ruožą. Šis įvy-

nimą, kad Gazos ruožą tvarkys 
Jungtinių Tautų pajėgos ir Iz
raelio laivai laisvai galėsią 
plaukti Akabos įlanka. Bet 
Egipto prezidentas Nasseris 
yra nusistatęs tvarkyti Gazos 
ruožą ir nepraleisti Izraelio lai
vų Akabos įlanka.

Didina duokles
MASKVA. - Sovietų valdo

muose plotuose vis didinamos 
gyventojų duoklės. “Izviestijų” 
nr. 55 pirmame puslapyje įdė
tas šūkis, kad 1957 metais mė
sos duoklės turi būti padidin
tos du kartu, o pienb duoklės 
— pusantro karto.

SSSR darbininkų butai
MASKVA. — “Baltijos Ma

nufaktūros” fabriko darbinin
kai Taline parašė laišką “Prav- 
dai". Laiškas išspausdintas n- 
ry 67. Čia darbininkų atstovai 
skundžiasi, kad jų butuose ankš 
ta ir šalta.

savimuose Lietuvoje. Iš pirmo
sios bolševikų okupacijos žino
me, kad jų balsavimų statisti
ka kelis kartus padidinama ; fak 
tas gi, kad skelbiama nors ir 
nedidelė opozicija, rodo, kad 
jos pasireiškimas galėjo būti ge 
rokai stiprus.

Kiek išrinkta atstovų?

Iš viso į vietinius sovietus iš
rinkta Lietuvoje 26,383 atsto
vai. Visi jie buvo kandidatai ko
munistų ir “bepartyvių” blo
ko. Tarp išrinktų atstovų — 
9,576 moterys, arba — 36,29%; 
komunistų išrinkta 8,481 arba 
32,14%, o bepartyvių 17,902 — 
arba 67,86%. Taigi ir komunis
tai, net kandidatų sąrašus su
darydami, turi sutikti, kad di
džioji Lietuvos dalis nėra ko
munistinė.

Pagal darbo sritį išrinkta 
1,394 arba 5,28% fabrikų dar
bininkų ir 14,132 arba 53,56% 
kolchozininkų. Laisvųjų ūkinin
kų — nėra iš viso.

Keturiose rinkimų apylinkėse 
kandidatai negavo abeoliutės bal 
sų daugumos ir ten bus nauji 
rinkimai.

Apie rinkimus iš Vilniaus bu
vo pranešta Maskvos spaudai 
kovo 8 d.

Anglijoje sustiprėjo
nepasitikėjimas JAV?
LONDONAS, kovo 17.—NYT Į 

korespondentas iš Londono pra
neša, kad Anglijoje sustiprėjo 
nepasitikėjimas Amerikos vy
riausybe. Jei angščiau buvo kai 
tinamas valstybės sekretorius 
Dulles, tai dabar tiesiog prezi
dentas Eisenhoweris. Nepasiten 
kinimas žymus abiejose parti
jose — konservatorių ir darbie- 
čių — ir visuose sluogsniuose. 
Priversdama Izraelį pasitraukti 
ir Gazos ir Akabos, Amerika no 
rėjo algrasinti neklaužadas. 
Bet jei taip, kodėl Amerika ne
atgrasina Nasserio? Tokius 
klausimus kelia gatvės žmogus.

Nori grįžti namo
BONNA, kovo 17. — Vokie

tijoje apie 1,000 pabėgėlių veng 
rų pasiprašė grąžinami atgal į 
Vengriją.

• Į Lietuvos jaunimą bolšcvi- 
kai dabar itin savo dėmesį krei
pia. Lietuvos komjaunuolių cen 
tro komitetao posėdžiuose, ku
rie baigėsi vasario 21 dieną, net 
22 kalbėtojai pasisakė dėl “po
litinio auklėjimo darbo respub
likos augštesniose mokyklose 
ir dėl priemonių tam darbui pa
gerinti.”

Sovietų armijos šventes primena 

Lietuvos liaudžiai vergiją
VILNIUS, okupuota Lietuva. — Vilniaus radijas raudonosios 

armijos dienos proga ypač plačiai perdavė atsiminimus apie ge
nerolo Černiakovskio dalinių žygį į Vilniij 1944 m. vasarą.

Žinoma, tuo pasakojimu nori- —— ■ —■
ma atvaizduoti tariamą sovietų) karčiai atsimena kito Lietuvos
armijos didvyriškumą, nors vi
siems yra dar gerai atmintina, 
kad vokiečių pajėgos Vilniuje ir 
prie Vilniaus tada buvo palygi
namai labai silpnos ir jokio ypa
tingo didvyriškumo nereikėjo 
jas nustumti toliau į Vakarus. 
Paėmusi Kauną, sovietų armija 
pasistūmėjo iki Rytprūsijos. Bet 
čia vasario 18 dieną mūšio lauke 
sužeistas miręs pats generolas 
Cerniakovskis, kurio palaikai 
1945 m. vasario mėn. buvo atga
benti į Vilnių ir čia palaidoti. Čia 
tam kariniam Lietuvos pavergė
jui 1950 m. pastatytas pamink
las iš granito ir bronzos.

Vilniečiai, praeidami pro tą ir 
panašius sovietinius paminklus,

Angščiauslo teismo teis. Stan
ley Reed, 72 metų, išeina iš JAV 
Augščiausio teismo rūmų Washing 
tone. Jis pasitraukė iš teisėjo pa
reigų. (1NS)

Kovotojas prieš komunizmą

žuvo lėktuvo katastrofoje
MANILA, kovo 17. — Pilipinų prezidentas Ramon Magsay

say šiandien žuvo lėktuvo katastrofoje skrendant iš pietinio 
centro Pilipinų į Manilą.

Kartu su Magsaysay buvo 
25 kiti asmenys, įskaitant aug 
štus vyriausybės narius.

Lėktuvas nukrito ir sudužo. 
Lėktuvas pakilo iš Cebu mies
to aerodromo. Cebu, turįs 220,- 
000 gyventojų, yra 350 mylių 
pietryčiuose nuo Manilos.

Pilipinų prezidento Magsay
say sudužęs lėktuvas rastas 
mažoje Culi saloje šiaurėje nuo 
Cebu. Manoma, kad visi kelei
viai žuvo.

Tarp augštų vyriausybės pa
reigūnų kartu su prezidentu 
Magsaysay buvo švietimo sek
retorius Gregorio Hernadnez ir 
gen. Benito Ebuen, Pilipinų 
oro pajėgų vadas, kai jie anks
ti sekmadienį išskrido iš Cebu 
salos.

Magsaysay, 49 metų, 1953 m. 
buvo išrinktas Pilipinų prezi
dentu. Jis sumaniai ir gyvai ko 
vojo prieš komunizmą ir pilipi- 
niečiai jį nepaprastai mylėjo.

Magsaysay buvo vienas iš žy 
miausių Jungtinių Amerikos 
Valstybių sąjungininkų visoje 
Azijoje. Ir jis socialinėmis re
formomis kovojo prieš komu
nizmą.

pavergėjo Muravjovo paminklą. 
Kaip šitas, taip ir anie bolševiki
niai paminklai Lietuvoje stovės 
tik tol, kol bus bolševikinė val
džia.

Įdomų faktą atidengė Vilniaus 
radijas pranešime atpasakoda
mas pasikalbėjimą su vienu Vil
niaus įgulos leitenantu lietuviu. 
Girdi, jam esą malonu tarnauti 
dalinyje, kuriame esą 14 tauty
bių atstovų. Tai tikrai jau „dau
gianacionalinė karių šeima“, 
kaip pavadino tas leitenantas sa
vo dalinį. Tai rodo, kad Lietuvo
je esančios įgulos ne tik kad nė
ra lietuviškos, bet jose yra tik
ras tautų mišinys. Okupantas ty
čia maišo tautybes, kad kariai 
vienas su kitu perdaug nesikal
bėtų. Stačiai nuostabu, kad bol
ševikai verčia Lietuvos gyven
tojus minėti tokias sovietinės ar 
mijos šventes, žinodami, jog jos 
Lietuvos liaudžiai primena ver
giją, o ne laisvę.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Pilipinų vyriausybė pradėjo tardymą dėl prezidento Ra

mon Magsasay lėktuvo katastrofos. Norima nustatyti, ar kar
tais komunistai nepridėjo savo piršto prie lėktuvo katastrofos.

— Siaurės Korėjos komunistinė vyriausybė pasakoja savo 
gyventojams, kad viceprezidentas Ni.ronas vyko į Afriką prave
sti ten “amerikietiško stiliaus kolonializmą”.

— Britanijos socialistų vadas Ancnrin Bcvan ši rudenį at
vyks į Jungtines A merikos Valstybes.

— Britanijos karalienė Elzbieta II ir jos vyras princas Pi
lypas vizituos Jungtines Amerikos Valstybes.

— Popiežius Pijus XII vakar priėmė privačioje audiencijoje 
viceprezidentą Nironą ir jo žmoną.

— Valstybės sekretorius Dulles grįžo į Washingtoną iš Au
stralijos, kur dalyvavo Pietryčių Azijos valstybių organizacijos 
konferencijoje.

— Saudi Arabija pranešė, kad ji nepraleis Izraelio laivų Aka
bos įlanka.

— Austrijos finansų ministeris Reinhąrd Kamitz atvyko į 
Jungtines Amerikos Valstybes. Austrija nori gauti 100 ar 200 
milionų dolerių paskolų ii Jungtinių Amerikos Valstybių.

Pilipinų prezidentus Ratuoti 
Magsaysay

Trumpai iš visur
• Lenkų Raud. Kryžius taria 

si su graikų įstaigomis, kaip 
grąžinti atgal į tėvynę apie 
10,000 asmenų, daugiausia vai
kų, kurie bolševikų buvo per 
Markos sukeltą Graikijoje vi
daus karą prievarta išgabenti 
iš namų ir “įkurdinti” Lenkijo
je. Iš jų jau 2,000 padavė reika
lingus pareiškimus, prašydamie 
si repatrijuojami į tėvų žemę. 
Jiems grįžti nereikia nei jokių 
sovietinio saugumo sugalvotų 
Michailovo komitetų.

• J. B. Ilooveris, F.B.I. direk 
torius, laiške senato saugumo 
komisijai rašo, kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių komunistų 
paskelbtas atsiskyrimą#, . nuo 
Maskvos yra melas ir klasta. 
JAV komunistai taip kaip ank 
sčiau, taip ir daba? remia ne 
JAV užsienio politiką, bet tik 
Kremliaus.

• Visuomeninės maitinimo 
įstaigos. Okup. Lietuvos preky
bos ministerio pavaduotojas 
Martinėnas per Vilniaus radiją 
informavo, kad “šiuo metu Lietu 
voje veikia apie 1,400 visuome
ninių maitinimo įstaigų”, kurio
se vienu metu gali būti aptar
naujama apie 37,000 žmonių 
Pernai įsteigtos 72 valgyklos, iš 
jų 44 miestuose.'Tačiau mitybos 
reikaluose sutinkama, kaip pa
brėžė Martinėnas, ir nemaža 
kliūčių.

Prancūzijos prezidentas Rene 
Coty šią vasarą vizituos Jungtines 
Amerikos Valstybes. (ENS)
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MŪSŲ
Omaha, Nebr.

KOLONIJOSE
eūta-Sova C. ir J. Šermukšnis. 
Po $25 aukojo: D. Martinkus, 

Seselių Kazfenieriečių Kovų šeima, po $40 aukojo
pagerbimas Swoboda J., po $20 aukojo: Ka-

..... . • ... v • tilių šeima, M. \Volczak, J. Mic-Kiekvienais metais sv. Kazį- , ;
micro šventėje - kovo 3 d. - kevc.us Muchow.cz A Kaz- 
yra pagerbiamo, mūsų mokyk- “““““ Pr- Pęgzna K. J. Ža
los seselės-kazimierietės. Šiai, llau“kM lr klt* P° UO-15 ,r 
metais jų pagerbimas įvyko sa- mazlau-
vaitę vėliau, nes kovo 3 d. bu-

juoBtas. Tą pat vakarą jų žo
džiai buvo paleisti per garsia
kalbius ir su dėmesiu bei ploji
mais išklausyti. Fotografai pa
darė daug nuotraukų. Pobūvis 
praėjo augštam kultūriniam ly
gyje.

kis, P. Nenorta ir A. Markevi- įtakos ir miesto socialinio gy- jaunimui, kurie jiems sudaro 
čius. ' venimo veidui: čia nesimato! didžiausią užnugarį, duodami

E. Chicagos L. B-nės valdy- tiek daug puošnumo ir turtin-i ljilmų su jų' mėgstamiausiais 
ba, norėdama palengvinti dar- gieji vietos naktiniai klubai yra! aktoriais — Elviu Presley, Pat 
bą, nutarė suorganizuoti 12 rin- rimtai susirūpinę savo tolimos- Boone ir kitais naujais vardais.
kėjų, keturiem būreliam. Jų pa- ne egzistencija.

Antanaitis i va rdės yra: J. Mikeliūnas, J.< ... .. , , . „ ,
Bagdanskis, P. Nenorta. Z. Stan;. M,"tlas KoresiK,ndentas Ho- 
čius. B. Pakalenk,, Iz. Valan- >woodul Pranasau?a lud'“l j>- 
čius, P. Steikūnas, J. Martišaus

E. Chicaga, Ind.
Bendruomenė veikia 

E. Chicagos Amerikos Lietu- kas- K Kazragytė, R. Steikū-

E. Š.

Informacijų biuras
New Yorko diecezijoje k<Įrrd. 

Spellman įsteigė informacijų* biu 
rą, kuris palaikys ryšį su spau
da.

DR. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

Naujas adresas: 4255 W. GSrd St
Ofiso tel. ItEliance 5-4IIO 

Rezid. telef. Gltoveliill 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. ir šeštad. pasai sutarti

TeL RElianoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
'vt>YTOJAS IR CHIRURGĄ?

’ IETTTVTH GYDYTOJAS)
8925 W«*st 59th Street 

«*> -4 nątet. 6:10—8:14
Treč t». d pagal nutart1

kimą ir sako, jog kaikurios di
džiosios studijos susijungs į vie 
ną (pav. MGM ir 20th-Fox). 
Ateityje bus gaminama daugiau 
filmų televizijai, kas padės stu
dijoms išsigelbėti nuo visiško 
spžlugimo. Filmų gamintojai 
dar daugiau stengsis pataikauti

naitė, R. Vilutytė ir A. Dama- 
šiūtė.

Kultūros Fondo įgaliotinis
E. Chicagos L. B-nės apylin

kės Kultūros Fondo įgaliotinis 
yra Zigmas Stančius.

Valdybos posėdyje jisai yra 
pareiškęs, kad dės pastangas 
pagyvinti kultūrinį veikimą mū 
sų apylinkėje.

Remia veiklą
Mūsų gerb. kun. prel. K. Bič

kauskui, šv. Pranciškaus para
pijos 'klebonui ir E. Chicagos L. 
B-nės apylinkės garbės pirmi
ninkui, visi apylinkės susipra
tę lietuviai yra dėkingi už rė
mimą lietuviškos veiklos, kuri 
vra mums taip svarbi šiose ne
pastoviose sąlygose, toli nuo sa 
vo .tėvynės Lietuvos

vių Bendruomenės apylinkės 
valdyba kviečia visus apylinkės 
lietuvius įsijungti į bendrą dar
bą, siekiant lietuviškos kultū
ros išugdymo išeivijoje.

Valdyba susideda iš penkių 
asmenų: Viktoras Makiejus —

Tikrai džiugu, kad parapieėiai 
taip vieningai dirba savo para
pijai. Atrodo, kad mūsų 25 me
tų parapijos jubiliato klebono 
kun. Juozo Jusevičiaus didžiau
sias rūpestis ir našta mažėja,
nes parapieėiai patys įvertinda- pirmininkas> Petraitienė — vi 

gražiai pagerbiamos kovo 10 d., mi jo nuveiktą per 25 metus mū cepirmininkas, Steponas Karve- 
Parapiečių. daugumoje musų sų parapijoj darbą, ypatingai! lis _ sekretorius Benas Paka. 
mokyklą lankančių Vaikučių ma i skoh; mokėjime prisidėjo ir pri-l lenka _ iždininkas ir Faustas

sideda. Klebonas kun. Juozas strolia — kultūriniem reikalam

vo švenčiama musų parapijos 
klebono kun. Juozo Jusevičiaus 
25 metų jo klebonavimo šv. An
tano parapijoj sukaktis, todėl 
šv. Kazimiero patronininkės — 
seselės-kazimierietės — buvo

myčių ir močiučių, pastangomis 
‘buvo suruošta skanūs užkan
džiai su kava, kur ne tik sese
lės buvo vaišinamos, bet taip 
pat ir jų pagerbimui parajįe- 
tės — mamytės.

Už suruoštas jų garbei vai
šes, seselės buvo labai dėkin
gos. Taip pat ypatingai dėkojo 
už joms suteiktą piniginę do
vaną, kuri buvo joms įteikta J 
vaišių metu. Be to, teko nugirs
ti, kad ir Lietuvių Tėvų komi
tetas seselėms, už jų neįkaino
jamą darbą, mokant mūsų lie
tuvius vaikučius ne tik išeinamą

Jusevičius atvykęs į mūsų pa
rapiją rado joje daug skolų, ku
rias ne tik patys parapieėiai 
asmeniškai mokėjo, bet ir jubi
liato paties buvo įdėta nemažai 
darbo ir vargo jų išmokėjime. 
Aš tikiu, kad ir šias skolas ir
gi palengva išmokėsime, nes 25 
metų jubiliatas dėkodamas už 
Jam gausias dovanas ir pinigi
nę $551 sumoje, kurią jis pasky 
rė skolų mažinimui, pasižadėjo, 
žinoma jo sveikatai leidžiant, 
dar kitus 25 mettfs vadovauti 
mūsų parapijai. Tad mums pa-

vedėjas.
Valdybos posėdyje, kuris įvy

ko 1957 m. kovo 10 d., šv. Pran
ciškaus parapijos salėje, buvo 
nutarta: 1) Rinkti pinigus Var
go mokykloms V. Vokietijoje 
du kartus į metus. 2) Stengtis 
išlaikyti keturis, 16-tos Vasa
rio gimnazijos V. Vokietijoje, 
rengėjų būrelius. 3) Įtraukti 
kiek galima daugiau lietuvių į 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės organizaciją.

:Mes šokame
Mūsų apylinkėje įsisteigė tau-

Ateina liūdni laikai 
Hollywoodui

KAZYS ČESNAUSKAS R
6444 SO. TROY ST.

Telef. WAlbrook 5-7670 ir I
GIbson 8-4938

• Gene raliu kontraktorius na u- A 
jų namų statybai, įvairiems re- 
montams ir namų pertvarky- , 
niams • Turime didelį patyri- M 
mą namų statyboje. • Patys B 
atliekame cemento ir medžio n 
darbus. • Apkainavimai nemo- y 
kainai.

M O V I N G
z . A.. BENIULIS atlieka įvairius

ras M jusi perkraustymu8 bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

____ -z . .... - -- - . Hollywodo AP koresponden-
nradžios mokyklos kursą, bet įr j raPie^iams tenka palinkėti jani| tįnįų šokių grupė, kurios moky- tas Bob Thomas, savo praneši- 
— i.:------ —i-------- j—:— i:„ I sveikatos ir greitu laiku nusi- tojas yra V. Aukštuolis. Šios muose iš Hollywoodo, pasakojamokinamą mūsų brangiosios lie 
tuvių kalbos, kurios gaila dau
gumoje mūsų ateivių lietuvių 
nepergeriausia įvertina, įteikė 
seselėms dovaną — laikrodį.

'T'enka džiaugtis, kad mūsų 
parapieėiai įvertina sunkų se
selių darbą ir jas, progai pasi
taikius, pagerbia.

Rengiamės 50 metu jubilėjui
Šiais metais sukanka lygiai 

50 metų nuo įsikūrimą lietuvių 
šv. Antano parapijos ir bažny
čios pastatymo.

Jubilėjaus proga gegužės 5 d. 
4 vai. p.p. bus laikomos padė
kos šv. mišios, kuriose dalyvaus 
O.nahos arkivyskupas Gerald 
T. Bergan. Taip pat ekselenci- 
ja suteiks mūsų vaikučiams ir 
tiems- parapiečiams, kurie dar 
nėra sutvirtinti, sutvirtinimo 
sakramentą.

Savaitę prieš jubilėjų bus ve
damos svečio tėvo misionieriaus 
misijos lietuvių kalba 6:45 p.p. 
ir anglų 7:45 p.p. (vakarais). 
Misijų-metu dalyvaus ir vietos 
kunigai ir, reikalui esant, sve
čiu; pagelbės.

Jubilėjaus sukakčiai paminė
ti prisideda ne tik organizaci
jos, bet ir pavieni asmenys: Zy
ku šeima, kuri Omahoje gyve
na virš 50 metų nupirko 3 auk
sinės spalvos arnotus, Šv. Ro
žančiaus draugija 3 albas ir ki
tus dalykus susijusius su šv. 
Mišių apranga, Altoriaus dr-ja

greitu
kratyti nuo jo pečius ir žilą gal
vą spaudžiančios parapinės mo
kyklos skolos. Vietinis

Los Angeles, Calif.
šaunios įkurtuvės pas 

Milton Stark

grupės iniciatorius buvo 
dr. P. Celiešius.

Mūsų rinkėjai

kun. apie kasdien liūdnėjantį šio 
žvaigždžių miesto vaizdą. Kita
dos buvušios tvirtos filmų stu-

, Praeitais metais 16-tos vasa- dijos dabar pradeda braškėti, o 
j rio gimnazijos. keturių rėmė- grakščiųjų aktorių vardų skai- 
jų būrelitį rinkėjai (vadovai) čius vis mažėja. Sumažėjimas 
buvo: J. Mikeliūnas, J. Bagdans filmų produkcijoje taip pat turi

Tel. ofiso HE 4-6699, rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1957 W. ‘rarfield Bivd
VtL i 4 Ir 6

6-štadteniait- nuo 1 Iki « vai p. p 
'šskvrus tetvirtad ir aekmaii

Tel. ofiso ir buto Ol/ympic 9-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero 
Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 0-8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

Ofiso tel. CLiffside 4-2806 
Rezidencijos: LAfayette 3-1170

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermitage)

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak 
Seštad. nuo 2 iki 6 vai., iftakyr. sek'

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
(Civic Opera House, kamb. 8&8)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. C liitrai 6-2294

5002 Best ltitli Str„ Cicero 
Vai. kasdien 6-8, šeštad 1-2 vai. 

Tel. TOwnhall 3-0050 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmlock 4-7OHO

“Lietuvių Dienų” angliško sk. 
redaktorius ir lietuvių literatū
ros anglų kalbon vertėjas Mil
ton Stark neseniai pirko naują 
puikų namą. Ta proga atšvęs
tos jų vedybų metinės: kovo 9 
pas juos suruoštas didelis ba
lius.

Tarp keliasdešimt dalyvavu
sių daugiausiai buvo kūrėjų. Vi
sų pirma visas “Lietuvių Dienų” 
štabas: leidėjas Antanas Ski
rtus su ponia ir redaktoriai bei 
talkininkai: Bernardas Brazdžio 
nis, Elena Tumėnienė, Juozas 
Tininis, Algirdas Gustaitis. Bu
vo ir “Draugo” romano konkur
sų laureatas Jurgis Gliaudą su 
ponia. Taip pat žinomas latvių 
rašytojas Anšlavs Eglitis.

Solistės: Florence Korsakai
tė, Aldona Stempužienė (iš Cle- 
veland, Ohio), Liucija Zaikuvie- 
nė. Muzikai Bronius Budriūnas 
ir Ąžuolaitis.

Visuomenininkai: dr. Grigas 
Valančius su šeima, Paulius Ja- 
siukonis, Bronius Budginas su 
ponia, Leonardas Valiukas. Viz
girdai, Vladas Gilys, Alice Dotts 
ir visa eilė kitų.

Bemaž visi dalyvavusieji bu-,|

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ER 

GFRKLfiS LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6822 South YVestern Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vaL ii- 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-, vai .Trečia, 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso 'elefonas: PR 8-3220
Res telef. WAlbrook 5-5076

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKI V IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South W ėstom Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAIbrook 5-3765

’T'eL ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. t.ib. K-6IU5

DR. V. P. TUMASOHIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

6255 South YVestern Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—s) vak 

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126
DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street ,DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHTRURGR J Vai. l iki 4 v. p. p. ir 6—8 v 

Office: 10748 South Mlchigan Avė. | Šeštadieniais 1—4 v. p p
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdienį inuo 6 v. y.' jk.1 9 v. v?.į 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

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

Tel.: Ofiso — PUUman 5-6766
Buto—BEverly 8-3946

vak

GRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1088

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkiewlcz, sekr. b- advokatas
Mokami* aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta Iki 810,000.
a

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

"'■ll. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 YVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penxt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 YVest 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian Išskyrus trečiad. lr 
šeštad.

Res. tel. GRovehlll 6-S6AS

Ofiso HEmlock 4-6816 
Hez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso PRospeet 6-9400
Rezid. l'Rospect 6-94OO

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( Vaškevičiūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE h 
6248 South Kedzie Avenue

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

SDSausus MRCMlMnJ“
e TOLI IR ARTI

NAUJI Olbeu TROKAI-NAUJAUSI NAAUSmAO Į6ANMAI 
U£U METU ANTANAS-PIGUS INSĄtlNINGAS ANAANAUNAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 3G, ILL. Tel. VZAlhmelt 9-9209

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

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

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

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

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

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-494D.

Namų — CEdarcrest 3-7786

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

savo lėšomis nutarė paaukoti | vo pakviesti įkalbėti į garso 
visus bažnytinius indus ir žva-' 
kides. Viena lietuvių šeima pro
cesijai nupirko baldakimą ir jį 
nešantiems vyrams sutanas ir 
kamžas. Bovikų šeima įrengė 
bažnyčioje naują Dievo stalą iš j PATAIS 
geležies fu marmuro lenta. PRISTATOM 

Jubilėjui atžymėti parapieėiai, VIsoldy Rūšių 
ne tik kad rengiasi ir gražina- MEDŽIAGĄ 
si, bet taip pat jie 'nepamiršta i 
ir sunkius parapijos naštos — j 
mokyklos skolos. Daugelis išj 
parap'ečių jau yra paaukoję nu
statytą skolos kvotą, bet dau
gelis dar aukoja ir virš nusta
tytos kvotos. Praėjusiais metais , Apkaina‘v7mą Trį^firigUty- 
Pratkelių šeima paaukojo $250. mą Teikiame Nemokamai. 
Šiais metais mokyklos skolai Raštinė atidara kasdien nuo 
dengti aukojo po $50 E. Gri-1 8 vai. ryto iki 6 vaL vakaro

STATYBAI 
IR NAMŲ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIetory 2-1272

gaitienė, M. Parlebach, A. Mi- Šeitadieniaifl iki 8 vai. vakaro

1957 BUICKAS
Tik

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

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, Ine. 
•07 W. 35th St., Chlcago 0, III. LA 3-2022

NARIAI tini)VII TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

OHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36, III.

»
GRANE SaVINtS ė LOAN ASSN.

2555 W. 47th St.. Chicago 32. m.

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, Hl.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Western Avenue 
Chicago 29, III 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpubllc 7-4000 

Rezid melą; GRovehlll 0-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:80 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VIrginia 7-0036. 

Reridencijos tel. RRverly 8-8244

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

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victorv 2-1 484. Resid. 2437 
VV. «2n<l Kt.,'tel. Republlc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

Tel. ofiso PR. 1-6446, 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 va. 

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 

Rezid. 6600 S. Artcsian Avė.
VAI. 11 v. v. iki 3 p.p.; 6—9 v. v, t

ST. ANTHONT SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt, Cicero 50. nt. tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St.. Chicago 8. III.
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
34^5 SO. LITIJANICĄ AVĖ., CHICAGO. ILL 

Telefonas — FRontier 6-1882
tlllIlIlIllIlUlllllllllhllllllllllllllllllllllllllUNIIUIIUIIinUHINIHIHUIIMIIIIIIHIUliiMia

TeL ofiso VI 7-0600, res. RE 7-6867
DR. BR. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4055 Archer Avė.

Kampas Archer lr Callfornla Avs. 
VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p.

Sešt. 2—7 vai. p. p.,
lAskyrus sekmadienius

Ofiso telef. YArds 7—1166 
Reaidencijos — 8Tewart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 W«rt 35th Street 
(kampas Halsted ir 15-ta gatvė) 

VAL. 1—4 ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien lAskyrus trečiadienius. Atidarė 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAIhrook 5-2670
Res. Hllltop 6-1560

0r. Aleiander J. Javois
(JOVAIŠAS

GYDYTOJA^ IR CHIRURGAS 
Marąuette Medica) Cente’
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—t v. vak 
Trečiad. ir šeštad. pagal atitarti

Tel. ofiso PR. “888. rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUV18 GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

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

Telefonas GRovehlll 6-1696
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTZ 
PRITAIKO AKINIUS 

Valandos I—12 Ir 7 V t » pagal 
•ualtarims išskyrus trečta-llsotus

2422 W. Marųuetto Road

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRCROINtS IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpubllc 7-2290 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
Sešt. nuo 2:00—4:Q0. Trečiad. ir
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus lr rėmus 
4455 S. California Avė. .YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už- 
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 8 v. p. p.

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

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

(Arch Supports) ir 1.1. 
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
OHTHOPKniJOS TECHNIKOS LAH.
2850 W. 63rd St.. Chicago 29, III 

Tel. PltoHpect 6-5084

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metą patyrimo <4
Tel. YArds 7-1829 

Pritaikp akinius į 
kreivas akis , 

ištaiso
Ofisas Ir aklnią dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre- 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. P P,

DR. S. VAITUSH, OPT. •»
Palengvinu akių įtempimą, kurjS 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščiu., 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys-' 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais tnažiausiuš 
trukumus. Speciali atyda kreipiamu 
į mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1873

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. Šeštad. 1(i:3tt; 
iki 6 vai. Sekmad. ir treč. uždara,,,

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIKND
4545 W. 63 r d St., Chicago 29, Illinois,

.4
Tel. LUdlow 5-9500

Entered M Recond-Clasa Matter March 81, 1916, at Chicago. llllnol* 
T’nder the Act of March 8. 1879

Member of the Cathollc Press Aas’n 
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8VB8ORIPTTON RATE8 
18.00 per year outside of Chlcagr 
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BOTI KARTU, AR ATSKIRAI?
TARP DVIEJŲ IŠTIKIMYBIŲ

Vienas iš mūsų laikų opiųjų klausimų yra tautinės laisvės 
klausimas. Jis kyla labai įvairiomis formomis ir labai skirtin
guose lygiuose. Kai kas su šiuo klausimu tariasi susitvarkyti 
labai pigiai. Tačiau nepaisant mūsų didelio tautinio entuziazmo, 
vargiai ar visos šio klausimo painiavos yra išaiškintos.

Štai keletas pavyzdžių. Kai mes rūpinamės savo tautos lais
ve, tai esame linkę būti mažiau atsargūs su priemonėmis. Viską 
laikome teisėtu, kas naudinga mūsų tautai. Kai pamatome kitus 
neatsargiai naudojant priemones savo tautinei ekspansijai — 
jaudinamės ir protestuojame.

Panaši įtampa pastebima, kai mes svarstome imigracijos 
ir kolonizacijos klausimus. Taiki kolonizacija yra laikoma labai 
teisėta tautų ekspansijos forma. Labai ryškių jos formų sutin
kame jau finikiečių ir graikų laikais. Kolonizacija yra varoma 
pranašesnės kultūros tautos. Tačiau, nepaisant jos kultūringu
mo, čia eina gyvybinė tautų kova, kurią dažniausiai laimi atei
viai. Kaip toli ši kova gali eiti? Visi sutiksime, kad pvz. Ameri
kos indijonų išnaikinimas yra smerktinas dalykas.

Tautinė problema pasidaro dar gilesnė, kai mes į ją žiūrime 
krikščioniško tikėjimo ir katalikų Bažnyčios požiūriu. Juk Baž
nyčia skelbia visuotinę tikinčiųjų brolybę, kuri eina per visus 
tautinius ir valstybinius rubežius. Misionierius, kuria vyksta 
skelbti tikėjimo į svetimus kraštus, neturi skelbti savo kultūros, 
bet savo tikėjimu apvaisinti tenykštę kultūrą . Bet ar tada mi
sionierius nepasidaro savo tautos išdavikas?

Prancūzų rašytojas P. J. Danielou S. J. rašo: “Ir taip mes 
esame pasiklydę tarp dviejų ištikimybių. Mums gręsia vienas 
ar kitas išdavimas. Kaip galima neišduoti Kristaus, kai tarnau
ji tėvynei? Ir kaip galima neišduoti tėvynės, kai tarnauji Kris
tui?”.

Šitaip tragiškai klausimą kelia Danielou atsižvelgdamas į 
misionierius prancūzų kolonijose. Su kuo turi misionierius eiti: 
ar su savo tautos politine linija ar su naujai apkrikštijamomis 
tautomis?

DŪSAUJANTIS TAUTIŠKUMAS
Norėdami bent kiek susivokti šiame painiame klausime, tu-’ 

rime išsiaiškinti, kas iš viso yra tas tautinis reiškinys. Ar jis 
yra sveikas ir augantis, ar kaip nors "neteisėtai gimęs” ir nyks
tantis.

Reikia pasakyti, kad ženklų yra ir vienai ir kitai pusei pa
remti. Visų pirma, yra labai ryšku, kad, žmonėms bekovojant 
U* savo individualines laisves, lygia greta vyksta kova ir už tau
tinės laisves. Žmogus, nors išsilaisvinęs ekonomiškai ir nebūda
mas kieno skriaudžiamas, dar nesijaučia laimingas, kol jis nėra 
sutinkamas, kaip sayo tautos žmogus. Visoks bandymas jį pa
imti iš savo tautos, jį pažemina ir daro nelaisvu. Tautinio susi- 

\prątimo banga dabar yra tokia stipri, kad vargiai ar yra šian
dien kitas panašaus stiprumo visuomeninis reiškinys žmonijoje, 
jis net komunizmo akyvaizdoje savo buvimą apgina.

■ Atėjo laikai, kada valstybinio gyvenimo turinio be tautiš
kumo pagalbos mes jau nemokėtume suvokti. Tas pat ir tauti
niame gyvenime. Vietoj senosios Romos imperijos idėjos, vietoj 
tarptautinės popiežijos. kuri vos išlaikė protestantizmo ir pran
cūzų revoliucijos smūgius, šiandien “tautybės principas grau
džiai dejuodamas ateina į tarptautinį gyvenimą”. Taip rašo L. 
Sturzo, vienas iš modernių politinių mąstytojų.

RUBEŽIŲ TVĖRĖJAS
Žinoma, ateidamas į tarptautinį gyvenimą šis verkšlenantis 

tautiškumas, toli gražu neatneša priemonių jam tvarkyti. Jis 
greičiau čia netvarką kelia, negu tvarką. Jis išryškina tautų skir 
tumus; jis nori tvirtų naujų rubežių; jis griauja senus ne tau
tinius rubežius. Kai kas dėl to yra linkęs į tautiškumą žiūrėti, 
kaip į nesubrendimo reiškinį, kuris, bręstant žmonijai ir kylant 
kultūrai, praeisiąs. ,

“Rubežiai, kurie yra atsiradę tarp tautų, kalbos, religijos, 
papročių ir rasės dėka, turės palengva išnykti. Tai atsitiks ne 
tik dėl socialinių ir etinių teorijų, kurios apima visą žmoniją, 
bet ir dėl praktinės išminties, kuri visus žmones rikiuoja toje 
pačioje plokštumoje, iš jų darydama visuomenę, peržiangiančią 
visas ribas ir užtvaras”. Taip rašo tas pat Sturzo.

* Jau šiandien įvairių tautų žmonės geriau pasipažįsta ir daug 
fizinių bei moralinių priešingybių tarp jų yra išnykę. Tačiau, 
nepaisant to, tautiškumo klausimas vistiek tebėra aštrus. Kaip 
bebūtų su tolimu tautiškumo likimu, bet šiandien jis yra toks 
gyvenimo faktas, su kuriuo negalima nesiskaityti. Tautinis ap
sisprendimas šiandien yra vienas iš reikšmingųjų žmogaus ap
sisprendimų. Ir krikščionies uždavinys dabar yra jieškoti būdų 
tiek vieną tautiškumą derinti su kitu, tiek savo tautiškumą de
rinti su krikščionijos ar visos žmonijos siekimais.

STIPRUS DALIES PAJAUTIMAS 
Ateinantį rudenį Romoje šaukiamas tarptautinis katalikų

pasauliečių apaštalavimo kongresas. Reikia tikėtis, kad jis sa
vo dienotvarkėje negalės išvengti šio didžiojo mūsų laikų klau
simo; kaip tautiškumą suderinti su Bažnyčios visuotinumu arba 
katalikiškumu. Reikia pasakyti, kad šis klausimas dabar kyla 
labai įvairiomis formomis.

Džiugu girdėti, kaip skaitėme kun. Dr. V. Balčiūno straips
ny, “Drauge” sausio 19 d., kad Lietuvių tautą atstovauti kon
grese yra pakviesti išeiviai. Lietuviai išeiviai ištikrųjų galėtų 
sėkmingai prie šių klausimų svarstymo prisidėti, nes jie gyvai 
su jais susitinnka įvairiose šalyse.

Vienas iš pavojų, kuriuos tautiškumas nešasi su savimi, yra 
stiprus dalies jausmas. Jis jieško srities, kuri būtų atskirta nuo 
kitų ir išimtinai sava. Tautnis žmogus savo tautybę dažnai iš
gyvena, kaip priešingybę visumai. Jis nejučiomis pasidaro vi
sumos ir plniutinės žmonijos priešas. Tautiškumas yra linkęs 
būti suvestas į “tautinius skirtingumus”. Tautiškumas tokiu bū
du pasidaro užtvarų ir rubežių šalininkas.

Tačiau šitoks tautiškumo supratimas yra aiškiai defektin- 
gaa. Tiesa, kad mes negalėtume lengvai išreikti pilnutinio tautiš
kumo supratimą. Tačiau paties gyvenimo mes esame priversti 
jo jieškoti. Būdami išeivijoje, mes esame verčiami tautiškumą 
suvokti be užtvarų, be rubežių, be atsarginių linijų, be priešin
gybės žmogiškajai visumai.

Ar yra galimas toks tautiškumas? Toks atvėjis yra gali
mas tik tada, kai mums neliks nieko svetimo iš to, kas yra žmo
niška; kai mes savo tautiškumo ribas praplėsime iki pilnutinio 
Žmogiškumo. Tada mes daugelį dalykų galėsime laikyti savais 
Ir tautiškais, nepaisant to. kad jie nebus atskirti nuo kitų. Mū
sų tautiškumas turėtų eiti ne tiek atsiribojimo ir atsiskyrimo 
keliu kiek greičiau visuotinio savinimosi keliu.

Tai yra labai didelis ir labai naujas uždavinys. Jis savyje 
slepia ir labai didelius laimėjimus. Būti kartu su savo tauta gali 
būti suderinama su: būti kartu su visa žmonija. ,V. BGD.

PRAREGĖJO KOMUNISTINIS 
RAŠYTOJAS

Tragiškieji įvykiai Vengrijo
je nevienam komunistinio reži
mo pakalikui atvėrė akis ir pa
rodė, kokia “laisvė” egzistuoja 
bolševikinėje sistemoje. Tokių 
tarpe yra buvęs ir amerikietis 
rašytojas Howard Fast, kuris 
savo darbininkų “rojų” garbi
nančiais veikalais buvo plačiai 
žinomas Sov. Sąjungoje.

raščio vyriausiojo koresponden
to Vašingtone Wllliam Stringer 
kalbą, kurioje pasakyta:

Nelabai domisi sovietų 
propoganda

Sov. Sąjungos ambasados 
JAValstybėse leidžiamas šio 
krašto angliškai skaitantiems 
žmonėms propagandinis žurna
las “USSR” .nesusilaukia rei
kiamo popularumo. Jo pirmojo 
numerio, išėjusio pereitų metų

“Nuo Roosevelto laikų nema- spalio mėnesį, tebuvo išpirkta 
tytą balsų dauguma prezidentu tik 22,000 kopijų ir paskutiniu

Be abejo, šios sovietinės pro- 
pogandos žurnalo leidėjai turi 
nemaža nuostolių ir neatrodo, 
jog jie tokį šiltumą darbo kla
sės rojaus spaudai laiko geru 
ženklu. E. Š.

JOHN T. ZURIS
l.ALVYER AN1> <’OI!NSEU/lR 

II SO. I,A ŠALIE STREET 
IUmmii 1415

Pitone: ItAoUolph 0-4425 
Home pilone: I.Afuyctte 3-9477

išrinktas Eisenhoweris. aišku, 
amerikiečių akimis negali būti 
“silpnas”. Pirmieji jo ketveri 
metai buvo tartum politikos kur 
sas garsiajam kariui. Armijos 
generolas greitai išmoko, ir pa
liko gerą vardą. Jis, demokratų

MIDLANDMes 

mote“”6

F 40 MITU
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

pelningiausia 
TAUPYMO 

tf NDROvt

laiku jo parduodama apie 45, 
000 kiekvieną mėnesį.

Žinant, jog JAValstybėse iš
einantieji žurnalai išleidžia šim
tus tūkstančių ar milijonus ko
pijų, gerai suprantame, jog 
"USSR” pasisekimas yra dau
giau negu mažas. Pavyzdžiui 
Chicagoje jo teparduodama tik 
apie 3,400 kopijų ir neatrodo, 
kad jo pirkėjų skaičius čia pa
kiltų.

NUO U2S1SENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENI,J. 

ATVIRŲ IK SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai uSd&tl ir uaktlmls 
miegoti nes Jų užsisenBJaslos žalžiloa 
niežėjimų Ir skaudėjimų Benų atvi
ru Ir Bkaudžių žalždų uždekite 
LEOULO Otntment Job gydymo 
ypaibyes palengvina Jusu skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pafiallna 

dųjų ir baltųjų teisių sulyginimo! niežėjimų ilgos vadinamos psorla- 
J SIS. Taipgi pasalina perfičjlmą Ilgos

vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplySlmų

o .......... . . . „ padedamas, įgyvendino keletąSavo naująjį įsitikinimą How ,. . . , ,<4 ___ o naudingų visuomenei projektų,
užgydė McCarthy žaizdą, atly- 
žino santykius su Sovietų im- 

i perija Korėjoje ir Formozoje

ard Fast išdėstė “Mainstream 
literatūros žurnale, išreikšda
mas savo pasipiktinimą ne tik

1 Savings or.d Loan „ 
Associdtion

I H S U R E D

4039 Archer Avenue t.i. la3-67i» 
AUGUST SALDUKASPr.cld.rea.

J?

bet n . įpėdiniais ijr parėmė krašto gerovės lygį. 
dabartiniais Rusijos valdovais, į

Chruščevo diplomatiją rašyto-į “Antrieji ketveri metai jau 
jas laiko užgauliojančia ir vul- bus sunkesni. Nauji painūs gal- 
garia, o naujausiąjį Vengrijoje, vosūkiai reikalauja naujų žy- 
praktikuojamą socializmą —i gių viduje ir užsienyje, kurie 
skerdynėmis bei teroro socializ-' pareikalaus visų pajėgų įtempi
mu. * i mo iš senstelėjusio prezidento

__ , „ . ir taip pat senstelėjančių jo
Howard Fast savo straipsny- Amerikos pieti-

je pažymi, jog komunistų parti- Ž8C va,st verda aStri juo
joje yra daug prieštaraujama
savo nuostatams ir jos darbuo
se visai ką kita matome. “Ji 
(komunistų partija) yra prieš 
priespaudą, bet jos vidaus struk 
tūra yra priespauda; ji pasisa
ko už išlaisvinimą, bet pati dik
tatūrine jėga užgniaužia demo
kratinį vyksmą ir laisvinimo 
mintį. Jos istorinis plėtojima
sis veda į kietesnį biurokratiz
mą, o šis — į egoistinę ir bešir- 
džią valdžią, — rašo H. Fast.
LIKVIDUOJAMA RAUDONOJI 

JAUNIMO LYGA
1949 m. Chicagoje suorgani

zuota komunistų kontroliuoja
ma Darbo Jaunimo lyga (Lab-or 
čius pradėjo mažėti. Per klaidą 
nutarė likviduotis. Šios jaunimo 
organizacijos rašytieji tikslai bu 
vo “politiškai šviesti jaunimą”' 
ir “kovoti už taiką”, tačiau prak 
tiškai ji užsiiminėjo komuniz
mo propaganda šio krašte jau
nimo tarpe.

JAValstybių vyriausybei su
sekus šios organizacijos tikruo
sius tikslus, ji buvo paskelbta 
priešvalstybine-subversyvia or
ganizacija ir tada jos narių skai 
čius pradėjo mažėti. Per klaidą 
į ją patekusieji jaunuoliai, pa
matę su kokios rūšies žmonėmis 
jie turi reikalą, pradėjo apleisti 
organizacijos eiles ir todėl jai 
nieke kito nebeliko, kaip pasis
kelbti sau galą. Edv. Š.

EILINIO AR DIDELIO
MASTO PREZIDENTAS?
Prezidentas Eisenhoweris 

pradėjo savo augštos tarnybos 
antrąjį terminą. Ką istorija a- 
pie jį pasakys? Ar pavadins 
šiaip jau vyru, o gal dideliu pre 
zidentu? Anglijos valstybinio ra 
dijo žurnalas “The Listener” 
skelbia Bostono “Monitor” dien

kova. Pragyvenimas brangsta, 
o infliacija kyla. Respublikonų tarppirfičiu. Yra tinkama vartoti nuo
partija reikalinga persitvarky- džiostaneios suskiisios odos dedir- 

vinių, odos Išbėrimų Ir t t taipgimo. Kažkas verda Sovietų im
perijos gelmėse, ir teks nuspręs" 
ti, kaip mums elgtis. Turime nu 
statyti tvirtą liniją nusiginkla
vimui ir NATO ateičiai.

“Spėliojimus, kaip preziden
tas elgsis, turime daryti pagal 
žinomus du stambius jo pobū
džio bruožus. Iš vienos pusės, jis 
trokšta istorijon įeiti kaip “tai
kos” sukūrėjas, o iš kitos, jis 
nori iškilti virš partijų ir būti 
visų Amerikos gyventojų bei 
sluogsnių atstovu. Tokiu būdu, 
siekiant taikos, jo uolumą ir drą 
są gali sulaikyti nenoras atšal
dyti stambias gyventojų sluogs
nių grupes.” V.

tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduole nuo Iš
viršinių odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 

! et., $1.26. ir $3.50.
Pirkite vaistln6seCht- 
eagoj ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wisc., Ga- 
”’,in<l. ir Petroit, Mi- 
chigan arba rašyki
te ir 'atsiųskite Mo- 
ney order J

LEGUIiO, Department D.. 
5618 W. Eddy SL, Chicago 84. UI

GU2AUSKŲ
BEVERLY HXLLS GELINYCIA
Geriausios geies dSl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 West 6Srd Street 
Tel. FHospect H-0S3S Ir PR M-0M34.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežiniį 

ir apdraudas
2313 W. 9Ist St., Chicago, III. 

Tel. FRrescctt 9-2781

JONAS GRADINSKAS
J. G. TELEVLSION OOMPANY

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

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

ATIDARA IR SEKM. nuo 11 vai. Ugi 3 vai.

Atliekame dideliui 'r msžua automobilių remontus. Lyginimas da
žymas, Elektrinis aulledinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 West 71 st Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRogpect 8-9842, Namų tel. WAlbro<ft 5-5934

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

54 tęsinys
— Kunige, gyvenu įdomiai. Man niekada nieko 

netrūksta, — sujuda papurę gelsvi plaukai, neramios 
akys nuo grindų šoka į duris, ir jis išeina.

— Keistas žmogus! — vikaras stovi valandėlę 
prie kartotekos. — Reikia įtraukti ir jį prie mieste
lio. Nesvarbu, kad iš kitur atvažiavęs. Dabar čia 
gyvena.

Lapelin užrašo vardą ir sustoja. Visi vadina tie
siai meistru, Viktoru, bet kaip pavardė, pavardė? 
Kartą girdėjo, o nūn neprisimena. Pirmoji raidė T. 
Keista, nežino meistro pavardės. Tačiau tai nekliudo 
įrašyti lapelin: geros, atviros širdies, idealistas. Pa
galvojęs prideda: naivokas. Greit galėtume tą nai
vumą išgydyti. Bet kas jis? Liną prikalbins. Jeigu 
kimba į tokius uždavinius, tai jis turi praktikos ši
toje srityje. Taigi, toks meistras, Viktoras toks — 
nepažįstamas, o imasi sunkių, didelių darbų.

Kieme sudunda motociklas. Išvažiuoja meistras. 
Jis išsitraukia skiedrą ir pasižiūri. Septintą valandą. 
Apie tai galvojo naktį, kaip vakare, septintą, bus pas 
Liną. Su ja eis į bankelį. Darbe įrašė pieštuku tą skai
čių. Nebūtų užmiršęs, bet kažkas traukė nuolat pri
siminti, net svajoti apie mėnesieną, kalną, tą gražią 
mergaitę.

SPECIALUS
BARGENAS

* Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO
#49.50

ir augščlau

%

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FF.I.fM A. RAUDONIS, NF.LiI.IK BERTULIS, Sa».

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

Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.
tf

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TJbšOMB

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 Ss. Halsted St. CAIumet 8-7252

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
Kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
ųaugu Ir pelninga.

(J nl vergai Savings and 1xmm Assodatton užtikrina sanga 
«m» Ir gražų pelnų.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentam Iki 
810,000.00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus.’ Bos greA 
tas Ir draugiškas patarnavimas.

DM paskolų ir visais finansiniais reikalais krelpIdtAs:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOC1ATJON 

iHOO 5. Halsted Street. Chicago 8, Illnois

tf

— Dabar — vidkas keičiasi. Skiedrą numeta ir, 
užlėkęs skardį anapus tilto, sustoja ties žaliais var
teliais. Priešais ilgos stiklinės gonkos, šoninis įėji
mas. Pabeldžia į duris. Medinės klumpės greit nubė
ga, o ramūs žingsniai prieina ir atidaro.

— Atsiprašau, panele Lina! Reikalas atvijo pa
ryčiais !

Jos plaukai su skląstu vidury, šonuose tamsios 
šukos. Ant pilkos suknelės atskleistas darbo chala
tas, prismigęs adatų, įvairiaspalvių siūlų.

Ji gyvai šypsosi, kviečia vidun, čia jos darbo 
kambarys. Nesustoja ties gražia komoda, dideliu 
veidrodžiu, šviesiais langais. Žengia į saloną, kur 
minkštasuolis, puikūs baldai, veidrodis, gėlės.

Ehe! Tai tau ir siuvėjėlė, kuri vakarais dainuo
ja sentimentalias meilės dainas, čia skonis, gražumė- 

| lis! čia tvarka kaip gražiame miesto madų salone! 
i Tik manekenų betrūksta su amžinai dailiom šypse- 
\nom. Tai turi pati šeimininkė. Priedo — grožį. Ne
bus čia lengva tai sakuotai palaidinei, auliniams ba
tams. i

— Panelė Lina, tikrai gal keistoka, kad...
— Nevadinkit manęs panele, — pertraukia ji. — 

Arba grąžinkite tai, ką vakar pasakiau.
— To negaliu! Gerai, sakysiu tu, nors tai nepa

lengvins. Gal keistoka, kad taip jskridau.
— Kodėl? Pats visada laukiamas, — ji sėdas prie

šais ir ištiesia dailias kojas, šliuraitės išsiuvinėtos, 
apvestos minkštu kailiuku. Čia pat ir Viktoro stam
būs, grubūs auliniai. Jis atitraukia koją.

Iš jos plaukų sklinda malonus kvapas. Tas pats 
kaip ir vakar kalne. O meistro garbanose tikriausiai 
rasi medžio pjūvenų. Jis kvepia sakais, šviežiais rą
stais.

— Ar negali pasiūti man kelcrių marškinių? čia 
neturiu, kiti taip susitTynė. Apsileidau it kelmas.

— Tik tiek? —■ ji koketuoja. — Gali atsivežti, 
juk turi iš kur? <— šaudo skersu žvilgsniu ir pasku
tinius žodžius pabrėžia.

— Et, nieko neturiu. Toks jau meistro gyveni
mas: — trauki skudurus iš lagamino ir dangstais!— 
šaiposi ir Viktoras. — Pasiūk, jei gali, trejus.

Išima iš kelnių kišenės pinigus ir deda ant stalo 
nepažiūrėjęs. Linos akys pagauna sulamdytą gniutulą.

— Tiek nereikia. Gal labai brangių nori?
Kyla lengvu šuoliu. Judesiuose kažkoks papras

tumas ir laisvumas. Kažkur sutikta Viktoro gyveni
me. Jis seka, kaip grįžta iš kito kambario su metru, 
sąsiuviniu. Grakšti it stirnutė. Jauki. Julius visgi 
plyta, šiaušiasi prieš tokį gamtos stebuklą!

— Dabar viską apie tave žinosiu. Išmatavaus 
galima spręsti daug apie būdą. Na, meškinėli, atsis
tok, ištiesk savo letenas!

Skamba linksma ir matuoja, šneka. Meistras įsi
klauso, kad balse yra kažkas mieguisto, nuobodaus. 
Keistas balsas.

Vienu metu žaisdama perbraukia per krūtinę, ir 
jį griebia šiurpulys. Netyčia ir jis, leisdamas rankas, 
paliečia jos liemenį. Ji prideda šiltą žvilgsnį.

— Nupirk medžiagą, pati ir spalvą parink. Gal 
šiam savaitgaliui vieneri susikirps?

— Taip greit ? — rašo į sąsiuvinį.
— Šią savaitę vėl vaidinimai. Komediją stato 

Snūdžiuose.
— Puiku, aš pasveikus, oficialiai, aš vaidinsiu.— 

Ramiai ji rašo toliau.

________ i B ui daugiau^
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SO. BOSTONO ŽINIOS
— “Laisvės Varpo” kultūrinė 

radijo programa įžengė j ketvir
tuosius. metus. Šios programos 
pasisekimas yra didelis jos or
ganizatoriaus ir vedėjo Petro 
Viščinio nuopelnas. Pabrėžtinu 
taktu visuomeniniu atžvilgiu ir 
kruopščiu menišku programos 
apipavidalinimu P. Viščinis per 
tuos trejis metus yra išvaręs 
atžym'ėtiną kultūrinio darbo va
gą ir įgijęs simpatijų bei pasi
tikėjimo pas visus, kurie nuo
širdžiai sielojasi mūsų sėkmin
gu kultūriniu pasireiškimu da
barties situacijoje.

— Straipsnis apie Lietuvą 
svarbiame laikraštyje. Bostone 
einąs tarptautinis dienraštis 
“Christian Science Monitor” y- 
ra plačiai skaitomas šio krašto 
įtakingų žmonių ir jo turinys 
yra taikomas daugiau išsilaisvi
nusiai visuomenei. Savo išvaiz
da ir turiniu laikraštis nepana
šus į kitus plačiai visuomenei 
skiriamus laikraščius. Jame pa
lyginamai mažai vietos užima 
skelbimai ir didelis dėmesys ski 
riamas tarptautinei politikai. Tu 
ri gerus korespondentus visose 
pasaulio sostinėse. Pasaulėžiū
riniu atžvilgiu laikraštis atsto
vauja tik šiame krašte daugiau 
išsiplatinusią protestantų sek
tą, turinčią ‘‘Christian Science” 
vardą. Tačiau tam tikslui ski
riamas tik vienas puslapis, o vi
sa kita skiriama bendrai poli
tinio, visuomeninio, kultūrinio 
darbo informacijai.

Šis dienraštis savo kovo 9 d. 
laidoj įsidėjo skaitytojų balsų 
skyriuje K. Mockaus straipsnį 
Lietuvos reikalu. Straipsnyje Į 
trumpai suminimas Lietuvos li
kimas ir jos vedama kova už' 
išsilaisvinimą. i

— Kompozitorius Jeronimas 
Kačinskas, žinomas savo plačiai 
muzikine veikla, jau ilgesnį lai
ką gyvenąs So. Bostone, šįmet 
sulaukė 50 m. amžiaus.

— Antanas Matjoška, veiklus 
visuomenininkas, nuoširdus vil
nietis, šiais metais atšventė 20 
m. visuomeninės veiklos šiame 
krašte sukaktį.

— Lietuviai jėzuitai Kijaus- 
kas ir Trimakas šiuo metu dir
ba moktojo darbą jėzuitų mo
kyklose Bostone. Šie jauni iš 
tremties atvykę jėzuitai, atlikę 
mokytojų stažą, toliau tęs teo
logijos studijas ir rengiasi tap
ti kunigais. Kiekviena proga

lanko lietuvių parengimus. Gy-T 
vena pas jėzuitus 761 Harrison 
Avė., Boston, Mass.

— latvių pamaldos mūsų pa 
rapijos bažnyčioje buvo kovo 
10 d. Mirus prel. Stukeliui. Bos-i 
tono latvių katalikų religiniais 
Irteikalais dabar rūpnasi kun. 
Murniks, gyvenąs New Yorke.

— Skautų surengta Kaziuko 
mugė gražiai praėjo kovo 10 d. 
parapijos salėje po bažnyčia.

— Bendruomenės Bostono 
apylinkės susirinkimas numato
mas š. m. kovo 30 d. Tai bus

metinis susirinkimas, kuriame 
bus duota apyskaita ir renka
ma nauja valdyba. Galvojama, 
kaip įžiebti naujos gyvybės šiai 
reikšmingai organizacijai.

— Kultūros klubo susirinki
mas bus š. m. balandžio 6 d. 
7 vai. vak. intern. instituto pa
talpose.

— SLA Mass. apskrities su
sirinkimas įvyksta So. Bostone 
š. m. kovo 31 d. Dalyvaus to 
susivienijimo pirmininkas P. 
Dargia ir sekretorius M. Vini- 
kas.

— Bostono Liet. Dramos sam 
bfiris š. m. kovo 23 d. vyksta 
gastrolių į Hartfordą.

Lietuvių Prekybos Namai
% CLASSIFiED AND "HELP WANTED” AUS

KKAL ESTATE BUILDENG 9 REMODELING

Priež pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ĖST ATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIO 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-6080

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

Atneša DŽIAUGSMO šeimynai!
Telefonai visame name yra dalis moderniško šei

mos gyvenimo .. . gero gyvenimo.
Jūs taipgi džiaugsitės privatiškumu. Lengva pa

sitraukti į kitą kambarį kur galite ramiai kalbėtis. Ir 
žinoma, šiais laikais, jūs norėsite kad jūsų telefonai 
būtų spalvoti — pritaikinti jūsų skoniui.

Sužinokite kaip lengva yra įrengti spalvotą te
lefoną jūsų namuose. Skambinkite į biznio ofisą šian
dien. Telefono numeris yra pažymėtas 1-me pusla
pyje jūsų vietiniame telefono abonente.

ILLINOIS BELL TELEPHONE

i S • ...

Visos prekės 1957 metu stiliaus, be broku sąskaitos 

neparduodamos Finansų Kompanijon

S&, ..p' ■ '- "■ , ■
>. K-. ,,v.

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

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

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

fabrikų, Kroshler, Apolstering King ............................ $249.00
9x12 vilnoniai kilimai, Alexander Smith, Magee, Bigel-

low, naujų spalvų ............... ...................................................$ 69.00
9x12 kilimai įpatingai modernūs, garantm.Ti 10 metų,

parduodami pirmą kartą Chicagoje.................................. $129.00

Mūr. 2 bt. šild., mflr. gar.—$17,000.
Mūr. 4 bt. 3 did. lot., jp6d„ $25,500
Mūr. 3 augšt. 3 bt.. prašo $27,000.
Mūr. 3 bt. ir kraut., prašo $23,500.
Mūr. 6 kb. bung., šild. gar., $17,000
Prie 03 g-vės ir Harlem 4 did. lo- 

tui už $4.000.
Patikrinkite; yra sąrašas pigių Ir 

gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie California g-vės)

Nnrthside. Tvarkingas mūrinis dvl- 
flatis. 2x5. Basemente dar 1 kamba
rys. Aut. šildymas karštu vandeniu- 
alyva. Alium, langai ir sieteliai. Ply
telių vonia. Geras pirkinys! Prašo 
tik $19,000. Apžiūrėti nekainuoja!

Namas! Mūrinis, pulkus namas! 5 
karųbariai. 37 pėdų lotas, 2 karų ga
ražas. Alyva autom, šildymas. Visai 
arti Marųuette Parko. $18,600 arba 
geriausias pasiūlymas. Skambinkit, 
pamatykit, pirkit!

Income taksų pildymas
P LEONAS

SEAL BSTAZI 
2785 West 71at Street

Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

VIKTORAS SIMAITIS
olnlrai, oontkactok 

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

Namų tel. BIshop 7-3310 
2737 Wewt 43rtl Street

J BREIVE ancfsON
OONSTRUCTION COMPANY 

1442 8. 48th Ct., Cicero 50, IU.
Statome naujus namu lt garažu 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbu, skubiai, 
gerai ir pigiai
Saukite DAnube 6-17U nuo • įsi 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-6121 nuo e vaL 

vakaro Ud 11 vaL vakaro.

ET

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

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

statytą kainą ........................................................................$139.00
8 dalių valgomieji ąžuolo, riežuto, raudonmedžfct tik $299.00
9 dalių valgomieji raudonmedžio ar riešuto, su šlifuoto

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

Newark, N. J.

Vyčių šventė

Bendra šv. Komunija ir pus
ryčiai buvo surengti New Yorko 
ir New Jersey vyčių. Šv. mišias 
atnašavo ir pamokslą pasakė 
kun. L. Vaicekauskas. Šv. rri- 
šios buvo paaukotos už mirusį 
narį Razvadauską. Giedojo r»\ž! 
nyčios choras, vadovauja a s 
A. Kačanausko. Solo giedojo L. 
Stukas. Bendriems pusryčiams, 
kuriais rūpinosi Eleonora Je- 
nuss, vadovavo A. Shallna. Kal
bėjo Ch. Paulis, J. Boley, I. Ja
nonis ir J. Stukas

Po pietų vyao darbo posėdis, 
sušauktas apskrities p'1 m L 
Janonio. 90 kuopos pirm. E. 
Jenuss pasveikino delegatus ir 
svečius. Apskrities premijų ko
misijos pirm. Ch. Bason prane
šė, kad Helen Shields ir Joseph 
Sabel gavo premijas už veiklą 
savo apskrityje. Bayonne sky
rius gavo premiją už gausų na
rių atsilankymą į šventę. Jau
nųjų vyčių kuopos pranešė, kad 
narių skaičius gražiai auga. L. 
Janonis pranešė, kad kėglių ko
manda sėkmingai žaidžia. Kul
tūros komiteto pirm. J. Stukas 
paranešė, kad kitais metais bus 
iškilmingai paminėta 500 metų 
sukaktis nuo šv. Kazimiero gi
mimo. Be kun. Karalevičiaus, 
šventėje dalyvavo kun. Voice- 
kauskas. Pocius ir Pakalniškis. 
Gražiai kalbėjo Al. Janks.

Gegužės 25 d. bus iškilmingi 
pietūs Kearny, N. J., LAPC sa- 

• Įėję. Biletai kainuos po 4 dol. ir 
gaunami pas pietų rengimo ko
miteto narius.

Darbo posėdis buvo baigtas 
kun. Karalevičiaus ir kun. Pa
kalniškio malda ir Vyčių him
nu. F. V.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA
septintąjį

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENTAS

JONAS ANDRULIS
skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premijų.

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1957 rti. gruodžio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol., 
kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andulis iš Micnigan val
stybės.

3. Jury komisijos sąstatas bus paskelbtas netrukus.
4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 

būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai,
‘ Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, UI.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį. ‘

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

BRIGHTON PARKE:
Komb. mūr. med. 4 ir 6 puikūs 

kmb., dvigubas sklypas, garažas. 
Kaina $19,000.

Nauj. mūr. 1H aukšt. 4 Ir 5 kmb., 
eentr. šild., gražus.

Med. 2 po 5, pečiais šild. $15,800.
Med. 3 butai po 4 kmb. $16,500.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 4, centr. šild., 75 dol. 

paj., kaina tik $15,900.
Mūr. 2 po 5 naujas, tuoj galima 

užimti.
Mūr. 6 kmb., 2 kmb. pastogėje ir 

atsk. virtuvė skiepe. $18,500.
MARŲi iTTE PARKE:

Mūr. 5 ir 4 kmb. naujas.
M4ir. 4 kmb. gale sklypo.
Mūr. bung. 4 ir 3 kmb. $21,000. 

KITUR:
Mūr. 8 kmb., centr. šild., garažas. 

PAJAMŲ NAMAI:
Mfirinis 2 po 4 kamb., taverna su 

įreng. ir 9 atsk. kmb. $6589 dol. pa
jamų j metus. Nebrangiai.

Mūr. kamp. 5 kmb. ir maisto krau
tuvė.

Mūr. 7 butai, labai gera vieta.
Mūr. 4 butai, 2 po 4 ir 2 po 6
Mūr. 5 kmb. ir taverna, Gage par

ke.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAI 

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

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVĖ 

MORAS
Builders Gen. Contractors 

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus gydytoji; ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir jvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:
JONAS STANKUS

Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

TeL PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chlcagc 29, II).

Namų statyba, {vairūs pataisymai
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas. patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5331 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 515
Nolton, Willow Springs. III.

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMA MAISTO KRAU
TUVU lietuvių apylinkėje, prie baž
nyčios ir mokyklų. Geras biznis, ge
rai įrengta; naujos mašinos. Prieina
ma kaina, nes sav. turi išeiti į ligo
ninę. Susitarimui skambinti YArds 
7-4301.

. . . PRADĖKITE TAUPYTI PAS MUS . . . 
GAUSITE AUGftČI.AUSI DIVIDENDĄ ... O BE TO, 

APDRAUSTA SAUGUMĄ IKI $10,000.00 ... IR, 
NAUDINGŲ DOVANŲ UŽ JŪSŲ PRILANKUMA

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas 
Tel.: TOunhalI 8-8181 Ir BIshop 2-1807

Antradieniais, ketvirta/!. Ir pi-nktad. 
nuo 9 Sd 5; pirmadieniais iki K va
karo: šeštadieniais iki 1 v. po pietų: 
trečiadieniais uždara.

RASTINĖS VALANDOS:

DYKAI PLlišINIH ZUIKUTIS VAIKUČIAMS TAUPYTOJAMH

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

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

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

KASOMIEJI STALAI — KNYGOM SPINTOS
Rašomieji stalai, raudonmedžio, ąžuolo, riešuto su 4 stal

čiais, tik nu iksleiviams ....................................................... $ 29.00
Rašomieji stalai dviem eilėm stalčių ......................................... $ 39.00
Rašomieji stalai, specialus įdėjimas rašomai mašinėlei,

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

ar profesionalams, \ isi stalčiai užrakinami, regu
liuojamas augštis, tik . ..........................$135.00

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

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

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

ŠALDYTUVAI. SKALBIAMOS MAŠINOS VIRIMUI PEČIAI
6 pėdų šaldytuvai VVestinghouse, Admiral, Norge, Frigi

darė, General Electric* nuo................. ............................ $149.00
Virimui pareelano krosnys, automatišku uždegimu, ne-

dūžtamo pareelano, žymios Crown kompanijos, po $ 99.00
Virimui pečiai, Croun, RCA, Roper, Tapan, Universal . .$169.00

1 Jei jūs pavargote bejieškodami puikių baldų už prieinamą
kainą atvykite pas mus. Jūs būsite nustebinti mūsų žemomis 
kainomis ir gražiu modernišku stiliumi.

Kas turi gera skonį viską perką 
pas Lieponį.

FURN1TURE CENTU, INC.
• 3224 SO. HALSTED STREET
Lietuvių Prekybos Narna: vedėjas*-Justas Lieponis

TEL. — VICTORY 2-4220

ĮMONE ATIDARYTA:
Pifm., Ketvirtad.........................................................9—9:30
Kitom Dienom:    ............................................... 9—6.00
Sekmadieniais: ......................................... 10—S valandos

MARQUETTE PARKE
Mūrinis 2 po 5% kamb. ir 3 kamb. 

rūsy.
Geras 6 kamb. bungalow. Tile vo

nia ir virtuvė. $17,500.
50 pėdų sklypas.

BRIGHTON PARKE
Prie liet. mokyklos medinis su rū

siu ir šildym. 6 ir 6 kamb.
Kampinis mūrinis — 4 dideli butai.
83-čia ir Kedzie Avė. Puikus mūri

nis — 2 po 5 kamb. ir 3 kamb. Cen
tral. šildymas alyva. Garažas.

Gage Parke naujas mūrinis 2 po 5 
kamb. $32,900; įnešti $8,000.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ. 

LAf. 3-3881: LAf. 8-9027

DRESS SHOP — 100% LOCAT1O5 
43rd ir Archer

Dabai žemas investmentas. Ypa
tingai parduodama California salon 
fashions. Fabrikantas suteikia visas 
prekes, užmoka "freight"-pervežiiną, 
priima “markdowns”, ir t. t. Gera 
proga darbščiam asmeniui. Kreiptis 
į sav. tel. CLiffside 4-2928, kiekvieną 
dieną.

TAVERNA — Labai geroj vietoje, 
įsteigta prieš 26 m. Yra 75 pėdų ba
ras Ir geri įrenginiai. Gerai einąs biz
nis. Parduodama dėl senatvės ir silp
nos sveikatos.

2128 Indiana Avė.
VIctory 2-9027

GRILL AND FOUNTAIN 
SERVICE

Prie kampo, gera proga prie šio 
biznio prijungti vaistinę ar panašiai. 
Gerai einąs biznis. Savininkas turi 
kitus interesus. 535 W. «3rd Streid, 
ENglevvood 4-9438. Tikras bargenas. 
Parduoda arba išnuomoja.

MARQ(JETTE PARKE 
Gražus 3 m. senumo mūrinis, 2 po

4 kamb. Gazo šiluma, rūsys, naujas 
2 mašinų garažas. $23,700. A. Vaina.

5 kamb. mūrinis. Automatiškas 
I gazo šildymas. Garažas. $17,000.

BRIGHTON PARKE Medinis, 2 po 
4 kamb. Alyvos pečiaus šiluma. Ga
ražas. $12,500.

VARPAS Real Estete 
Insurance, Notary Public

5916 So. Western Avė. 
PRoep. 8-2231 arba HEm. 4-7085

PIRKITE Ir parduokit* mvo *•- 
kilnojamą tartą per mano įrtaigą. 
Naudokitės mano teisinga patarna
vimą.

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpuUIe 7-9499

LIKT. APDRAUDOH AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty- 
| bės patvirtlnos kainos.
I Prieš darydami apdraudas kitur,
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS
UAlhmnk B-M71

INTERSTATE INRURAMCK AOENCY
AlOH S. Ashland Avė., Chloaflo 36, IU.

D. M0NSTAVI6IUS
REAL ESTATE - 1658 W. 108 st 

Tel. HEVERLY 8-3946
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose h- 
valdžios jataigose.

INCOME TAX. Tax aconuntant

pardaviau, 
uodant, Jfl-

AloJe nejudomo turto 
{■taigoje perkant ar parduodant, 
sų laukta greltaa Ir tatatngaa patar 
navtmaa.

NORVILĄ
REAL ESTATE BAUBS 

3600 w. 59th RL Tel. Praepeot

Skelbkitės “Drauge"!

Parduodama groserių ir hičso.i 
krautuvė. Lietuviška klijentūra.

VIrginia 7-7396

CICERO. Partneriai išsiskiria, 
parduoda 2-jų butų apkaltą na
mą. 5 ir 5 kamb. (3 mieg.) 16th 
ir 50th Avė. $14,500. Gazu apšild. 
SVOBODA, 6013 Cermak Rd. BI
shop 2-2162.

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, Cicer.
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 

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

OLympic 2-6752

I8NUOMUOJAMA — TOK KENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estete 
5918 No. Westem. l’Bos|M-ct 8-2231

" " ‘ ‘ real EgTATĖ........

7 BUTŲ MCR. namas. Apy- 
pylinkėj Kostner ir 22nd St. 6 po 3 
kamAb ir 1—4 kamb. Pajamų $600 
į mėn. $49,900: įmokėti $15.000 
SVOBODA, 3739 W. 26th Street 
LAwndale 1-7038.

Perskaitę “Draugą”, duokite 
kitiems!



atvykusi iš Vokietijos. Jaunoji 
baigė Mary Mount kolegiją New 
Yorke chemijos mokslo baka
lauro laipsniu, vėliau dirbo gar
sioje cheminių gaminių ir vaistų 
kompanijoje.

Laisvą nuo mokslo laiką Da
nutė visada panaudojo siekda
ma būti naudinga lietuvių vi
suomenei, tam tikslui plačiai į- 
sijungdama j organizacinę veik
lą, dalyvaudama tautinių šokių 
rateliuose, vaidindama Brookly- 
no scenoje statomuose veikaluo
se ir t.t.

Darutė priklausė Moksleivių nįaįg 
Ateitininkų Sąjungai, o tapusi 
stute nte aktyviai dalyvavo Stu
dentų Ateitininkų S-gos Brook- 
lyno drauogvės veikloje, kur vi
są laiką buvo noriai renkama į 
valdybą.

Pirmadienis, kovo 18 d., 1957

Hamilton, Ont.
Cit*vėluiido “Vaidila” Hamiltone

Hamiltono ateitininkų kuopa 
susitarė su Clevelando dramos 
teatru, kad jis atvyktų į Ha
miltonų ir suvaidintų “Brandos 
atestatų” kovo mėn. 31 d. 5 vai. 
vakare šv. Vladimiro salėje 855 
Barton Street East. Šis dramos 
vienetas yra jau spėjęs pasižy
mėti savo pasiekimais. Hamilto
nas yra išsiilgęs gero vaidinimo.
Manoma, kad ir artimų apylin
kių lietuviai susidomės šiuo 
spektakliu: Wellandas, St. Ca- 
therine ir kt. Gavėnios metu. 
kada pagal mėsų papročius šo
kiai nerengiami, svarbu pasi
grožėti vaidybos menu.

Visi norintieji iš anksto pasi
rūpinti biletais, yra maloniai Algirdas Alksninis lankė Con 
piašomi kieiptis: J. Pleinys, neetieut universitetą, kur stu- 
Santord Avė., tel J. A. 9-51-29, | djjavo bakteriologiją ir gyvulių 
atba A. Grajauskaitė, llo Gan-|jj^as ir jgįjo bakalauro laipsnį, 
non street E. te!. JA. 2-2698. Į §juo metu Algirdas tarnauja

Nauja ateitininkų valdyba | JAV laivyne, kur buvo primtas
Ateitininkų kuopos valdyba 2 laivyno karininkų mokyklą ir

Hamiltone pasiskirstė pareigo
mis šitaip: pirm. J. Pleinys, se- 
kret. Antanina Grajauskaitė, iž
dininkas S. Orvidienė. Pirminin 
kas pasiekiamas telefonu: J. A. 
9-5129. Patogiausia popietinėm 
valandom.

Paminėjo šv. Kazimierų

prieš pat vestuves ją užbaigė, 
įgydamas leitenanto laipsnį. Al
girdas Brooklyne yra žinomas 
skautų veikėjas, jaun. skautų 
(vilkiukų) organizatorius ir va
dovas.

Apreiškimo parapijos bažny
čioje mole “ <tės sakramentą su 
teikė km. J. Pakalniškis, asis-

Š. m. kovo 10 d. Hamiltone. tuojant R, j Meškauskui kun

Padorumo legionas
Šiame krašte rodomiems fil

mams vertinti yra įsteigta spe
ciali įstaiga pavadinta “Natio
nal Legion of Decency” (453 
Madison Avė, New York 22, N. 
Y.), kuri juos vertina katalikiš 
kosios dorovės šviesoje. Ji vei
kia glaudžiame kontakte su "In
ternational Federation of Ca- 
tholic Alumnae” judamųjų pa
veikslų departamentu, filmus 
klasifikuojant į atskiras rūšis 
atsižvelgiant į jų prasilenkimą 
su nustatytais moralės dės-

Jų rūšys yra sekančios: A-l
— visiems siūlomi filmai, A-ll
— tik suaugusiems, B — filmai 
dalinai prasilenkiantys su mo
rale (skirti tik suaugusiems), 
C — visiškai nemoralūs filmai. 
Iš paskutiniosios — C katego
rijos yra pažymėtina neseniai 
daug triukšmo sukėlęs "Baby 
Doll” filmas. Iš anksčiau pasiro 
džiusiųjų C klasifikaciją turin
čių filmų minėtini: “French 
Line”, “Garden of Eden”, “I Am 
A Camera”, “Moon is Blue” ir 
kt. Dauguma šios rūšies filmų 
yra atvežtos iš užsienio — Pran 
cūzijos ar Italijos.

Dalinai nemoralių filmų tar
pe rasime ne vieną filmą, j ku
riuos, kaip patiriama, nemaža 
tėvų leidžia savo nepilnamečius 
vaikus. Štai jie: “Love Me Ten-

Pikturnai ir k j*!. J. Patan-\der”, “Autumn Leaves”, “Buslietuvių parapiios salėje buvo 
•’inėtas šv. Kazimieras. Pas

kaitą skaitė mokytojas J. Do
vevfėiui. Dalyvavo pilna oįžnv-

! čia žmonių. Viena jaunosios pa- 
meika. kuris išryškino šventųjų mergių buvo ...li!:ygtėg draugė
gyvenimą ir pasiaukojimą; jų Danutė Bartuškaitė iš Chicagos. 
asketinj gyvenimą ir nuveiktus, jungtuvių puotoje. Apreiški- 
darbus. Gaila prelegentas maža mo pjrapijos salėje dalyvavo
davė žinių apie šv. Kazimierą 
ir jo reikšmę lietuviu jaunimui. 
Paskaitą suruošė vietos ateiti
ninkų kuopa. Publikos atsilan
kė apie 200 žmonių. Invokaci- 
ją skuite kun. dr. Tadarauskas. 
Buvo graži meninė programa, 
kurią atliko liet. šeštadieninės 
mokyklos mokiniai. Minėjimas 
baigtas Lietuvos himnu.

didelis skaičius jaunųjų giminių, 
draugų ir pažįstamų, viso apie 
300 dalyvių; jų tarpe Vilko pir
mininkas J. Matulionis, kan. J. 
Meškauskas, dr. A. Vaitiekū
nas, kun. dr. J. Matusas, kuris 
paskaitė ir tai progai jo paties 
parašytą eilėraštį. L. P.

Jaunesnius kaip 40 m. 
reikia skiepyti

Medikų draugijos prezidentas

Didelis susidomėjimas i 
“Rigoletto” opera

Kanadoje yra didelis susido-j
mojimas Chicagoje statoma o- dr p h. Murray ragina, kad 
perą “Rigoletto”. Kas tik tu-1 
rėš laiko visi žado vykti Chi- 
cagon pasižiūrėti spektaklio.

Chicaga yra pasaulio lietuvių

visi asmenys, jaunesni kaip 40 
metų, neatidedami turi pasirū
pinti, kad būtų Įskiepyti nuo 
polijo ligos.sostinė, turi labai daug meni 

nių pajėgų, bet vis tik “Rigo- žm°niU- 
letto” opera yra labai sudėtinga 
balsiniu ir muzikaliniu požiūriu 
ir todėl daugelis rengiasi ją pa
matyti. čikagiečiai gali laukti 
tolimų svečių kovo 30 ir 31 die
nomis.

Vienas iš didesnių suvažia
vimų sekančiais .metais bus A- 
merikos legiono. Šis suvažiavi
mas šaukiamas rugsėjo 1—4 
dienomis. Illinois legionierių 
komandierius P. Brautigan 
skelbia, kad tas suvažiavimas 
miestui atneš arti $10,000,000 
pajamų.

IPnd ruomenės rinkimai
Lietuvių Bendruomenės rin

kimai šiemet susilaukė kiek gė
lesnių rezultatų — balsavo apie 
25' ‘f turinčių teisę balsuoti. Bet 
yra ir tokių vietovių, kur bal
savo vos 8' į. Hamiltonas iki 
š'ol buvo skaitomas viena pa
vyzdingiausių liet. kolonijų. Ha- 
miltonas visą laiką pirmavo vi
same pasauly aukų dosnumu TF 
bet cabr kai kas eina blogojon 
pusėn.

• T r u m |» a i
— Buvęs Telšių kunigų semi

narijos prof. kun. dr. Kazys 
Prielgauskas, vyskupo V. Briz-, 
gio kolega Romos universitete, 
šiuo metu klebonauja Kuršėnuo 
se.

— Antanas Raky* iš Telšių 
miesto yra prašomas skubiai at
siliepti arba apie jį žinantieji 
pranešti A. Gureckas, 99 East- 
bourne Avė. Hamilton, Ont. Ca- 
naila. Via labai svarbių žinių | 
jam ir giminei.

Rūta Ivanauskaitė išvyko 
3 savaitėm atostogų j Kalifor
niją, nes ji yra pirmoji mokinė 
tarp 100 seserų General Hospi- 
tal. Hamiltone. K. Giedaugas

Brookiyn, N. Y.
N uotai kj ii gos vest u vės

Kovo 3 d. į šeimyninį gyveni
mą išėjo du energingi ir Brook- 
lyno lietuviškojo jaunimo tarpe 
žinomi jaunuoliai Danutė Sta j| 
siukynaitė ir ir Algirdas Alksni
nis.

Danutė Sta siukynaitė yra Bro 
oklyne gerai žinomų Vaclovo ir 
Monikos Stasiukynų duktė, 
prieš nepilnus 8 metus su tėvais

Duoną ir įvairias skeningas 
bulkutes kepa

BRUHO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė.

TvL (Uffside 4-6378 
Pristatome j visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame j visus artimuo
sius miestus.

Mielai
SOFIJAI BARANAUSKIENEI

mirus, josios mylimą sūnų Stasį Baranauskų ir duk
ras: Liuciną Vilkutaitienę ir Sofiją Pacevičienę bei 
jų šeimas, netekus savo mylimos mamytės, uošvės 
ir senelės, širdingai užjaučiam ir kartu liūdim

P. ir J. MITRAI, ALDONA STAŠAITIENE ir 
GRAŽINA PETRULIENE

A. A.

STANISLOVAS BITAUTAS
Gyveno 3221 North Natchez Avė., tel. PEnsacola 6-9697. 
Mirė kovo 15 d., 1957 m., 4 vai. popiet, sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona, merg. pav. Gri- 
bauskaitė; duktė Ona Sanders, žentas Petras; 2 sūnūs: Sta
nislovas, marti Irene ir Vladislovas, marti Josephine; 8 anū- 

Įkai; brolienė Bronislava Bitautienė ir šeima ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų

Priklausė Šv. Vardo dr-jai, Šv. Cecilijos dr-jai ir šv. Juo- 
zapo dr-jai.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 1410 No. Ashland Avė.
Laidotuvės įvyks antradienį kovo 19-tą d„ iš koplyčios 

8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Mykolo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta- 
Įmus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: žmona, sūnūs, anūkai ir visi kiti giminės. 
Laidotuvių direktorius Steponas Lackswicz, Tel. RE 7-1213

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Chicagos Prekybos ir Pramo
nės sąjunga.

Operos žvaigždžių paroda
Rosary kolegijos, esančios Ri- 

ver Forcst, prie Chicagos, me
no galerijoje parodon išstatyta 
400 nuotraukų operų žvaigž
džių, instrumentalistų ir dirigen' 
tų su tų asmenų autografais.

Ha va jie tiška šventė
Per WGN televizijos stotį 

(kanalas 9) Chicagoje sekma
dienį, kovo mėn. 24 d. 6 vai. v. 
bus pusė valandos havajietiškos 
programos, su Havajų dainomis, 
šokiais ir kitomis įVairenybė- 
mis.

PAJIESKOJIMAl

Stop”, “Hollywood or Bust”, 
“Man with the Golden Arm”, 
“Oklahoma”, “Mr. Roberts”, 
“Tea and Sympathy”, “Trape- 
ze” ir daug kitų. Šie filmai net 
ir suaugusiems yra nelabai pri
imtini, tai ką kalbėti apie jau
nuosius.

Tėvai turėtų pasirūpinti šio 
legiono spausdinamas filmų kla
sifikacijų lenteles, kurios yra 
talpinamos įvairiuose katalikiš
kuose laikraščiuose ir tada la
biau kreipti dėmesį į filmų pa
rinkimą savo vaikams. E. š.

Ruošiasi pagodai
Šią vasarą nuo birželio 29 d. 

iki liepos 14 d. Navy Pier vie
tovėje bus paroda, kurią ruošia

balandžio 15 — 21 d. Šv. Ka
zimiero parap., St. Clair, Pa., 
kun. A. Mažukna, MIC;

Gegužės 5 — 19 d. Šv. Kazi
miero parap. Brockton, Mass., 
kun. A. Mažukna, MIC;

kovo 31 iki balandžio 7 d. lie
tuviams Hamiltone, Kanadoje, 
kun. A. Spurgis, •MIC;

Balandžio 7 — 14 dienomis lie 
tuviams Toronte, Kanadoje, — 
kun. A. Spurgis, MIC.

Prašome Tėvų Marijonų rėmė 
jus ir bičiulius pasimelsti už 
misijų pasisekimą ten, kur jos 
bus vedamos

Kun. J Mačiulionis, MIC,
T. Marijonų Misijų Vedėjas,
1910 E. Falls Street,
Niagara Falls, N. Y. ,

Jieškomas EDVARDAS PEČIU-i
LIS, s. Alfonso, g. 1915 m., kilęs 
iš Mažeikių miesto. Yra žinių iš 
Mažeikių. Kreiptis į: A. Nevardau- 
ska, 947 W. 32nd Place, Chicago1 
8, III. Tel. YArds 7-0656, po 6 v.v. I 
PASTABA: Vakar adresas buvo 
klaidingai paskelbtas “847” turi 1 
būti “947”

KAZYS URBONAVIČIUS, s. 
Martyno, įieško Jieva Urbonavičie 
nė, Verdulių g-vė Nr. 53, Šiauliai, 
Lithuania.

JONAS KARENIAUSKAS, s. 
Jono, išvykęs 1907 m. iš Lietuvos, j 
kilęs iš Kirmiliškių kaimo, Mari-' 
jampolės apskr. Jieško Morta Ka-Į 
reniauskienė, • M. Gorkio g-vė Nr. 
30, bt. 2. Klaipėda, Lithuania. ’

Tėvų Marijonų misijos

Pirmoje 1957 metų dalyje tė
vai marijonai vadovaus misi
joms sekančiose parapijose:

kovo 18 — 24 d. Švč. Trejybės i 
parap., Hartford, Conn., kun. I 
A. Mažukna, MIC;

balandžio 1 — 14 d. Šv. Jurgio 
parap., Brookiyn, N. Y., kun. 
J. Mačiulionis, MIC;

balandžio 1 — 14 d. Šv. Kazi
miero parap., Pittston, Pa., kun. 
A. Mažukna, MIC;

balandžio 15 — 21 d. Šv. And 
riejaus parap., Philadelphia, Pa., 
kun. J. Mačiulionis, MIC;

f
A. A

AGOTA KOMINSKY
(1‘ugul tėvuti Mum lėlute)
Oyv.5846 So. Suwyer Avė., te

lefonas HE 4-2107.
Mirė kovo 15 d.. 1957 m.,

6:26 vai. vakare.
Gimusi Lietuvoje. Kilo iš Ra

seinių apskr., Betygalos para
pijos. Aleknaietų kaimo. Ame
rikoje išgyveno 50 metų.

l’asiliko dideliame nuliūdimo 
3 dukterys — Stella Rimkus, 
ir anūkė Dorothy Jvolecek ir jos 
vyras Elnier ir 2 proanūkai. 
Ona Shastok, žentas Juozapas 
ir anūkė A nitą, ir Sophie Shai- 
nauska.s. žentas Antanas ir anū
kas Myron^ brolis Thomas Ma- 
cevich su šeima (Philadelphia, 
Pa.), sesuo Sophie Markus 
švogeris Miehael ir šeima ir 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas Stepono 
Lacka,wicz koplyčioje, 2424 W. 
6Hth St. Laidotuvės įvyks tre
čiadienį, kovo 20 d. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėta 
į St. Gali parap. bažnyčią., 55th 
ir So. Kedzie Avė., kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos Už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Agotos Kominsky 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jai pa
skutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę lieka: dukterys, žen
tai. anūkai, proanūkai, brolis, 
sesuo ir kiti gimines.
Informacijoms skambinkite A. 
Phillips, tel. YArds 7-3401.

Lietuvių Savanorių Kūrėjų Sąjungos Chicagos sky
riaus nariui dailininkui

A. j- A

JUOZUI KAMINSKUI 
mirus, jo žmonai Teodorai, dukrai Elvyrai Degutie
nei, jos vyrui Zigmui, dukrai Vydai ir giminėms 
liūdesio valandoje reiškia nuoširdžią užuojautą

Chicagos Savanoriai Kūrėjai

A. j A.

Dailininkui J. KAMINSKUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą žmonai, dukte

rims ir artimiesiems reiškia

BUVĘ HANAU GIMNAZIJOS MOKINIAI

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN YV. PACHANKIS (PATCH), Vloe-President

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

lul

tu

I paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmadų-ntais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet.
IŠSIRINKITE DABAR _ Bl’R PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 

JOKIO |MOK|JlMO. SIMOKf-SITE KAPINIO DIENOJE

n

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

LIŪDESIO VALANDOJ 
£t«Ulr

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westera Avė. Air Condltloned koplyčia 
REpubUo 7-8600 — 7*8601 Automobiliams vieta

Tiems, kuris syvena kltoss miesto dalyse: gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų.

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 DIENĄ IR NAKTĮ

lifrsTfrrt

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERH AVĖ. 1410 S0. 

CHICAGO, ILL. CICERO

Telefonai — GRovehilI 6-23

50fh AVĖ. 

ILL.
arba

T0wnhall 3-2109

I tį, Reikale šaukite 
I mus.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- £Pjb Mes turime koplyčias’
vimas dieną ir nak- Jftft įSj visose Chicagos ir'

Rosąlando dalyse ir I 
tuojau patarnaujame!

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREEET Tel. SLeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

LEONAADAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ Tel. COmmudore 4-222>

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1IS9

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO. III. Tel. OLympic 2-100:'

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUŪYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-6781

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

VAHCEFUNERALHOME
1424 8. f>Oth AVĖ. OLympic 2-5245 ir TOumhall 3-9687
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X Moksleivių Tautinis an
samblis, gyvai besireiškiąs Chi
cagos lietuvių gyvenime, pa
skutiniuoju laiku prisijungė 
prie Lietuvių Bendruomenės, 
plečia savo veiklą visose Chica- 
gos lietuviškose apylinkėse ir 
toliau vadinsis LB Moksleivių 
Tautinis ansamblis. Jau veikia 
ar organizuojami moksleivių 
tautiniai ansambliai Bridge- 
porte, Marąuette Parke, Brigh- 
ton Parke ir Cicer-o. Prie 
Bridgeporte veikiančio ansamb
lio jungiasi 18 gatvės koloni
jos lietuviai moksleiviai, o 
Town of Lake apylinkės moks
leiviai jungiasi prie Brighton 
Parke veikiančio ansamblio. 
LB MTA atlieka didelį lietuviš
kos kultūros darbą lietuvių jau
nimo tarpe. Lietuviškas jauni
mas kviečiamas jungtis j LB 
MTA eiles, o lietuviai tėvai ra
ginami padėti savo atžalynui 
ansambliuose dalyvauti. Nauji 
nariai priimami kiekvienu me
tu. Įsiregistruoti šiose vietovė
se: Brighton Parke pas Sofiją 
Jonynienę, Lafayette 3-0475 ir 
pas P. Dirkį, YArds 7-4693; 
Marąuette Parke pas LB apy
linkės pirmininką S. Endrijo- 
nienę, WAlbrook 5-2221; Cice
ro bibliotekos patalpose pirma
dieniais ir trečiadieniais nuo 6 
ligi 8 vai.; Town of Lake apy
linkėje pas mokytoją Tarulienę.

X Tautinių šokių šventės fi
nansų komisijos pirmininku yra 
pakviestas John Pakel, Chick- 
gos Savings and Loan Associa- 
tion prezidentas, kuris pernai 
buvo ir Dainų šventės finansų 
komisijos pirmininku, o iždi
ninku yra pakviestas Antanas 
Gintneris, kurie sudarė sekan
čių asmenų finansų komisiją: 
dr, P. Kisielius, kontr. M. Zizas, 
teis. Z. Dailidka, kontr. V. Šim
kus, V. Samoška, prek. J. Kar
velis, F. Valinskas, Adela Bur
ba, Br. Klemka, inž. Naudžius, 
dr. Alg. Vasonis, inž. J. Jur
kūnas, nuosavybių pardavėjai 
P. Leonas ir J. Kutra, kun. B. 
Sugintas, J. Leimonas, A. Vait
kevičius, K. Mickevičius, J. 
Gradinskas, St. Semėnienė, Br. 
Mačanskas, Alg. Pivariūnas, J. 
Spaitis, J. Kuzas, A. Šinkūnas; 
A. Kumskis, J. Paškauskas, dr. 
J. Pliskaitis, K. Bružas, draud. 
brokeris J. Kirvaitis ir kiti.

X Koekforde. 111., pastango
mis Chicagos saulių klubo va
dovybės buvo įsteigtas naujas 
šaulių klubo padalinys, kuria
me neseniai apsilankė Chica
gos šaulių klubo meno kuope
lės artistai gastrolėn su veika
lu “Bus audra” ir turėjo gra
žų pasisekimą. Dabar Rockfor- 
do šaulių klubo valdyba organi
zuojasi pavasario veikimui ir 
kviečia tenai gyvenančius lietu
sius aktingai įsijungti į šaulių 
eile8, nes darbo turima pakan
kamai.

X “Tėvelių Pasakos”, A. Gied
riaus paruošta knyga, seniau 
kainavo 50 et., gi dabar nupi
ginta iki penkiolikos et. Kny
goje yra dvylika pasakėlių. Pa
ti knygutė turi 60 psl. Gauna
ma “Drauge”. Užsisakantieji 1 
egzpl. už jos persiuntimą pri
deda prie kainos dar penkis 
centus. Šiaip knyga kainuoja 
15 et. ir užsakant jų daugiau 
ar su kitomis knygomis, joks 
persiuntimo mokestis nereika
lingas.

X Juozas Žičkus, Liet. Polit. 
Kalinių s-gos Chicagos skyr. 
kasininkas, praėjusį ketvirta
dienį savo darbovietėje, Blue 
Island, sunkiai susižeidė koją. 
Kranu iškeltas geležis staiga 
krito ir sutriuškino pėdos kau
lą. Buvo nuvežtas į St. Francis 
ligoninę, Blue Island, kur pagu
lėjęs 5 paras grįžo su sugipsuo
ta koja ir dabar gydytojų prie
žiūroje gydosi namie savo re
zidencijoje, 6357 So. Albany 
avė.

X Amerikiečių žurnalas 
“Musical Leader” savo skaity
tojams pranešė, kad Chicagoje 
lietuviai stato Verdi operą “Ri- 
goletto”. Opera įvyks kovo 30 
d. 8 vai. vak. ir kovo 31 d. 3:30 
p. p. Marijos Augšt. mokyklos 
salėje.

X Br. Andriukaitis, LB Ro-
selando apylinkės iždininkas, 
kruopščiai renka tautinio soli
darumo mokestį, kadangi vi-

CHICAGOS ŽINIOS
Pranciška 1‘lrkavičienė, ilga

metė Roselaiul apylinkės gy
ventoja, mirė penktad., kovo 
15 d., 1957 m., po ilgesnės ligos. 
Laidojama pirmadienį, kovo 18 
d., 1957 m., iš Visų Šventųjų 
parap. bažnyčios. A. a. Pranciš
ka paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą A. Plekavičių; dvi dukte
ris — p. Lucille Gare, kuri gy
vena Colorado valstybėje ir p. 
Betty Pilipauskas (Phillips), 
žmona dailininko Jono Pilipaus- 
ko.

SUSIŽIEDAVO KONSULAS 
STUNOEVICIUS

Ličtuvis Feliksas Stungevi- 
čius, kuris yra Uragvajaus kon
sulas Chicagoje, susižiedavo su 
Mary Jane Berminham, gyve
nančia Evanstone. Fel. Stunge- 
vičius yra gavęs magistro laips
nį Chicagos universitete ir tei
sių bei kalbų mokslų laipsnius 
Uragvajaus universitete. Kon- 
sularinėje tarnyboje yra nuo 
1942 metų. Jis yra viceprezi
dentas Tarptautinės Pramonės 
Inžinierių sąjungos. Yra gavęs 
ordinų iš Pietų Amerikos vy
riausybių, jų tarpe iš Ekvato
riaus ordiną Už Nuopelnus. 
Jo sužadėtinė yra baigusi Pine 
Manor kolegiją.

Pavasarinė automobilio 
priežiūra

Chicagos Motorų klubas iš
siuntinėjo laikraščiams prane
šimą, kuriame viseims primena, 
kad kaip žmonės protarpiais pa
tikrina savo sveikatą pas gydy
toją, taip reikia ir automobilius 
gerai sutvarkyti pavasarį. Rei
kia pakeisti atitinkamus tepa
lus, patikrinti transmisijas, iš
lieti iš radijatoriaus nešąlantį 
skystį, kas apsaugos nuo per
kaitimo vasarą, išvalyti ar pa
keisti žvakes, pakeisti alyvos 
filtą, patikrinti bateriją, švie
sas, langų valytojus, skystį stab 
džiuose. peržiūrėti padangas, ar

suotinas narių metinis susirin-1 nėra smarkesnių jose sužaloji- 
kimas įvyksta kovo mėn. 24 d. mų

X Valerijonas Šimkus, gyve
nąs jaukioje lietuviškoje sody
boje, kurią savo nepaprastu ga
bumu įsirengė ir apie kurią net 
amerikiečių laikraščiai rašė ir 
nuotraukas įsidėjo, nuoširdžiai 
remia visus mūsų kultūrinius 
įvykius. Daug kentėjęs okupuo
tame Vilniaus krašte jis ir da
bar rūpinasi lietuvybe. Giliai 
vertindamas meną, muziką ir 
dainą, jis ir "Rigoletto” operai 
paskyrė 50 dol. šiuo metu yra 
gabus kontraktorius, parodęs 
eilę pavyzdžių, rodančių didelį i 
žmoniškumą perkantiems ir įsi
kūrė 515 Nolton St., Willow 
Springs, III. Prie jo namų sto
vįs lietuviškas kryžius yra 
puošnus ir atkreipiąs visų dė
mesį.

X Anis Rūkas “Draugui” at
siųstame ilgesniame straipsny
je nagrinėja laikraščio ir radio 
naudą, pabrėždamas, kad tie 
dalykai vienas kitą papildo. 
Autorius teigia, kad transliuo
jamos per radiją dainos labiau 
patinka paprastesnės, tačiau 
tiems, kas daugiau nusimano 
mene, labiau patinka sudėti n- 
gesnės-meniškesnės.

X Lietuvių Menininkų klubo 
atidarymo iškilmių dalyviai ga
li save matyti gražiose nuo
traukose ir jas prisiminimui 
įsigyti pas mūsų žinomą foto
grafą A. Stelmoką, 3315 South 
Halsted Str. telef. FR 6-4219.

11 vai. Visų šventųjų parapijos 
salėje.

X Operos spektakliai bus
pradedami nevėluojant, punktu
aliai skelbtuoju laiku: šeštadie
nį, kovo 30 d. 8 vai. vakare, o 
sekmadienį, kovo 31 d. 3:30 vai. 
P P-

X Irena Skinderis-Krelčma- 
raitė, 3117-C N. Orchard St., 
labai sunkiai serga Šv. Antano 
ligoninėje, kambarys 204. Li
gonis silpna. Prašoma nelankyti.

X Ona Čepulienė ir duktė 
Toni drauge su Mrs. Laucaitis 
šauniai leidžia atostogas Miami, 
Floridoj. Visos džiaugiasi labai 
gražiu oru.

X Juozui Viplentui ir Kostui 
Žaliui yra laiškai iš Lietuvos. 
Atsiimti “Drauge”.

$20,000 studentėms
Mundelein kolegijoje kovo 

mėn. pradžioje buvo konkursi
niai egzaminai paskirstant stu
dentėms stipendijas, kurios sie
kia iki $20,000. Mundelein ko
legija rodo gražų aktyvumą. 
Joje kovo mėn. pradžioje buvo 
pastatytas vaidinimas “Aga- 
tha Christie” ir suruošta stu
denčių kūrinių paroda.

Švedų choro koncertas
Švedų choras Svithiod, susi

dedąs iš 92 vyrų, švęsdamas sa
vo deimantinį jubilėjų, balan
džio 12 d. Orchestra Hali pa
talpose ruošia koncertą. Jame 
su choru dainuos ir Leonard 
Warren, Metropolitan operos 
solistas. Per du paskutinius de
šimtmečius choras turėjo 450 
labdaros parengimų, kuriuose 
sukėlė apie $250,000.

Padeda universitetui
Iš verslininkų yra susidaręs

Patarimai sužieduotiniams
Įvairiose Chicagos vietose 

vyksta konferencijos,' kuriose 
teikiami patarimai poroms, pa
siruošusioms tuoktis. Tas sąjū
dis vadinamas Pre-Kana kon
ferencijomis. Kovo 24 dieną to
kios konferencijos prasidės Šv. 
Kryžiaus lietuvių parapijoje 
4557 S. Wood str. Sužieduoti
niams konferencijų metu kalba 
gydytojas, kunigas, vedusiųjų 
pora. Posėdžiai būna sekmadie
nį nuo 1 vai. iki 6 vai. ir pas
kiau tris kartus vakarais: tos 
pat savaitės pirmatlienį, trečia
dienį ir penktadienį nuo 8 vai. 
iki 10 vai.

Panašios konferencijos būna 
ir vedusiems. Jos vadinamos 
Kana konferencijomis. Čia pa
dedama išspręsti atsirandančios 
problemos vedusiųjų gyvenime. 
Daugiau informacijų apie jas 
galima gauti pašaukus telefonu 
MOhawk 4-6373.

Rinko aukas misijoms
Sekmadienį Chicagos arkidie- 

cezijos bažnyčiose buvo renka
mos aukos misijoms. Iš viso šiuo 
metu katalikų misijos visame 
pasaulyje veikia 500 vietų, ypač 
jos yra išsiplėtusios Afrikoje, 
Indijoje, Pakistane, Japonijoje, 
Formozoje, Okeanijoje, Burmo- 
je, Korėjoje, Viet Name. 

į Per 1956 metus beveik 70% 
visos paramos misijoms ėjo iš 
JAV katalikų Vien Chicagos ar 
kidiecezijoje tam reikalui buvo 
suaukota $677,556.52. Ta suma 
daug padidėtų, jei būtų galima 
suskaičiuoti, kiek tikintieji siun 
čia tiesiai misijoms ir kiek per 
vienuolynus, kurių atstovai dar
buojasi misijose.

Šalia to, praeitais metais Chi
cagos katalikai dar paskyrė (per 
savo diecezijos vadovybę) $335. 
599.92 vidaus misijoms pačioje 
Amerikoje. Trečia misijų rūšis 
yra tarp Amerikos negrų ir in
dėnų. šiam reikalui Chicagos 
arkidiecezija 1956 metais davė 
$67,500.

Išteka valst. sekr. duktė
Illinois Valstybės sekreto

riaus Charles F. Carpentier dūk 
tė susižiedavo su Edvardu J. 
Piper, dirbančiu Springfielde, 
baigusiu studijas Šv. Ambrozi- 
jaus kolegijoje. Vestuvės — bir 
želio mėn. 22 d.

Vyrai uždarose
rekolekcijose

De La Šalie Augšt. Mokyk
los Alumnų sąjunga kovo mėn. 
22-24 dienomis Notre Dame re
kolekcijų namuose ruošia užda
ras rekolekcijas.

Parinktos knygos
Thomas More knygų klubas 

(katalikų) kovo mėnesiui savo 
nariams paskyrė knygas: Dom 
Hubert Zellerio “The Inner 
Search” ir P. Hughes “A Po- 
pular History of the Reforma- 
tion.”

Tautinės misterijos 
konkursas

JAV LB Kultūros Fondas, su 
sitaręs su Kanados LB Kultūros 
Fondu, skelbia konkursą tauti
nės misterijos tekstui parašyti. 
Žodinės dalies autorius yra lais 
vas pasirinkti siužetą, idėją, 
formą, vaidybinių, muzikinių 
bei šokių elementų kiekį. Miste
rija turi būti pastatoma per 2— 
3 valandas.

Konkurso laimėtojui Kana
dos LB KFondo skiriama $500 
premija. Premijuotinam veika
lui atrinkti JAV LB Kultūros 
Fondo, sutartinai su Lietuvių 
Rašytojų Draugija, sudaryta ši 
Jury komisija: Julius Gaidelis, 
Antanas Gustaitis ir Stasys 
Santvaras; dar du narius pas
kirs Kanados LB Kultūros Fon
das.

Mašinėle rašyti rankraščiai, 
pasirašyti slapyvardžiu, atski
rame voke pažymėjus autoriaus 
pavardę ir adresą, siunčiami 
šiuo adresu: Stasys Santvaras, 
19 Burrill Place, So. Boston, 
Mass. Rankraščiai turi pasiekti 
komisiją ligi 1957 m. rugsėjo 
15 dienos.

Jury komisijos premijuoto
jo veikalo muzikine dalimi pasi
rūpins J AB LB Kultūros Fon
das.

Premijuoto veikalo išleidimo 
teisė be papildomo atlyginimo 
priklauso JAV ir Kanados LB 
Kultūros Fondams, susitarus. 
Misterijos pirmojo pastatymo 
teisė priklauso JAV Lietuvių 
Bendruomenei; jį bus pastaty
ta PLB Seimo metu 1958 m. 
rugpjūčio mėn. New Yorke. 
Taip pat ir Kanados LBendruo- 
menė turi vieno nemokamo pre 
mijuotosios misterijos pastaty
mo teisę.

SOPHIE BARČUS

RADIO PROGRAMA
Iš WGK8 stoties — Banga 1890 

PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAI). IKI PENKTAD.

8:45 Iki 9:30 vai. ryte 
SESTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:30—»:30 v. r. iš stoties 
WOPA — 1400 kll.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chlcago 29. IU. HEmlock 4-2413

VIKTORO KO2ICOS 
Lietuviška 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

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis ra pilna ap
draudė Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 87th PI., Chicago,

III. U'Albrook 5-8083

f
KAS KĄ IR KUR

Lietuvos Vyčių Marųuette Parko
112 kuopos mėnesinis susirinkimas bQryg žrnonių> kurie organizuo- 
,vyks antradien, kovo 19 d. 8 vai. . / ” °
vakaro parapijos Halėje.

Per susirinkimą bus įteiktas I-as 
laipsniu nariams.

Bertha Stoškus, kuojx)s ritualų 
komisijos pirmininkė, ir Antanas 
Lubertas, apskrities ritualų pirmi
ninkas, suteiks šį laipsnį dėl 12 na 
rių, kurie dar neseniai įstojo į vy
čių organizaciją bet jau gražiai 
darbuojasi su vyčiais.

Kun. L. Vaišvilas mūsų kuopos 
dvasios vadas pasakys kelis žo 

I džius ir palinkės nariams toliau 
dirbti kilniuose Vyčių darbuose.

Vyčių sendraugių susirinkimas 
įvyksta antradienį 8 vai. Vyčių sve 
tainėje 2451 W. 47th St.

Vaildyba

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-24C'

ja finansinę pagalbą Lojolos uni 
versitetui. Per keturius mėne
sius jie sukėlė $160,000. Tai gru 
pei vadovauja Eug. Zacher, Moo 
dy Investavimo tarnybos vice
direktorius.

PAVASARINIS
IŠPARDAVIMAS

NUOLAIDOS . . .
NET IKI 7(1%

TMbar nupiginti visi: Hl-fi fono . 
PTra.frti • Televizijos • Včsintuvul 
Vadint n vai AM/KM ra <1 i jo h pa nitai
• Vokiški trumpy hungų rad. a pa r.
• {kalbėjimo aparatai • Imlktasiurh 
liai • KaAorn nu imišinclėn • (vuiii'ci 
elfktrlnlMi mimu h pyvokhm rcikinc- 
•iyn • Antenna ir kll.

iiLDflinfl
lUlTELEVISIOr,
Isales- Service"

Hav. InA. A. HKMF.NAS
3321 S. Halstct _ DDIff-tilr 4-5885 
Atdara: kuadlnn 9 —«, pirmadieniai.

Ir ketvirtadieniam 9—9
A-

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

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

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

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Bostono Lietuvių Vyrų
choro penkmetinis koncertas 
rengiamas kovo mėn. 31 dieną 
3 vai. po pietų Thomas Park 
High School, So. Boston, Mass. 
Penkmečiui paminėti kompozi
torius Julius Gaidelis turi pa
rengęs puikų repertuarą. Taip 
pat koncerte dalyvaus mūsų žy
mieji solistai. Visos organiza
cijos bei draugijos tą dieną pra
šomos nieko nerengti.

— Nukryžiuotoju Jėzaus Se
serų rėmėjų seimas įvyksta š. 
m. kovo 31 d. šv. Petro para
pijos salėje Bostone, Mass. Sei
mas prasidės 10 vai. pamaldo
mis Šv. Petro bažnyčioje, šv.

jdipę kalbą pasakys G. Kancb 
lis \Vorc«'.)tcr.

Rėmėjai ir seserys tikisi, kad 
lietuviškoji visuomenė gausiu 
dalyvavimu seime ir aukomis 
įvertins ir parems gražius Nu
kryžiuotojo Jėzaus seselių dar
bus.

KANADOJ
— Sofija Baranauskienė, sol. 

Stasio Baranausko motina, išsi
kankinusi virš dviejų mėnesių 
šv. Juozapo ligoninėje Toronte, 
kovo 11 d. mirė. Velionė pasi
žymėjo išmintingumu ir gera 
širdimi. Ligos priežastis — nu
degimas namo gaisro nelaimėje*. 
Daug širdies ligonį slaugant pa
rodė abi jos dukterys, Sofija Pa 
sevičienė ir Luką Vilkutaitienė, 
o taip pat ir žentas dr. A. Pace- 
vičius. Velionės sūnus, sol. Sta-

Mišias atnašaus prel. Pr. Jūras, Į sys* metu gyvena Romoje.
pamokslą sakys kun. Steponai
tis iš Worcester.

Po pamaldų parapijos svetai
nėje bus delegatams pietūs, o 
1 vai. prasidės posėdis. Pagrin-

— Popiežiaus Pijaus XII aš
tuoniolikos metų pontifikato su 
kaktis iškilmingai švenčiama 
kovo 17 d. Šv. Jono Kr. liet. 
bažnyčioje Toronte.

I

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as*

menų turinčių ilgų patyrimų.
STASYS FABIJONAS

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

%

ABSOLIUČIAI NIEKAS 
NEPARDUOS PIGIAU 

KAIP BUDRIKAS

•’-- r-^-V
rlv

Mes nemokame nuomos, nerengiam paradų, netu
rime brangiai apmokamų viršininkų, bet mes turi

me žemiausias kainas, negu bet kur kitur 
Chicagos mieste.

įAUGŠTOS RŪŠIES BALDAI — BE BROKŲ.

Reg. Dabar
General Electric nešiojamas TV ............................$119.00 $78.00
21 colio Televizijos console ................................ 195.00 98.00
Admiral TV Radio ir Phon. kombinacija console 98.00
Automatinė Phon. ir Radio kombinacija .............  69.00 38.00
Elektrinis drabužių džiovintuvas ......................   38.00
Maytag skalbykla arba Maytag prosintuvas .... -------- 98.00
Air Conditioner (vėsintuvas) .........................................   38.00
0/į arklių jėgos GE vėsintuvas, 7y2 AM.............  298.00 162.00
Knapp-Monarch Elektrinis šildytuvas .............. 39.00 16.00
General Electric lygintuvas (ironer) .............. ........... 9.95
Elektriniai blanketai, nupiginti ......................... ............ 9.95
Transiton Radijos, nupiginti ............................. ........... 29.50
17 akm. auka. rankiniai laikrodžiai, 14 kar. aukso 59.00 24.00
9 gab. Walnut Basic Witz valgomojo setas .... 395.00 195.00
9 gab. mahogany Bassett valgomojo setas.. 445.00 325.00
9 gab. Hooker valgomojo setas ............ •....  550.00 298.00
9 gab. Stanley Co. valgomojo setas .................  595.000 339.00
9 gab. Basic Witz valgomojo setas .................  575.00 298.00
7 gab. Bassett valgomojo setas .........................  295.00 175.00
7 gab. Chrome Dinette setas, formica viršus ....----- — 68.00
5 gab. Dinettes, formica viršus, nuo $39.50 ir aukščiau.

3 METŲ IŠMOKĖJIMAI,

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street

Atadara pirmadienio ir ketvirtadieno vak. iki 9:30; sekm. 10—5. 

PROGRAMA
Prie progos nepamirškite Budriko Radijo valandog su gerais 

dainininkais ir orkestru. Ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 7-tos va
landos vakare, iš stoties WHFC, 1450 kilocycles.

// % J

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiant is Cliicngos Savings Bendrovės praeit imi, nuo pat. jos įsikūrimo 
1924 aulais, jus pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėliu saugumo ir divi
dendu našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir jHdiiiiigesnės įstaigos pasidėti tan- 
IM'iiiins pinigus. Pasidėję taupinins pus mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
n|idraudinių iki $19,990.90, mlgštų divįileiidų, bet ir daugelį kitu patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

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

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

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

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

J


