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Prancūzai jau keičia mintį Suezo kanalo klausimu
Popiežius Pijus XII kalba

astronomijos mokslininkams
Popiežius Pijus XII reikšminga kalba gegužės 22 d. atidarė 

astronominių studijų savaitę, kurios rengimu rūpinosi Popiežiš
koji Mokslų akademija ir Vatikano Astronomijos observatorija. 
Atidarymo iškilmėse dalyvavo

visa eilė kardinolų, diplomatinio 
korpuso prie Šv. Sosto nariai,
Popiežiškoji Mokslų akademija 
ir daug žymių mokslininkų iš 
įvairių kraštų.

Nauji Paukščių tako tyrinėjimų 
daviniai

Šiemetinėje astronominių stu
dijų savaitėje buvo studijuoja
mos vadinamo Paukščių tako 
(Galaxis) žvaigždynų sistemos 
astronominės problemos. Savo 
kalboje astronomijos mokslinin
kams popiežius Pijus XII visų 
pirma plačiai apžvelgė pastarai
siais metais vykdytus astrono
minius tyrinėjimus, kurie atvarė 
kelius į naujas teorijas, leisda
mi susidaryti tikslesnį paukščių 
tako žvaigždynų sistemos vaiz
dą, nustatyti, kokią padėtį šio
je sistemoje užima saulė, ir gi
liau įžvelgti į spiralinius ūkus, 
iš savo pusės sudarančius kitus 
paukščių takus. Pijus XII pami
nėjo ypač du žymius astrono
mus — Baade ir -Oort, kurie pas 
tarųjų deešimtmečių laikotarpy
je paskelbė savo tyrinėjimų duo 
menis, daug naujos šviesos įne- 
šančius į paukščių tako žvaigž 
dynų sistemos problemas. Pagal 
prof. Baade tyrinėjimus, visus 
dabar astronomijoj priimtus 
nuotolius reikėtų bent du ar net 
daugiau kartų padidinti. Šio 
astronomo tyrinėjimų duomeni
mis, paukščių tako sistemoje e- 
są du žvaigždžių tipai. Tai pa
tvirtina ir kito žymaus astro
nomo Oort atradimai, paskelbti 
jau 1926 mefais, pagal kuriuos 
paukščių take vienos žvaigždės 
juda greičiau, kitos — lėčiau. 
Tokiu būdu Baade ir Oort astro
nominiai tyrinėjimai papildo vie 
ni kitus. Abu šie astronomai Po 
pieniškosios Mokslų akademijos 
astronominių studijų savaitėje 
padarė pranešimus apie savo ty
rinėjimų duomenis, šiems tyri
nėjimams vertingos medžiagos 
yra pateikusi ir Vatikano Astro 
nomijos observatorija.

Mokslo ir tikėjimo susitikimas 
Paukščių take

Nesigilindami toliau į šias gry 
nai astronomines problemas, at
kreipkime dėmesį į Šv. Tėvo kal
bos pabaigą. Popiežius Pijus XII 
pabaigoje pabrėžė tuos nesuar- 
domus logikos ir tikrovės ryšius, 
kurie jungia mokslą ir tikėjimą. 
Mokslas ir tikėjimas, susitikę 
begalintuose paukščių tako žvaig 
ždynuose, papildo vienas kitą ir 
drauge eina į didįjį visatos Kū
rė ją-Dievą.

Net ir tada, — kalbėjo baig
damas Šv. Tėvas, — kai astro
nomas jau savo rankose laiko 
raktus, atveriančius naujas du
ris į žvaigždynų paslaptis, net 
tada jo tikslas dar toli gražu 
nėra pasiektas. Ir tai ne vien dėl 
to, kad nuolatinis žvaigždynų 
vystymasis be paliovos plečia 
jo studijų objektą... Kaip visi ki
ti mokslininkai, kaip inžinieriai, 
kurie rūpinasi elektronų ir bran 
duolinės energijos pritaikymu 
moderniojo gyvenimo reikalavi
mams, net kaip paprasčiausi in
telektualinio ar fizinio darbo 
darbininkai, astronomas taip pat 
jieško tos tiesos, kuri siekia 
daug toliau, negu matematiniai 
apskaičiavimai, negu bendrieji fi 
zikos dėsniai; jieško tiesos, kuri 
apima daug daugiau, negu išma
tuojama, apčiuopiama ir apval- 
doma medžiaga. Kaip galėtume
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suprasti žvaigždžių pasaulio be
galybę, jo spindėjimą ir organi
zaciją, atmesdami protingąją bū 
tybę, kurios pėdsakus ten už
tinkame, kurios išminties at
spindį ten matome? Argi tai, 
ką žmogus išskaito žvaigždėse, 
nėra simbolis jo paties didybės; 
ar tai nėra simbolis, kuris kvie
čia pakilti augščiau ir kitur jieš
koti savo buvimo prasmės? Ka
dangi moralinis pasaulis iškyla 
augščiau už fizinį pasaulį, visi 
mokslo laimėjimai pasilieka že
mesnėje plotmėje, t. y. tokioje 
plotmėje, kuri yra žemiau, negu 
asmeninės žmogaus paskirties 
absoliutiniai tikslai, negu tie 
santykiai, kurie jį jungia su Die 
vu. Mokslinė tiesa tampa iliuzi
ja tą akimirksnį, kai ji manosi 
esanti pakankama visa išaiškinti 
be kitų tiesų pagalbos, o ypač 
kai manosi esanti pakankama 
visa išaiškinti be amžinosios tie- 
isos, kuri yra Gyvenanti ir lais
vai Kurianti Būtybė.

Kada mokslininko pastangos 
netenka paskutinio pagrindo?

Mokslininko pastangos, nors 
jos būtų ir labai bešališkos bei 
drąsios, netenka savo paskuti
nio pagrindo, jei mokslininkas 
nenori anapus grynai intelektu
alinių tikslų matyti tuos tiks
lus, kuriuos jam iškelia jo są
žinė, laisvė pasirinkti tarp gė
rio ir blogio, jo gyvenimo esmi
nis krypimas į dvasinių vertybių 
paveldėjimą, į teisingu mą ir į 
artimo meilę, visų pirma į tą 
artimo meilę, kuri nėra vien tik 
paprasta filantropija ar žmonių 
solidarumo jausmas, bet kylanti 
iš dieviško šaltinio, tai yra iš 
Jėzaus Kristaus apreiškimo.

Maskva tariasi
su Suomija

HELSINKIS, Suomija, birž. 
9. — Sovietų ministeris pirmi
ninkas Bulganin ir komunistų 
partijos bosas Chruščev, atvy
kę į Suomiją, pradėjo ekonomi
nes derybas su Suomijos vyriau 
sybės pareigūnais. Sovietų va
dai turbūt prašys suomių para
mos Maskvos nusiginklavimo 
pasiūlymams, į kuriuos įeina be
sąlyginis atominių ginklų už
draudimas ir atominiai bandy
mai.

Pagalba Lenkijai
WASHINGT0NAS, birž. 9 — 

Jungtinės Amerikos Valstybės 
ir Lenkija pasirašė sutartį, ku
ria Lenkija iš Amerikos gaus 95 
milionų dolerių ekonominę pa
galbą.

Gen. Alfredas Gnientheris, Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus pirminin
kas. Prezidentas Eisenhoweris pa
renka savo įpėdiniu Oruentherį res
publikonų 1960 metų prezidentinėje 
nominacijoje. (INS)

Politikos lauke 
pasižvalgius

CHICAGO, III., birž. 9. — 
Skaitytojams paduodame praė
jusios savaitės svarbiausių po
litinių įvykių santrauką:

• Jungtinių Amerikos Valsty 
bių spaudoje ir visuomenėje, y- 
pač teisininkų sluogsniuose, kilo 
nepasitenkinimas, kad Ameri
kos augšti pareigūnai leido teis
ti japonų teismui JAV armijos 
specialistą William S. Girard, 
21 metų, iš Ottawa, III. Girard 
sausio 30 d. netikėtai nušovė 
Mrs. Naka Sakai, 46 metų, JAV 
armijos šaudymo aikštėje, Japo 
nijoje, kai ji ten rinko senus 
daiktus.

• Britanija gegužės SO d. pas
kelbė palengvinti eksportą į ko 
munistinę Kiniją. Ji panaikino 
draudimą apie 200 rūšių prekių. 
Britanija tikisi, kad nuo to pa
didės jos pelnas iš užsienių pre
kybos. Ji gausianti iš Kinijos 
metam apie 60 milionų dolerių, 
arba dvigubai daugiau nei lig
šiol. Tai bus 1 proc. viso Brita
nijos eksporto.

Žinia Britanijoje sukėlė 
džiaugsmo tarp prekybininkų, 
kurie vyriausybę ligšiol labiau
siai spaudė panaikinti draudi
mą. Tarp politikų, kurie svajo
ja, kad Britanija turi vykdyti 
savarankišką politiką nuo JAV, 
kilo taip pat pasitenkinimo. 
Amerikoje valstybės departa
mentas pareiškė didelį nusivy
limą Britanijos separatiniu nu
tarimu. JAV Valstybės depar
tamentas pradžioje pareiškė, 
kad Amerika tęs ir toliau visuo
tinį prekybos boikotą prieš rau
donąją Kiniją. Bet praėjusio 
trečiadienio spaudos konferen
cijoje prezidentas Eisenhoweris 
pasakė, jog jis manąs, kad rei
kėtų baigti JAV visuotinį pre
kybos boikotą prieš raud. Kini
ją. Jo motyvas: liberali preky
bos politika su sovietų bloku 
boikotą padarė nesėkmingu 
prieš Kinijos žemyną.

• Sovietų Sąjungos komunis
tų partijos sekretorius Nikita 
Chruščev turėjo progą birželio 
2 d. ir 7 d. varyti savo propagan 
dą per Amerikos televiziją. 
Amerikiečiai suorganizavo pasi
kalbėjimą su juo. Chruščevas 
skelbėsi galįs pranašauti, kad 
Amerikoje dabartinės kartos 
vaikų vaikai jau susilauks so
cializmo. Kitaip sakant komu
nizmas apims ir Jungtines Ame
rikos Valstybes. Chruščev kal
bėjo apie Amerikos kariuome
nės atitraukimą iš Europos, ir 
užtai sovietai^ girdi, atitrauktų 
savo kariuomenę iš rytinės Eu
ropos. Akylesni amerikiečiai ste 
bisi, kad JAV per savo televi
ziją leido Chruščevui klaidinti 
amerikiečių visuomenę. Kodėl 
Maskva neleidžia žymių ameri
kiečių prie savo televizijos ek
rano, kurie jie galėtų rusams 
pasakyti daug tiesos apie komu
nistinio režimo negeroves.

Pasikalbėjimą su Chruščevu 
suruošė The Columbia Broad
casting System.

z
• Amerikos valstybės depar

tamentas gavo naują sovietų 
pasiūlymą bendradarbiauti kul
tūriniame lauke.

• Izraelio parlamentas pareiš 
kė pasitikėjimą premjerui Da
vid Ben-Gurion.

• Jungtinis Amerikos Valsty 
bės įsijungė į Bagdado pakto ka 
rinį komitetą. Bagdado paktą 
sudaro Irakas, Iranas, Pakista
nas, Turkija ir Britanija.

• Egipto šalininkai Lebane 
suruošė riaušes prieš vakarietiš

Prezidentas Eb+enhow*ris sveikina savo buvusį viršininką gen. 
George C. Marshall Amerikos sostinėje užsienio valstybių iškilmių me
tu, minint 10 metų Marshall plano sukaktį. (INS)

PAVERGTOJE LIETUVOJE

Vakarų Vokietija
sutiko mokėti

BONNA, Vokietija, birž. 9. — 
Vakarų Vokietija nutarė sumo
kėti 325 milionus markių (77 
milionus dolerių) dėl Jungtinių 
Amerikos Valstybių karinių pa
jėgų išlaikymo Vakarų Vokieti
joje, pranešė Vak. Vokietijos už 
sienio reikalų ministerija. Jung 
tinių Amerikos Valstybių vy
riausybė reikalavo dvigubai di
desnės sumos, bet nusileido vo
kiečių pasiūlymui.

Zoli vyriausybe
ROMA, Italija, birž. 9. — Ita 

li jos, ministerio pirmininko Zoli 
vyriausybė parlamente patvir
tinta 305 balsais (282 atstovai 
pasisakė prieš vyriausybę).

Brazilijos žurnalistai
atvyko į JAV

WASHINGTONAS, birž. 9.— 
Vienuolika Brazilijos žurnalistų 
šiandien atvyko į Jungt. Ameri
kos Valstybes. Brazilijos žurna
listai mėnesį bus šiame krašte 
ir susipažins su šio krašto gyve
nimu ir žymesnėmis vietovėmis. 
Jie yra JAV Valstybės departa
mento svečiai.

Pirmas laivas
PORT SAID, Egiptas, birž. 9. 

•— Prancūzų Yachta Moana, 17 
tonų, užvakar praplaukė Suezo 
kanalu. Tai pirmas prancizų 
laivas praplaukė Suezo kanalu 
nuo praėjusių metų rudenio, kai 
britai — prancūzai užpuolė 
Egiptą.

Japonijoje siaučia
influenzos liga

TOKIO, Japonija, birž. 9. — 
Apie 1,300 mokyklų buvo užda
ryta 36 prefektūrose ir Tokio 
miesto apylinkėje, nes ten siau 
čia epideminė influenza. Dau
giau kaip 80,000 japonų serga 
influenzos liga.

ką Lebano vyriausybę. Aštuoni 
asmenys žuvo, apie 80 buvo su
žeista. i

• Prezidentas Eiscnhoįveris 
stebėjo JAV laivyno pratybas 
Floridos pakrantėje.

• Vliko prezidiumo pirpįinin- 
išrinktae dr. Antanas Trimakas, 
Vykdomosios Tarybos pirminin 
ku J. Glemža.

• Kapsuko (Marijampolės) 
dramos teatras per pirmąjį dar
bo sezoną turėjęs 7 premjeras, 
jų tarpe Binkio “Atžalyną”, Vie 
nuolio “Prieblandoje”, Blauma- 
nio “Indranuą” ir kt. Viso buvę 
56 pastatymai ir padaryta dau
giau kaip 20 išvykų į įvairių ra
jonų centrus bei miestelius.

I
• Lietuvos knygų rūmai —

respublikos bibliografinis cent
ras — Vilniuje registruojąs vi
sus leidinius ir leidinius svetimo
mis kalbomis lituanistinėm te
mom. Maždaug kas mėnuo išei
nąs bibliografinis biuletenis, ku 
rių 12 numerių sudaro metraš
tį. Be to, tris kartus per mėne
sį bibliotekoms yra išsiuntinė
jamos naujų leidinių kortelės. 
Bibliotekininkų tame centre esą 
27.

• Vėl pavyko atvilioti repat
riantų. Vilniaus radijas geg. 21 
d. pranešė apie naują grupę lie
tuvių repatriantų, grįžusių šį 
kartą iš Argentinos. Kaikurie 
išbuvę emigracijoje 28 ir dau
giau metų.

• 800 traktorinių linų sėja
mųjų esą dabar Lietuvoje, bet 
jos eilėje rajonų nenašiai pa
naudojamos, nusiskundė “So- 
vietskaja Litva” geg. 21 d. Linų 
sėja kai kur esanti labai uždels
ta. Pakruojo rajone iki tos die
nos buvę užsėta linų dar tik 
5%.

J /
• Vytauto parke Kaune, ku

ris dabar vadinamas “kultūros 
ir poilsio parku”, geg. 19 d. bu
vęs atidarytas vasaros sezonas. 
Pirmąją dieną atsilankę 10,000 
kauniečių. Buvę trys koncertai. 
Koncertai vykstą ir Sporto ha
lėje.

• Lietuvon futbolo, pirmeny
bėse tebepirmauja Kauno “In
karo” futbolininkai, laimėję iki 
šiol visas rungtynes.

• Rašytojos Lazdynų Pelėdos 
85 metų sukakties minėjimas bu
vo gegužės 17 d. respublikinės 
bibliotekos salėje Kaune. Su gė
lėmis ir dovanomis rašytojos pa
sveikinti buvę atėję moksleiviai 
ir visuomeninių organizacijų at
stovai. Bibliotekoje buvusi ati
daryta Lazdynų Pelėdos knygų 
paroda. Jai suteiktas „nusipel
niusios meno veikėjos garbės 
vardas“.

• Sovietų komunistų partijos 
centro komitetas įsakė sovietų 
armijai daugiau laikytis Mark
so, Lenino ir partijos direktyvų.

Prancūzija jau nori naudotis
egiptiečių tvarkomu Suezu

PARYŽIUS, Prancūzija iki šiol boikotavo egiptiečių tvarko
mą Suezo kanalą. Prancūzija nutarė nebeboikotuoti Suezo kanalo. 

Prancūzijos užsienio reikalų
ministerijos pareigūnas patvir
tino pranešimą iš Egipto sosti
nės, kad prancūzų ir egiptiečių 
bankininkai tariasi mokesčių 
klausimu. Sakoma, kad Prancū 
rija norėtų mokėti britų sva
rais už laivų praplaukimą Suezo 
kanalu.

Prancūzija yra vienintelė vals 
tybė, kurios laivininkystės kom
panijoms buvo patarta nešinau 
doti Suezo kanalu, kai jis buvo 
atidarytas kovo mėnesį.

Bet atsistatydinus: premjero 
Mollet vyriausybė buvo įsitiki
nusi, kad paskiausi egiptiečių 
pažadai Jungtinėms Tautoms 
buvo pakankami leisti prancūzų 
laivams naudotis vandens keliu.

Prancūzijos ir Egipto pareigu 
nai tariasi Suezo kanalo klausi
mu. Prancūzija pasiūlė mokėti 
svarais už laivų praplaukimą Su 
ezu. Egipto prezidento Nasserio 
vyriausybė studijuoja prancūzų 
pasiūlymą.

Ceilonas perka bazes
COLOMBO, birž. 9. — Ceilo

nas sutiko sumokėti 4 milionus 
ir 200 tūkstančių dolerių Brita
nijai už oro ir laivyno bazių į- 
rengimus. Britai iš ten pasitrau 
kia.

KALENDORIUS

Birželio 10 d.: šv. Margareta, 
Škotijos karalienė; lietuviški: 
Kantminas ir Vingėla.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:24.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien ap
siniaukę ir galimas lietus.

Trumpai iš visur
• Indijos ministeris pirminin- \ 

kas Nehru susirūpino praneši
mais, kad Indija dabar daugiau 
įveža geležies ir plieno iš rau
donosios Kinijos negu pirmiau. 
Prieš septynerius metus Indijos 
ir Kinijos geležies ir plieno ga
myba buvo beveik tokio pat kie 
kio. Dabar Kinija pralenkė In
diją geležies ir plieno gamybo
je.

• Dvidešimt septyni japonų 
žvejai, sučiupti sovietų Sakaiino 
vandenyse, paleisti ir grįžo į 
Wakkanai.

• Išvežioto jų (teamsters) u- 
nijos vykdomoji taryba nusista
čiusi liepos 1 d. pašalinti unijos 
prezidentą Davė Beck iš parei
gu-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

—Egiptas norėtų daugiau prekiauti su Vakarų valstybėmis ne
gu su sovietais. »

—Irako premjeras Nuri įteikė atsistatydinimo raštą karaliui 
Faisaliui II.

—Izraelis skundžiasi, kad Egiptas telkia savo kariuomenę Ga
zos ruože. Sis įvykis gali turėti labai rimtų pasekmių.

—Spėjama, kad Prancūzijoje šią savaitę jau turės naują vyriau
sybę.

—Jungtinės Amerikos Valstybės, Britanija ir Prancūzija tur
būt šią savaitę atsakys į Sovietų Sąjungos premjero Bulganino 
pasiūlymą sustabdyti ginklų siuntimą į Vidurio Rytus.

—Sakoma, kad Jungtinių Tautų nusiginklavimo pakomitečio 
konferencijoje pasitarimai sklandžiau vykstą negu pirmiau. Nu
siginklavimo pakomitetį sudaro Amerika, Britanija, Prancūzija, 
Kanada ir Sovietų Sąjunga.

—Izraelis atrodo padėjo lentynoj savo intencijas siųsti laivus 
Suezo kanalu ir A kabos įlanka.

Kieno nuopelnas?
LONDONAS, birž. 9. — Bu

vęs Britanijos ministeris pirmi
ninkas Attlee užvakar grįžo iš 
Jugoslavijos, kur jis viešėjo 
penkias dienas. Attlee sako, kad 
šiandien Jugoslavijoje pragyve
nimas esąs geresnis negu buvo 
prieš trejus metus.

Attlee pamiršo priminti, kad 
Amerikos ekonominė pagalba 
padėjo atkusti Jugoslavijos eko 
nominiam gyvenimui.

Komunistų agentai 
peršovė Vengrijos

sukilėlų vadę
GRACAS, Austrija, birž. 9.— 

Vengrijos komunistų slaptosios 
policijos du agentai peršovė Dės 
zoe Fonacy, Vengrijos priešso- 
vietinės revoliucijos tarybos na
rį.

' Komunistų agentai sukilė
lių vadą Fonacy užpuolė Graco 
priemiestyje. Komunistai palei
do į jį šūvį, paskui iškrėtė jo ki- 
šenius, ir dar kartą paleido kul
ką į jį. Sukilėlių vadas kritiško
je padėtyje.

Fonacy, pabėgęs iš Vengrijos 
praėjusį rudenį, važinėjo su pas 
kaitomis po Jungtines Amerikos 
Valstybes ir vėliau grįžo į Eu
ropą kalbėti apie raudonųjų 
žiaurumus.

• Mrs. Constance Wheeldon 
Detroite, Mich., nužudė tris sa
vo vaikus.

• JAV konsulą Oscar H. Gu- 
errą buvo areštavusi Kubos po
licija Havanos mieste, bet jį tuo 
jau paleido, kai patikrino jo do- 
kumeatus.

• Vakarų Vokietija. Vakarų 
Vokietijos vyriausybė pasitars 
su Jungtinėmis Amerikos Vals
tybėmis ir Europos pramonės 
valstybėmis prieš nutariant, ar 
verta prekiauti su raudonąja Ki
nija, pareiškė vakar vicekancle
ris Franz Bluecher.

Užtvankę pastatė
TOKIO, Japonija, birž. 9. — 

Japonai pastatė Ogochi užtvan
ką, kainavusią 60 milionų dole
rių. Statė 19 metų.
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SO. BOSTONO ŽINIOS
LIŪDNŲJŲ BIRŽELIO 
ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

Kaip kitais metais, taip ir šie
met liūdnųjų birželio įvykių mi
nėjimą rengia AL Bendruome
nės Bostono apylinkė. Minėjimas 
bus š. m. birželio 16 d., šešta
dienį, 7 vai. vak. Municipal Buil 
dinig salėje, E. Broa'dway So. 
Boston.

Pagrindiniu kalbėtoju bus 
prof. dr. K. Pakštas, atvykstąs 
iš Washington, D. C. Meninę pro 
gramą atliks solistė St. Daugė
lienė, akt. R. Norvaišaitė, muz. 
D. Lapinskas, akt. A. Gustaitis.

Minėjimo svarba, kalbėtojo 
popularumas ir įvairi meninė 
programa, atrodo, užtikrina ypa 
tingą minėjimo pasisekimą.

AT-KŲ IŠVAŽIAVIMAS

BUVO BALETO VAKARAS

Buvusi Kauno teatro įžymi 
balerina Tatjana Babuškinaitė- 
Vasiliauskienė jau eilę metų turi 
Bostone savo baleto studiją, ku 
rią lanko daug mokinių iš lie
tuvių ir nelietuvių. Birželio 1 d. 
8 vai. 30 min. New England Mu
tual Hali įvyko tos studijos mo
kinių gražus pasirodymas, da
lyvaujant gausiai publikai. Bu
vo atlikta dalis baleto “Coppe- 
lia” ir kiti atskiri numeriai. Ma
tėsi stropus darbas ir didelė pa
žanga.

Ateitininkų sendraugių švy- 
ka gegužės 30 d. praėjo labai 
sėkmingai. 'Automobiliais buvo 
nukeliauta įi sendraugio kun. 
V. Martinkaus naujai įsigytą 
sodybą Providence miesto pa
kraštyje. Susirinkimo pagrindi
niu punktu buvo Antano Pauliu 
konio informacija apie dabartinį 
Lietuvos gyvenimą. Kun. V. Mar 
tinkus paaiškino savo planus, 
kokiu būdu mano tvarkyti savo 
sodybą ir pritaikyti ją stovyk
los reikalams.

Malonaus šeimininko jaukiai 
priimti ir pavaišinti bostoniškiai 
praleido ten keletą valandų. O- 
ras tą dieną buvo ypatingai ge
ras.

Kitame ateitininkų susirinki
me birželio 16 d. dalyvaus ir kal
bės prof. K. Pakštas.

LIET. KULTŪROS KLUBAS 
BAIGĖ SEZONU

Bostono Liet. Kultūros Klubo 
susirinkimas birželio 1 d. inter
nacionalinio instituto patalpose 
buvo paskutinis šiame sezone. 
Programos pagrindiniu dalyviu 
buvo rašytojas Paulius Jurkus, 
šių metų “Draugo” romano pre
mijos laureatas. Svečias jam 
įprastu širdingumu paskaitė iš
trauką iš dar nespausdintos sa
vo premijuoto romano dalies. 
Taip pat paskaitė keletą eilėraš 
čių. Solistė S. Adomavičienė pa
dainavo keletą lietuviškų dai
nų. Visa programa nebuvo ilga 
ir praėjo šiltoje nuotaikoje.

Po valdybos pranešimo į nau
ją klubo valdybą išrinkti: pir
mininku dr. inž. J. Gimbutas, na 
riais — A. čibienė, VI. Kulbo
kas, dr.*S. Jasaitis, J. Straz
das.

Buvo pagerbtas klubo valdy
bos’ kasininkas inžinierius ir mu 
zikas Vladas Adomavičius 50 m. 
sukakties proga. Taip pat buvo 
atsisveikinta su klubo valdybos 
sekretore Dalia Bobeliene, išsi- 
keliančia su šeima į Philadel
phia, ir su Aldona Brazdžionie
ne, išvykstančia pas šeimą į Los 
Angeles.

r
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kią vilą prie Cape Code. Čia sve 
čiai suvažiavo ne tik gamta pasi 
gėrėti, bet ir pasivaišinti gėri
mais ir puikai paruoštais val
giais. Neužtenka pasakyti vien 
tik ačiū už visą kleb. Virmaus- 
kui ir jo seseriai Ma'dlišauskie- 
nei, bet reikia atminti, kiek visa 
tai sudarė materialinių išlaidų 
ir darbo, nes visi svečiai buvo 
vaišinami be jokio atlyginimo, 
o jų buvo daug, net ištisos šei
mos su vaikais.

Viso choro vardu pareiškiame 
didelę ir nuoširdžią padėką kleb. 
kun. Virmauskui, o ypač jo se
seriai Madlišauskienei už tokį 
malonų priėmimą. J. G.

PAJIESKOJIMAI
AGNIETĖS LUKŠYTĖS, kilimo 

iš Subačiaus, studijavusios Vilniu
je, jieško tėvai. Atsiliepti St. Balt- 
rukinas, 85 Hause Drive, Akron 
19, Ohio.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protu-žįstas

Po vaišių buvo meninė dalis: 
viena iš chorisčių padeklama
vo eilėraščius, jaunas smuikinin 
kas Herkulis Strolia įspūdingai 
smuiku pagrojo pora klasikinių 
dalykų muzikui Jeronimui Ka
činskui akompanuojant. Po pro 
gramos buvo pasitarimas dėl 
tolimesnės liet. veiklos, kad lie
tuviai galėtų išeiti iš So. Bos
tono į didesnes amer. centr0 sa
les su savo menu. Pageidautina 

•. M. Gimbutienė, V. ateinančią 16 Vasarič suruošti

TRUMPAI
— Prof. Ig. Končius operuo

tas Bostono miesto ligoninėje 
sveiksta ir tikisi greitai grįžti 
į darbą.

— Dr J. Petronis, A. Jukne
vičius, dr

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvadinius, 
perdirbimas ir uataisjTnas.

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4911 So. Paulina Street
Teief. Pltospect 6-7960

Jieškomas PRANAS RADVI
LA, sūnus Juozo, gitmęs 1922 m., 
Kaune. Jieško Aleksandra gyve
nanti Kaune. Atsiliepti — J. Rei- 
vytienė, 4334 S. Fairfield Avė., 
Dhicago 32, Iii.'

VIKTORO KOŽICOS 
Lletuvišlts gazolino stotla ir auto

taisymas "V Aparatal-Protesal, Med. ban-
Atliekami motoro remontai, lygi- * dažai. spec. pagalba kojom 
nimo, dažymo darbai ir keičiamos (Arch supporta) ir t. u

dalys Vai.: 9-4 Ir <-8. šeštadieniai. 9-1.
CALL-ME-MOTORS C0. OKTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB.

6759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533 2850 W. 63rd St. Chicago 29, Di 
Tel. Pltospect 8-6004

Kulbokienė geg. 31, birželio 1-2 lietuviškos simfonijos koncertą
d.d. buvo išvykę į VLIKO posė
džius New Yorke.

— Dr. K. Bobelis, kurį laiką 
gyvenęs ir dirbęs Bostone, nuo 
liepos 1 d. su šeima išsikelia į 
Philadelphia, Pa.

— Dr. S. Jasaitis nuo liepos 
1 d. pradeda dirbti Lahey kli
nikoj ir Deaconees ligoninėj. Li
gi šiol dirbo Carney ligoninėj.

— Norvaišienės “Nida” ir 
šlepaviėienės “Banga”, lietuvių 
vasarvietės pradeda veikti nuo 
birželio 15 d.

— Dr. J. Gimbuto sesuo irI
svainis Griniai atvyko iš Kolum
bijos ir mano apsigyventi Bos
tone.

— “Liet. Dienų” 5 Nr. virše
lyje yra moterys Jungt. Tauto
se. Toje grupėje yra bostoniš- 
kė Z. Šalnienė. Tame pačiame 
numeryje yra platesnis pasikal
bėjimas su adv. Z. šalniene ir 
dvi iliustracijos. Trys puslapiai 
yra skirti St. Santvara iliustruo
tam straipsniui apie Bostono 
teatro sambūrį. Yra įdėti bosto- 
niškės Marijos Urnežiūtės-Lam- 
bergs eilėraščiai, išversti F. Kir- 
šos iš latvių į lietuvių kalbą.

su vokaliniais ir muzikiniais so
listais, kurioje nors didesnėje 
salėje. Buvo iškelta ir daugiau 
gražių sumanymų.

Šeimininkė leido naudotis vi
sais vilos kambariais ir patogu
mais, kad tik svečiams suteiktų 
malonumo. Rodė savo šeimos 
narių fotografijas. Viena duktė 
turi majoro laipsnį ir daug va
žinėja po platų pasaulį valstybi
niais reikalais.

DĖMESIO!
Popui lartšktausia lr hyglenlškiausia 

lietuviška
PLAUKU KIRPYKLA 

BRIDGEPORTE 
752 W. SSnl St.

Dabar yra vedama labai senai ir 
gerai prityrusio kirpėjo. Kaina ta 
pati, bet darbas daug sąžiningesnis.

ANGLU KALBOS PAMOKOS
K, GINEITIS

0402 S. Fairfield Avė., Chicago 29
Tel. HEmlock, 4-8037

Vertimai — Pilietybė — Laiškai
duoda pamokas. PrieS karą baigęs 
Čikagos universitetą.

1 dol. 25 ct. vai. — privačios, 
(l-člas augštas, durys po kairei, arti 
61-čtos gatvCe lr California Avė.)

NAUJOS PREKĖS, 
PIGI KAINA,

DĖLTO VISI
MĖGSTA DAINA!

Dabar muzikos mėgėjams (vestas 
naujus, didelis

FONOGRAFŲ PLOKŠTELIŲ 
SKYRIUS

Populiarios, klasinės ir dzaso
— PLOKŠ Tl ELĖS —

Didelis pasirinkimas geriausių firtnų
Hl FI FONOGRAFŲ 

TV. Radio ir Elektrinių Aparatų

i na
PTCLCVISIOn
^sales- Service)

Sav. In*. A. SEMENAb 
3321 S. Halsted — CLiffside 4-5065 

Atdara: kasdien 9—0, pirmadieniais
lr ketvirtadieniais 9—9

:^SSr

UR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 We«t Slst Street
Priima ligonis pagal susltarima. 

D61 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdian Išskyrus trečlad. Ir 
šeštad.

- Res. tel. GRovehilI 8-5003

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1301

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4-—-7 vai. Trečiad. 
tik 10—12 vai. šeštudlenlais uždaryta

TeL RElianoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
JVDYTOJAS IR CHIRURGAS 

irtitvis OTDtTojAH)
8925 W«vt 59th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p .p, 8:30—8:3o 
vai. vak. Trečlad. Ir Šeštad. 1—4 v. 
P- P.

Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

Rez. 1634 S. 49th Avė., Gicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 1-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Trečiad. tik susitarus.

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namy įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

S S U R L D

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

,1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr., ketv., penkt. 
1-—-4 lr 6—8; šeštad. 1—4; treč. ir

KULTŪRINGA IŠKYLA

Birželio 2 d. buvo parapijos 
choro iškyla. Kažin ar atsiras 
toks kitas geraširdis ir pasišven 
tęs lietuvybės ugdytojas, kaip 
Bostono Šv. Petr0 parapijos kle 
bonas kun. Virmauskas, kuris į 
choro iškylą sukvietė daulg me
nininkų, organizacijų atstovų ir 
žymių visuomenininkų pas savo 
seserį Madlišaukienę, į jos pui-

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GTbson 8-4938

• Generalls kontraktorlus nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime dldelj patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavimai nemo
kamai.

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YAids 7-0145

CRANE SAVINGS G LOAN ASSN.
2555 W. 47th Si.. Chicago 32. III

DISTRICT SAVINGS G LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St.,______________ Chicago 8. III

ST. ANTHONY SAVINGS t LOAN ASSM.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50. PI., tel. TO 3-8131-32

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

SPECIALUS BARGENAS

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES ER 

GERKLĖS LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6822 South Western Avenue 
vai.; kasdien 10-12 vai. h 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10. vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso -elefonas: PR 8-S229
Rea telef. VVAlbrook 6-6070

DR. VL BLAŽYS^
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenne

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

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

Telef. ofiso LAfayettc 3-00441 
Rea.: VVAlbrook 6-3048

■ lt ofiso HE.4-6849. rea. HE.4-2884

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 7 lst Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6. treč.lr šešt. pagal sutarties
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenue
Chicago 29. III

telefonas REpublle 7-4900
R«ii(l<a<ta: GRovefalU -5-M141
oasimatymai pagal sutarties

OR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr ChlrurgS) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 Soutb Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv lr renktad 
nuo 11 vai. ryto lkl 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 5-3766

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 0-9801

OR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialybč — vidaus ligos
2454 West 71st Street 

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Office: 10748 Soutb Michigan Avė.
Bato 1658 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien Inuo 6 v. v. Jkl 9 v. vt.> 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
lkl 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 5-0768 
Buto — BEverly 8-8946

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEmlock. 4-8751

DR. A. RARBUTAS
PLAUČIŲ IR VTDAUS LIGOS

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

Priima pagal susltarima

Imsiąs nmuvurJ
“ ič TOLI IR ARTI tu

NAUJI 0HHU TPOKU-NAUJAUSI KRAUSTYMO (PANK/AJ 
UJ6U Attrtf HtrrtoMAS-PIRUS IPSĄtlMIKGAS PATABNAMfAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Td. WAIU>«k 5-9209

ŠALDYTUVAI

tik

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHCRURGAB 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:90 v 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-0030.

Reztdend dos tek BEverly 8-8144

DANTISTAS

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

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

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

Namų — CEdarcrest 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8259 South Halsted Street

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resld. 2487 
W. A2nd SL, tel. Republic 7-8818.

Atliekame dideliu* ir mažus satomobUlų remontas. Lyginimas, da
žymas, Elektrinie suliedinimaa. Parduodame automobilių dalis.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA’;
Sinclair gazolino stotis "PAGALBA” — A. Stanevičlna, Sav.

2641 Wetl 71.1 Str. (Kampai Talman Avė.) 
Telel. PRoiped 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FELIK A. RAUDONIS, MELUS BERTUOS, Sav.

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

Krautuvo atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:99.

f?

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savinga Bendrovės praeitimi, nno pat joa įsjkfirimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių sangnmo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėr* saugesnės ir pelningesnės įstaigos pagidėti tau
pomos pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugomą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, angAtą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumai Chicagoe Savings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nž Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigas paStn.

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

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rez. RE 7-6867

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

2454 Weet 71st Street 
(71-oa ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—0 lr 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. TArds 7—1103
Residencijos — 8Tewart 8-4311

BR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street 
(kampas Halsted lr 16-ta gatvl) 

VAL. 1—4 lr 0:90—8:10 p. p. kas- 
dlen Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

TeL VVAlbrook 3-9370
Ręa MTlMop 9-1930

Dr. AlezMider J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6182 Sonth Kedzie Avenne

VAL. S—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečlad. Ir šeštad. parai sutarti

Tel. ofiso PR 6-888R, rez. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet 6Srd Street

VAL kasdien nuo 9—4 p p Ir 7:9* 
lkl 9 vai. Trečlad. Ir Sešt. utdaryta.

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

Atdara: pirmadienį noo 12 nd 8, antradienį Ir penktadienį nno 9 Ud 4, ketvirtadienį noo 9 Ild 8 
Trečiadienį nždaryta vlaą diena, o šeštadienį nno 9 Ild 2 valandoa po pietų.

Telefonas GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

ARTU LIGŲ SPECIALISTĖ 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos; 9—19 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimų Išskyrus trečiadienius.

2422 W. MArųnette Road

Ohso telefonas — BIshop 7-2526

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 lkt 9:00 v. 
Trečlad. lr sekmad. tik susitarus

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4253 VV. 63rd St
Ofiso teb REllan»» 5-4410 

Rezld. telef. GRovehilI. 0-0617 
Valandos: 1-8 p.m., 6-8 p.m.

Penktad. tik po pietų.
Trečlad. lr šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-2896
Rezidencijos: LAfayette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai.; nuo 2 lkl 4 Ir 6 lkl 9 v. vak.
šeštad. nuo 2 lkl 6 vai.. Išskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
(Clvlc Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

5OO2 YVesl 16tb Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai

Tel. TOwnhaU 3-0959 
Kitu laiku lr trečlad. susitarus

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų ligos) 
Ofisas ir ree.: 6100 S. Western Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-6677
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso HF. 4-2123, rez. Glb. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

Valandos: Kasdien nuo 2—4 ir 8—8. 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS^

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso I’Rospect 6-9400
Rezld. PRoepect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaikrvičlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
6248 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 1-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių

PrlSmirno valandos kasdien: 1-4 p.p 
lr nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet. 

Tel. ofiso PR. J-6446, rez. HE.4-S1M

DR. F. C. WINSKUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Te4. ofiso OA. 0-0257, rez. PR. 6-6659 

Rezkl. ««OO 8. Arteslan Ava
VAI. 11 v. v. lkl 8 p.p.; 6—9 v.v.

DR. Q. SERNER
LIETTJVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Virš 25 metų patyrimo
Tel. Y Artis 7-1899 

Pritaiko aklnlut 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West S5th Street

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 Iki 8, tra 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 Weet 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpubllo 7-2290 

▼AL: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis tr pritaiko akintas, 

keičia stiklus lr rčmns
4460 8. California Ava. .TA 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto lkt I v. p. p. 

uždarytas

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimą, kuri* 

yra priežastis galvos skaudSJimo bsl 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregys 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai, 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos valkus.

4712 Sonth Ashland Avė. 
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
lkl 6 vai. Sekmad. lr treč. uždara.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 W. 68rd St., Chicago 29, IHinois, Tel. LUdlow 5-»M$

Entered aa Recond-CIaaa Matter March 8t,l 1918, at Chicago, Illlnol. 
Unde* U>e Act of March 8, 1879.

Metabor of the Catholle 1 
Publiahed dally, ezept 

by tho
UlthuMtan Catholle 
PRENUMKRATA:
Chicago. |r Clcerol 
Kl*ur JAV Ir Kanadoj 
Uls4enyje

Redakcija straipsnius taiso savo nuottOra Nesnnaudotų straipsnių ap
saugo. Juos grptlna tik Iš anksto susitarus. RedakeUa ui 
aeatsako. Skelbimų kalaos prtsluačlamos gavus

-ess Ass’n HIIBRCRIPTION RATES
Rundaya 38.00 per year outslde of Chlopge

39.00 per year ln Chicago A Cicere
M v■ OTyYTl^T.y 38.00 per year ln Canada 

Foreign 311.00 per year.
Metams H metų 8 mšn. •as39.00 6.00 39.76

38.00 34 60 33 60 11.64
• 11.09 36 60 38.99 31 (I

|
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- PASIVAIKŠČIOJIMAS
ĮKVftPTAS PĖSTININKAS

Vienas septynioliktojo šimtmečio žmogus yra turėjęs labai 
daug įtakos tam, ką mes šiandien vadiname anglosaksiškuoju gy
venimo supratimu. Tai buvo filosofas Jonas Locke. Jis buvo po- 
zityvistiškas mąstytojas, pasisakęs prieš poeziją, bet už pasi
vaikščiojimą. Apie poeziją jis kalbėjo: “Aš nežinau, kokį pa
grindą turėtų tėvas, kuris norėtų, kad jo sūnus būtų poetas... 
nes gana retai pasitaiko, kad kas auks0 ar sidabro kasyklas ras
tų Parnase. Oras ten yra geras, bet žemė — dyka”. Miltono ho
noraras, gautas už “Prarastojo rojaus” poemą nebūtų atrodęs 
pakankama priežastimi tai poemai parašyti.

Nors Locke tikėjo į Dievą, tačiau jis pasisakydavo prieš re
liginį entuziazmą ir už blaivias pėstininkiškas dorybes. Didelė 
ištikimybė tiesai, didelis kuklumas ir vengimas entuziazmo yra 
priežastis, dėl kurios šis žmogus kartais yra vadinamas įkvėp
tuoju pėstininku.

Tačiau gyvenime išėjo paradoksiškai. Lockes mokinys, ang
losaksiškos kultūros žmogus, šiandien pradeda užmiršti vaikščio
ti. Jis neišlipa iš automobilio nei pinigus banke padėdamas. Jis 
automobilyje praleidžia ir savo atostogas. Nors mes nesame 
šalininkai Lockes pozityvizmo, tačiau jo “įkvėptasis” pasivaikš
čiojimas ar nėra tokia kryžkelė, prie kurios mums reikėtų grįžti, 
norint pradėti jieškoti naujų kelių.

SUGEBĖJIMAS IŠEITI IR ATEITI .

Vaikščiojimas yra toks paprastas dalykas. Bet, kaip dau
gelis paprastų dalykų, jis slepia savyje nemažai prasmės.

Daug žmogaus kentėjimų kyla iš to, kad jis negali savęs 
ar'savo minčių atitraukti iš kokios vienos skaudžios vietos. Jis 

. ten yra tarsi pririštas. Jis negali atsikratyti minties, žinios, 
rūpesčio ar santykio, kurie jį kankina. Kartais ši nelaisvė žmo
gui yra labiau aiški, kartais vos nujaučiama. Nugalėti šios blo
gybės žmogus neįstengia, būdamas joje paskendęs. Jam reikia 
iš jos išeiti; reikia laimėti kitą atramą. Kai jis pažvelgs į ją iš 
kitos perspektyvos, jis pastebės silpnąsias savo vargo vietas. 
Lengviau tada jis sugebės ir jas nugalėti.

Šias mintis mes rašome ta proga, kad daugelis mūsų ne
trukus pradeda atostogas. Atostogos yra malonus dalykas jų 
laukiant. Bet kad jos neatneštų perdaug apsivylimo, reikia joms 
pasiruošti. Mes siūlytume šiais' metais atkreipti daugiau dėmesio 
į pasivaikščiojimą. Kai žmogus sugeba iš kur nors išeiti ir kur 
nors ateiti, jam ne kartą grįžta gyvenimo viltis. Žmogus pasi
junta pats savęs šeimininku.

Dėl to viduramžiais kelionė buvo laikoma didžiausia atgaila. 
Taip į ją buvo žiūrima ne tiek dėl to, kad kelionė tada buvo sun
kesnė negu dabar, kiek dėl to, kad jos dėka žmogus sugebėjo 
kai ką palikti ir kai kur ateiti, kur anksčiau jis nebuvo buvęs.

DVASINIS KELIAS
Ėjimas žmogui yra kažkas labai natūralaus tiek fizine, tiek 

dvasine prasme. Fiziškai eidamas žmogus pirmiausia apreiškia 
savo laisvumą bei savarankiškumą. Dvasiškai — žmogus, eida
mas nuo vienos patirties prie kitos, nuo vienos išminties prie ki
tos, susikuria savo žinojimą ir nusistajo savo gyvenimą. Ne be 
reikšmės turbūt yra tas faktas, kad pati reikšmingoji žmonijos 
filosofija yra, susieta su pasivaikčiojimu. Tai yra aristotelinė 
arba peripatetikų filosofija. “Peripatetikoi” graikiškai reiškia 
vaikščiojančius. Kaip žinoma, Aristotelis, vaikščiodamas su savo 
mokiniais, svarstydavo įvairius flosofinius klausimus.

DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS 
ČIČIKOVAI

Kai mąstytojas vaikščioja, tai jis lyg lengviau išsisaugoja 
-didžiausio kiekvieno mąstytojo pavojaus: pasidaryti nerealiu ir 
suskilusiu. Kai jo mintys skrieja toli, o jis pats su visu savo 
gyvenimu stovi vietoje, tai jis nuo jų atitrūksta ir suskyla. Vaikš
čiojimas yra natūralus ir pats pirmasis žmogaus dvasingumo 
simbolis.

Dabartinė mūsų kultūra serga ne tuo, kad mes neturime di
delių idėjų. Mes jų turime. Negerumas yra greičiau tas, kad 
mes pro jas praskrendame arba pravažiuojame labai dideliu grei
čiu kažkokia betiksle kryptimi. Dėl šios skubos mes nesugeba
me ne tik į jas įsigilinti, bet net jas apžvelgti. Mes į jas neat
einame ir prie jų nesustojame. Dėl to mūsų gyvenimas lieka ne
paliestas pačių gerųjų idėjų.

Žinoma, nėra ko perdaug sieti žmogaus minties kelio ir jo 
dorovingumo su ta aplinkybe, ar žmogus mėgsta ar nemėgsta 
vaikščioti. Tai yra tik išorinis dalykas. Tačiau, kaip daugelis 
išorinių dalykų, jis turi simbolinės prasmės. Sakoma, kad daug 

Vaikščioją žmonės ilgai gyvena. Galbūt galima sakyti, kad tie 
žmonės, kurie savo mintyse eina nuosekliai nuo vieno dalyko prie 
kito, taip pat toli nueina.

ATEITI I SAVE
Atsižvelgiant į tai, mes norėtume patarti mūsų skaitytojams 

šių atostogų proga daugiau pasivaikščioti. Ne vien nuvažiuo
kime kur nors, bet atvažiavę ir pavaikščiokime.

Gal kas nors sakys, kad fabrike išvargusiam žmogui nėra ko 
atostogų r/.etu vaikščioti. Vietoj to reikia pailsėti. Tai yra tiesa 
tik tiek, kiek tai yra neišvengiamas fizinis reikalavimas. Tačiau 
yra ir kita pusė. Pasivaikščiojimas yra pirmoji priemonė prieš 
žmogaus sumechaninimą. Žmogaus sumechaninimas prasideda 
tuo, kad jis pradeda veikti įraAkių ir mašinų padedamas. Tas 
savaime dar nėra jokia būda. Bet jis paskui pradeda save že
minti, manydamas, kad be mašinos paramos jis nieko negali ir 
nieko nereiškia.

Pasivaikščiodamas žmogus veikia savo paties sąnariais: jis 
tarsi grįžta į save. Eidamas jis labiau pajunta esąs sau žmo
gus, negu važiuodamas ar kitaip laisvalaikį leisdamas. Dėl to 
vaikščiojimas yra labai sveikas metodas rasti žmogui teisingą

-laikyseną su pačiu savimi.

t Ėjimas mums atidengia reginius neskubotu būdu, leisdamas 
jiems mus veikti. Niekur pėsčias neidamas, mūsų laikų žmogus 
nueina į kiną ir ten leidžia reginiams slinkti pro jo akis. Bet tas 
neatstoja pasivaikščiojimo. Mūsų laikų žmogui netrūksta gražių 

vfreginių ar gerų paskatinimų. Jam trūksta šių gerų dalykų pasi
savinimo. Aristotelis sako, kad iš visų žmogaus atradimų ver
tingiausi yra tie, kurie padaromi beveikiant. Pėsčias Žmogus, 
negalėdamas • perdaug skubėti, mokosi ilgiau sustoti prie savo

•įsigytų pažinčių, giliau jas pažinti ir labiau pasisavinti, šiame 
“vyksme žmogaus “aš” labiau pasidaro veikiantis.

Jeigu per ateinančias atostogas niekur toli nenuvažiuotume, 
bet, jeigu išeitume iš kaikurių mus kankinančių siaurumų ir at
eitume labiau į save, mūsų atostogos būtų tikrai pasiseku
sios. V. Bgd.

100 dol. už galvą

Neįtikėtina. Virš juoko ir a- 
nekdoto fantazijos. Toks atsiti
kimas galėjo būti viduriniais ar 
senesniais amžiais. Atominiame 
amžiuje, civilizacijos ir kultūros 
klestėjimo metu, neįsivaizduoja
mas. Jei žinia pasitvirtintų (ji 
turėtų būti visa galia tiriama), 
jei prekyba būtų tikras faktas, 
Atominis amžius ^rodytų žmo
gaus nužmoginimą, sugyvulėji- 
mą, grįžimą į tuos laikus, kada 
žemėje žmonių prekyba ir mainai 
buvo praktikuojama. Šiandieną 
toks atvejąs galimas Brazilijos, 
Azijos ar Afrikos džiuglėse, bet 
ne kultūros ir civilizacijos lop
šyje — Europoje. Gegužės 30 d. 
Chicagos lenkų radijo (Jawo- 
rowski-Mičko) programos žinio
se buvo paskelbta, kad J. Kadar 
(Vengrijos laisvės smaugėjas) 
pardavė Maskvai virš 50,000 
vengrų, gaudamas už galvą po1 
100 dol. Pranešėjas patikslino, 
ka'd ši žinia yra UP agentūros.' 
Nuo savęs pridėjo, jog parduotų 
jų kategorijon pateko sukilimo 
dalyviai: darbininkai, ūkininkai, 
mokiniai, studentai, abiejų lyčių 
ir įvairiausių profesijų, net su
kilimo metu sužeistieji. Keliąs 
rūpestį faktas, sakė lenkas, apie 
prekybos sustiprėjimą ir galvų 
skaičiaus padidinimą iki begaly
bės. Nekomentuokime. Laukime 
laisvojo pasaulio sąžinės reakci
jos, tyrimo ir ištyrimo, jei tai 
tikras atsitikimas. Vienas daly
kas nesuprantamas — mokėji
mas pinigo už galvą. Juk Mask
va turi milionus vergų, žmogų 
laiko paprastu daiktu, savo nuo
savybe. Bet, jei mesime žvilgs
nį į tolimesnę praeitį, mes ma
tysime ruso menkystę, supuvimą 
ir galimybės viskam prasmę.

“Mirusios sielos”

Rusijos realizmo kūrėjas Go- 
golis savo knygoje “Miortvyje 
dušy” pajuokė ir skaudžiai pla
kė Rusijos diduomenės puvimą. 
Jo pagrindinis veikėjas — atsis
tatydinęs valdininkas čičikovas 
— važinėjo po kraštą ir supirki
nėjo Valstiečių, ūkininkų, dva
rininkų mirusias sielas. Tai bu
vo baltųjų carų imperijos lai
kais, gilioje senovėje. Dabar Ru 
sijoje viešpatauja nauja carų 
dinastija — raudonieji čičiko- 
vai. Jie nesiterlioja su mirusio
mis sielomis. Kaip savo tautoje, 
ypatingai pavergtose ir jų įta
koje esančiose, jie gyvą žmogų 
laiko savo nuosavybe: kankina, 
terorizuoja, tremia ir žudo. Tik 
jokiu būdu neperka ir nemoka 
už jo galvą pinigo. Čia naujovė, 
nesuprantamas pasikeitimas.

Argi vergų kultas bus pakeis
tas? Argi žmogus bus pavestas 
mainų ir prekybos medžiaga? 
Argi komunizmo sugyvulėjimas 

J pasieks patį šlykščiausią, že
miausią laipsnį? Kaip tikėti jų 
žodžiams, kada darbai sako ką 
kita ?

70% darbo stovyklų panaikinta
Gegužės pradžioje UP žinių 

agentūra iš Maskvos pranešė, 
kad sovietai panaikino iki 70%

darbo stovyklų, jų gyventojus 
paleido laisvėn. Agentūra žinią 
skelbė po to, kaip prof. Harold 
J. Bermanas, Harvardo Teisės 
mokyklos dėstytojas ir vienas 
iš Sovietų įstatymų ekspertų, pa 
sikalbėjo Maskvoje lankydama
sis su sovietų prokuroro padė
jėju gen. P. I. Kudravčevu. Pas
tarasis Bermanui pasakė, kad 
po Stalino mirtie?, 1953 m., mi
nistrų taryba išleido nevieną am 
nestijos įstatymą, kurie palietė 
iki 52% nusikaltėlių kaip kalė
jimuose, taip ir darbų stovyk
lose. Praėjusių metų spalio 25 
d. ministeriu taryba išleido vėl 
naują amnest. įst-mą, kuris spe
cialiai lietė darbų stov. ir tuo 
įstatymu buvo panaikinama sto
vyklų iki 70%. Tik apie 2% poli
tinių kalinių tebėra laikomi sto-1 
vykiose, daugumoje tie, -kurie 
bendrądarbiavo karo metu su 
vokiečiais, skriaudė Rusijos pi
liečius. Taip kalba sovietų pro
kuroras. Taip aiškina Amerikos 
teisės profesoriui. Tačiau nei 
prokuroras atskleidė tikrovės, 
nei profesorius galėjo susida
ryti sovietų įstatymų teisin
gumo vaizdo. Uždanga buvo, te
bėra ir bus. Vergų pilnas Sibi
ras, mirusiųjų vieton atgabena
mi nauji skaičiai. Tikrovė bus 
sužinota kai sovietai pakeis sa
vo režimą arba jėgos priemo
nėmis bus panaikinta sovietų ko 
munistinė diktatūra.

K. K. Taurus

Organizacinis komitetas ir jo 
finansų komisija tvirtai tiki, 
kad kiekvienas lietuvis savo as
menine auka parems komiteto 
pastangas. Aukas prašoma siųs
ti į žemiau nurodytas bankines 
įstaigas arba tiesiai komiteto iž
dininkui A. S. Trečiokui.

Fidelity Union Trust Co., Ci- 
tizens-Clinton Office, 505 Clin- 
ton Avė., NewarK 8, N. J.

Liberty Federal Savings and 
Loan Association, 202 N. Broad 
Str., Philadelphia 2, Pa.

Schuyler Savings and Loan 
Association of Kearny, 24 Davis 
Avė., Kearny, N. J.

Standard Federal Savings and 
Loan Association of Chicago, 
4192 Archer Avė., Chicago 32, 
m.

A. S. Trečiokas, 311 Walnut 
Str., Newark 5, N. J.

Siųsdami sav,o auką neužmirš
kite pažymėti, kad siunčiate 
PLB Seimo reikalams.

Msgr. Jonas Balkūnas,
PLB Seimo Org. K-to Pirm. 

Adv. C. S. Cheleden,
Finansų Komisijos Pirm.

Dėl skubėjimo
— Vitai, Vitai, tu šįryt vėl pa

vėlavai į darbą, — priekaištau
ja bosas. — Kokį pasiteisinimą i 
dabar sugalvosi?

— Šį kartą taip skubėjau, 
kad nebuvo laiko galvoti apie ! 
pasiteisinimą — prisipažino Vi- Į 
tas.

STATYBAI 
IR NAMŲ

PATAIS
PRISTATOM
Visokių Rflšių
MEDŽIAGA
CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS IJTUTNAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

TeL VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ 

APŠILDYMA - GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kainos žemiausios; mūsų 
instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
) mus pilnam centrinio apšildymo 
instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokį “sheet metai” — skardos 
darbą,

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50, UI. TOwnha.ll 8-6670 
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2017 W, «7th PI., Chicago,

III. WAlbrook 5-8063

Pirkit Apsaugos Bonus!
MŪSŲ TAUPYTOJAI 
GAUNA DIDESNIUS 
DIVIDENDUS NUO 

LIEPOS 1, 1957!

FREE GIFTS FOR SAVERS

PLB Seimas reikalingas 
lietuviu aukų

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimo ir jo proga įvyksian
čių parengimų reikalams, visai 
kukliai skaičiuojant, reikalinga 
apie 34,000 dol. Dalis jų ateis 
už parduotus biletus, bet to ma
ža.

Netenka aiškinti kultūrinių tau 
tinų parengimų vaidmes ir reikš 
mės. Kiekvienas lietuvis supran
ta, kad mūsų tautiniai kūrybi
niai laimėjimai, parodyti ameri
kiečiams ar kitų tautų žmo
nėms mūsų meno paradoje, mu
zikos ir dainos vakare, spaudos 
ir filatelijos parodose, sporto 
žaidynėse yra akivaizdus mūsų 
tautinio kultūringumo įrodymas 
ir labiausiai įtikinąs argumen
tas, kad mūsų Lietuva verta ne
priklausomybės.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Ifl WOEP stoties — Banga 1890
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v.
NDO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

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

SEKMAD. 8:30—C:3O v. r. Iš stotie* 
WOPA — 1400 UI.

7109 So MAP1,KWCIOD AVĖ. 
Chicago 29. III HEmlock 4-2419

MOVING
A. BENIULIS atlieku /vainut 
perkraustymua bei pervežimu* 
'š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

aęcount you now have. In 
you get one of these gifts

4-RCCi GIFT SET-Styted by 
CHIOUE of California. Neddace, 
earrings and bracelet— beaūti- 
fully packaged. When you open 
ar» aceount for $1,000.00 or 
more, or adei that amount to 
your present aceount, this sėt K

GIFT FOR VACATION CLUB 
SAVERS—Open your Vacation 
Club aceount now for $1.00 or 
more per week and receive this 
full sėt of smart and practical 
salt and pepper shakers.

31 AKI

R III'PELICAM PLAID GIFT 
COOLER—This smart pic- 
nlc or home. accessory 
keeps eontents cold ~ or 
hot — for hours. Precislon 
made . . , smart looking 
. . . easy to dean. Yours 
FREE when you open an ac- 
count for only $200.00 
or add that amount to 
your present aceount.

^uf(Tyo?Xz\ 

f roui SiviMCS

INSURED

ST. ANTHONY SAVINGS 
and Loan Association 

144 7 S. 49th Court • Cicero 50 

BIshop 2-1397

SMILGAICIU AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

122 tęsinys

— Jis žmogus padoriausias! Na, kas be ko, jau 
tokia mūsų bedieviška mada įtarti. Dar nesame 
siūlų suvedę į vieną daiktą galutinai. Klebonas taip 
staigiai įsimaišė su savo “kyrie-leison”, nepatogu. Bet, 
tamstele, policijai viskas paaiški, visos uždangos pa
mažu pakyla. Mes gyvenimą pamatome su apatinu
kais, kitaip sakant, nuogą. — Vachmistras nusijuo
kia, taip jam patinka palyginimas. — Jei taip kal
bame, užgerdami burnelę, dabar atrodo, kad bus vai
kų darbas, koks klapčiukas. Jie pas Julių užeina. Pa
žiūrėsime, pa... Bet pats Julius, kur jis, toks man
dagus! — Drąsutis jaučias lyg perdaug pasakė už 
tas kelias taureles. Vėl juokiasi, grįžta į pradžią ir 
sušvelnina, kitaip nusmailina. Paskui užsideda plaš
takos pločio diržą ir atsisveikina. Turįs skubėti drau
gų išleisti.

Šeimininkas nueina raštinėn,- rūko ir galvoja. 
Aišku, niekas geriau nežinos, kaip policija. Jei ji sa

ko, tai Julius nekaltas; jei taip — pakeisime gra- 
mafono plokšteles.

Aplanko dukterį.i Dar nekeltų kojos, nes jo šir
dis užlūžus, bet reikia veikti. Samanė išsigąsta tė
vo, pradeda lovoje blaškytis.

— Tu zuikio ausele, nesibijok, aš ne medžioto- 
jas\ neturiu muškietos, — nusijuokia ir stengiasi bū
ti švelnus, mandagus. — Atsiprašau, jei buvau ūmus 
ir kietas.

Samanei tai nelaukta: nejaugi tėvas nepyksta?
— Jau užmiršau. Aš greit įkaistu, sužaibuoju, 

o paskui — nieko.
Išėjęs šypteli: “Patapšnojau lyg jauną kumeliu- 

| ką, ir geriau. Nusivešiu ją, kur noriu!” Tą pačią die
ną dar kartą aplanko, teiraujas nuomonės apie avi- 

I liūs, net “Didįjį bityną” atneša, kad išaiškintų vie
ną klausimą. To dar negana: jos kambary pasta
to radiją!

— Paklausyk Kauno. Ten ne tik ponų, bet muzi
kantų pilna. Vakare kai užgros, tai visos ligos iš
lakstys !

Samanė tiki, kad jis nebepyksta, kad jau at
leido ir užmiršo. Koks geras tėvas!

Iškyla jis ir prie statybos. Nusprendžia atsipra
šyti meistro. “Geri žodžiai, kaip spirgai, košės nega
dina”. — mąsto jis. — “Bus abu nurimę, o aš suksiu 
savo muziką”. Pamatęs Viktorą su sakuota palaidi
nuke, taip ir užkerta. “Nėra ko tūpčioti rimtam ūki
ninkui apie tokią baidyklę!” Nori praeiti pro šalį,

bet užkabina, teiraujasi, kada užkels sparus. Net 
truputį šypteli.

Vakare, kai baigiasi darbas, jis pasistato kėdę 
didžiojoj troboj, netoli Samanės durų, ir skaito laik
raščius.

— Pažiūrėsiu, ar jis mandagus! —
Meistras greit pasirodo, bet, susidūręs su rūs

čiu šeimininko žvilgsniu, tuoj pasitraukia.
— Vyras išauklėtas. Tokius sutvarkysime! — 

nusijuokia Gimbutas.
Guldamas prisimena žmonai:
— Buvai nugąsdinusi su ta galva, bet ji nieko, 

protingai šneka.
Monikai gera, kad tėvas rūpinasi. Ji tyčia va

kar baugino, kad neitų pas dukrą. Ir ta dukros liga 
atrodo motinai keista, bet ji tyli. Svarbiausia, tegu 
atsistoja ant kojų.

— Džiaukis, kad taip baigėsi.
Tada Gimbutas atsargiai, nepuldamas nei Sama

nės, nei Viktoro, prisimena vienuolyną. Ar šiaip, ar 
taip versi, būtų didesnė garbė, nei toks žentelis. Pra
šo žmonos, jei bus proga, iš tolo pakalbėti. Taip ne
galima užsimerkti. Reikia budėti. Ir motinai atrodo, 
kad vienuolynas būtų geriau.

Kitą dieną anksti išsirengia pas Julių. Buhalte
ris sėdi išvargęs, pablyškęs. Truputį išsigąsta Gimbu
to, bet tuoj atsistoja ir pasveikina. Jeigu ateina, tai 
yra reikalas. O gal ir geras, nebūtinai blogas.

(Bus daugiau)
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Kanados santykiai
su Sovietų Rusija

TORONTAS, Kanada, birž. 9.I 

— Kanados vyriausybė ketina 
nebekliudyti ryšių su Sovietų 
Sąjunga. Nuo Vengrijos sukili
mo tas bendradarbiavimas buvo 
nutrūkęs. Nors vyriausybė for- \ 
malini nedraudė savo piliečiams 
vykti į Sovietų Rusiją, bet ne- ' 
skatino ir nepatarė ten vykti, i 
pvz. ledo rutulio žaidėjams ir I 
pan. Bendradarbiavimo iniciaty- ; 
va priklausysianti nuo pačių Ka 
nados kultūrinių bei sportinių 
organizacijų. Pastaruoju metu 
Sovietų Sąjungoje sėkmingai j 
koncertavo jaunas pianistas 
Gould.

Ameriką dalyvauti savo sūnaus 
studento baigimo mokslo iškil
mėse. Stasseno sūnus baigė Vir
ginia universitetą.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiilniiiliillli

POPULAR 

LITHUANIAN RECIPtt

ŠOKOS Ot KALEMORIŲ
(JI "Draugo” kalendorių atsiunti
šis aamcaura:

Jonas Janušauskus .. $2.00

BUILDING & REMODEUNG CLASSIFIED AND HELP VVANTED ADS

Pakeis tabako
supirkimo sistemų

TORONTAS, Ont., Kanada, 
birž. 9. — Ontario provincija 
nubalsavo pakeisti 23 metus vei 
kusią tabako supirkimo sistemą, 
kuri buvo patekusi fabrikų vi- 
siškon įtakon ir nesiskaitė su 
tabako augintojais. Du trečda
liai balsavusių pasisakė už nau
ją supirkimo sistemą, kurioje 
paruoštas tabakas bus parduo
damas varžytinių būdu pagal 
Ontario Farm Products įstaty
mą.

Grįžo namo
LONDONAS, birž. 9. — Ha

rold Stassen, Jungtinių Ameri
kos Valstybių delegatas Jungti
nių Tautų nusiginklavimo kon
ferencijoje, atvyko iš Londono į

Surinko JUZE DAUŽVA&DEEN1

Tai nepaprasta Knyga. Tiri 100 r* 
eeptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar
dienė, kuri dažnai pasakodavo apta 
lletuvISkus valgius per Chicagos ra
dijo lr televizijos stotis, surinko pa- ' 
čius įdomiausius lletuvlSkų valgių 

I receptus lr DRAUGAS Juos išleido 
; labai parankioje formoje. Pirmų kar
tų tokia knyga pasirodo knygų rin
koje. t

Gera dovana kitataučiams ar ang 
llSkal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00

' tmkyiDUJ kartu su pinigais elųaklt*

O R * r G A S”
4545 West 6Srd Street 

Chicago 29, Illinois

“VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKŪZUOSE”

Kan. dr. Ottavio Musumeci’o

Nuostabi knyga apie mūsų dienų antgamtybės 
prasiveržimo reiškinį

Veikalas gyvais pasikalbėjimais, dokumentais ir iliustracijo
mis vaizduoja Marijos atvaizdo ašarojimą Sicilijos Syrakūzuoee, 
kai per keturias dienas prieš dideles žiūrovų minias ir net moksli
nės komisijose narių rankose yra verkęs žmogiškomis ašaromis. 
Čia rasime Pijaus XII mintis apie šj reiškinį, Sicilijos vyskupų 
pareiškimą, mokslinės komisijos ir kitų asmenų pasisakymus, o 
taip pat ir neįprastų pagijimų aprašymus, kurių skaičius jau pra
šoka 10,000.

Ši jdomi knyga šiuo metu Europoje tikihčiųjų ir net liberalų 
sluoksniuose susilaukė stebėtino pasisekimo, pvz., vokiečiai spė
jo jau išleisti net dvi dideles laidas!

Knyga gausiai iliustruota ir kainuoja 2 dol. ir jeigu iš jos par
davimo susidarytų koks pelnas tai bus panaudotas naujosios ma
rijonų statybos - vienuolyno ir “Draugo” rūmų skoloms sumažinti.

Pinigus su užsakymais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.

PREMIJUOTASIS DRAUGO . 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities kayga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenė*.

Aplankaa dail. J. Paukštienės 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys 
434 psl. Kaina $4.00.

Užsakymas ir pinigus siųakita 

DRAUGAS 
4545 Wmt 68rd Street 

CMcago 29, Illinoto
IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt

Juozas Karasauskas . . 1.00
Emily Vilimas ............... 1.00
Kazys Pabedinskas .... l.ob
Justin Bruožis ............ 2.00
Stasys Patlaba ............ 1.00
Jonas Raiteris ............... 1.00
J. Gumba ra £is ................. 1.00
Ačiū geradariams.

Royalcrest Builders REAL ESTATE REAL ESTATE

“Draugo” adminbtrtMdja

PARAMA “DRAUGUI”
"Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šia asmenys:

Povilas Balčiūnas ... . $2.Q0
Kazys Pabedinskas .. .. 5.00
Pranas Gasparonis .. .. 2.00
Vladas Sateikis ......... . 1.00
Studentų Ateitininkų

Sąjunga ................ $10.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

"Draugo” administracija

ONA MATUSEVIČIENft
(po tėvais Dobilauskaitė)
Gyv. 2145 W. 23rd St, tel. 

FRontier 6-4568.
Mirė hirž. 9 d., 1957 m., 

11:45 v. ryto, sulaukus 71 m.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoj išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Pius Metus, marti 
Grace, 2 anūkai — Dolores 
Shuksta ir Laverne, 4 proanū- 
kai, sesuo Mary Virbilia ir 
šeima, ir daug kitų giminių 
bei draugų.

Priklausė Lietuvos Ūkinin
ko Draug. ir Chicagos Lietu
vių Draug.

Kūnas bus pašarvotas 6 
vai. pirm., birž. 10 d. Lacka- 
wicz kopi., 2314 W. 23rd PI. 
Laidotuvės įvyks treč., birž. 
12 d. Iš koplyčios 8:30 v. ry
to bus atlydėta į Aušros Var
tų par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Sv. Kazimiero kap.

Nuoširdžiai kviečiame gi
mines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėsę.

Nuliūdę lieka sūnus, marti 
ir visi kiti giminės.

Laid. direkt. St. Lackawicz 
telefonas Virginia 7-6672.

Praneša atidarymą naujo ofiso

9660 Franklin Ave. 
Downtown Franklin Park

Tel. GIjMlsttme 5-9098
PILNAS REMONTO DARBAS 

Dailydės patarnavimas 
PAT ENNIS 

(DeaJ direot with me)

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

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

Namų tel. Bishop 7-3340 
2737 West 43rd Street

Nauji namai, garažai, {vairūs pa
taisymo lr pertvarkymo (remodel
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTKAGTŲK 

4327 S. Campbell Av., Chioago 32, III. 
VArds 7-9675

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, III.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro 
Tel. OLympic 2-5121 nuo 6 vai.

vakaro Iki 11 vai. vakaro

Remkitc dien. Dranga!

JEI TIK BALDŲ REIK,

PAS RUDAITĮ
TIESIAI EIK.

žemiausios kalnas Chicagoje. Išsimokėjimui iki 3 m.
Air conditioner, Emerson, Admiral, Hot Point,

Ww»ttaghouse ir kiti tik ............................................ $149.00
8 cub. pūdų šaldytuvai, Frigidaire, Admiral, Westang-

houfle, Norge ................................................................ $159.00
Virimai gesiniai poreelano pečiai .................................. J 89.00
Skalbimo mašinos geriausių firmų ............................ .. J 89.00
Aatonuatišfctfe skalbimo mašinos-----r............................... $189.00
Gesintai ar elektriniai džiovintuvai....................................  $149 00

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Sofos dienai, nakčiai lovos parduodamos po $69.00

p“ —•« •••................................................. $ 39.00
5 dalių svečių kambario baidai (sofa, kėdė, otomanu

2 pagalvėlės) Idtnr parduodama po 150.00 dtlerių
p“ —• “....................................... ......................... $ 99.00

2 dai. Nylon setai išpardavimuose siūlomos po $289.00
pas mane tik ...v...................................................... $229.00

MIEGAMO KAMBARIO BALDAI
' Metalinės lovos visų dydžių tik ............... ......................... J 9 95

Medinės, ąžuolo lovos ......................................................... $ 29.50
Vatiniai matracai ............. ............................................. J 12.50
Spyruokliniai matracai parduodami po $89.95 dabar tik J 26 50 
2 dalių ąžuolo miegamo kambario baidai reguliariai

parduodami po $199.50 dabar tik ............................ J 99.00
4 dalių miegamo kambario baidai vertės $400.00 tik $249 00
5 dalių miegamo kambario baidai visur parduodami po

$199.00, pas mane tik ................................................. $149.00

KILIMAI
9x12 IdUmai parduodami po $59.00 dabar tik............... J 39.00

' 9x12 Miknai vertės $90.00, pas mane tik .................... $ 69^00

RADIJO IR TELEVIZIJOS
17 teeitų trievMJos $149.00 vertės tik ............................ $ 99.00
21 tarkų televizijos $189.00 vertės ............................. $149 00
24 birikų televizijos $209.00 vartės tik ........................ $199 00

Atsilankę rasite daugybę kitų prekių, kurias pirksite že
miausiom! kainom CJdcagoje.

Perkant baldus, nežiūrint kurioj Chicagos daly gyvena
te, Joms apsimokės aplankyti mane, palyginti kabias ir pirk
ti pigiau, uegu bet knr Idtnr.

MAJOR FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street

TeMonai — CAIumet 6-3207
Vedėjas E. RUDAITIS 

Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.
pkm. ir ketv 9—9:30 vai. 
sekmadienį 12—5 valandos

Mūr. na u Jas 2 po 5, rd. šild.—*83.900. 
Mūr. bungl. s kb. centr. Aild.,$18.900. 
Mūr. 3 apart, ir krautuvė — pigiai. 
Mur. 3 apart, ir kepykla—bargenas. 
Mūr. 4 apart, centr. Sild. — $24,d00. 
Mūr. 3 apart, ir taverna — $22,060.

Yru pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer ave., LAfayette S-3384

Vieinity Central Park & Thomas
3-jų butų mūr. namas. Garu upftlld. 
3 butai po 4 k., po 2 mieg. Labai di
delis mūro garažas. $4,000 įmokėti. 
Pajamų $252 į mėnesį. HKOOKFsK

KEAl/rY A MORTGAGE UO., 2018 
Milwaukee Ave. i1 Api tol 7-6655.

GAGE PARKEMARQIETTE PARKE, tik vienas 
blokus nuo purko. Kampinis mūrinis 
namas. 4 miegami: du -l-me augšte 
ir du pastoge je, (attic), 2 vonios. Vis
kas labai puikiai įrengta. Kabinetinė 
virtuve, žieminiai aluminljaus langui 
ir kiti putogumui. Reikalinga pama
tyti, kad , vertint uinėt. šildymas spin
duliuojantis Ift viršaus (rudiunt heat). 
Kaina tik $24,500.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas Ir pre
kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis į rafttlnę lr mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS BUILDERS 
AND REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

♦ PIRKITE ir parduokite tavo ae-
kilaojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu pataraa- 
rimu.

E. KURŠIUS
RRAL ESTATE SALES

REpabUc 7-9400

SSrd Ir Halsted, pačiam biznio cen
tre rfiūr., 3 krautuves ir 2 but. savi
ninkui centrai, šildymas.

Brighton Parke arti bažnyčios me
din. Savinink. 6 kamb. butas. $105.00 
pajamų men., tik $16,800.00.

West-Sidčje, mūr.; 6 but. po 4 
kamb. Skubiai parduodamas, tik už 
$16,500.00.

57th ir Paulina. Mūr. 5 ir 6 kamb., 
rūsys, šildymas, aluminijaus langai, 
garažas. Nebrangiai.

Beverly Shores, Ind. Naujas gra
žus namas su rūsiu ir šildymu. Tin
kąs gyventi Ir Ištisus metus.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVE.

LAfayette 3-3881

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

K. MAIRONIS,
Namų PKospect 8-2071

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mos.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St.
W Al brook 5-5030

PRoepect 8-3579 (vak. ir semad.)

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1658 W. 108 at 

Tel. BEVERLY 8-SS4S 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose lr
valdžios įstaigose.

INCOME TAA. Tax acoountant

ATDARAS APŽIOREJIMUI sek 
madienį nuo 1 iki 5 vai. 8 kamb. 
rezidencija. Karštu vand. alyva ap 
šildma. Garažas, sunkvežimiams. 
50 pėdų sklypas. 2750 So. Central 
Park.

9 butai — Ciceroje, pajamų 
nuosavybė ant 5 sklypų. 

Kiekvienas butas 5 kamb. ir vonia. 
Puiki proga dirbančiam žmogui tu
rėti namą su pajamom saugiai atei
čiai. Pilna kaina $35,600. Reika
linga $18,000 įmokėti ir tuojau 
perimsite kaipo sav. Šita nuosavy
bė turi būti parduota iki liepos 1 d. 
Apžiūrėjimui prašau kreiptis į ma
no raštinę —

STEVE W. MICHAELS
5125 W. Cermak Rd., Cicero, III,

BUILDING & REMODEUNG
H************************

LIETUVIŲ STATYBOS
' BENDROVE
MORAS

Builders Gen. Contractors
Atlieka planavimo ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų lr viešųjų pamatų.

Namų Įkainavimas ir Jvairfla 
patarimai nemokamai.

Kreiptis Šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštingu ir buto telefonas 

PKospect 8-2013
8800 SO CAMPBELL, AVE. 

Chicago 29. IU.

Namq statyba, ĮvatrOs pataisymai 
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai 11- 
planuotaa, patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite paa

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TF.miinal 1-66X1 

nuo 5 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adreaaa: 516 
Nolton. Wtllow Murino MI

Skelbkitės “Drauge"!

Mūrinis — 2 po 6 kamb. su gra
žiai įrengtu rūsiu. Garažas. Numažin
ta kaina.

5 k. mūr. namas, radljatorlais šild. 
2 autom, garažas. $16,900.

Pajamų nuosavybė, 2 po 4 med., 
rūsys, 37 pėd. sklypas, 2 autom, ga
ražas. $14,900.

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1 % augšto medinį namą — 5 Ir 3% 
kamb., alyvos šildymas. Tik $12,200. 
A V ti i mi-

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąrašo ir įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų Savininkai!

Turiu pirkėjus visų rūšių namams. 
Norėdami skubiai parduoti namą, 
šaukite nemokamam įkainavimui. J. 
Bacevičius.

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

6916 Ho. VVestern Ave.
PKosp. 8-2234 arba HEm. 4-7086 

<wwwwwwwwww<WMWWwawi<ygMng^igg,

NETOLI ŠV. KAZIMIERO 
KAPINIŲ

Gražioje apylinkėje 3 metų 4 km. 
mūr. namas. Karšto vandens — aly
vos šildymas, 2 auto mūr. garažas, 
prie jo 2 kamb, tinka viengungiui. 
Apie % akro žemės. $15,500. A. Si
rutis.

DIDELIS, MODERNUS
6 kamb. tik 5 metų mūr. namas, 

šildymas gazu. Apsauga nuo potvy
nio. Prie 72 netoli California Ave. 
Puikus pirkinys už $22,500. Volod
kevičius.

6 KAMB. MŪR, REZIDENCIJA
Marųuette Parke ant 40 pėdų skly

po, aut. šildymas alyva, 2 karų ga
ražas. $19,500. A. Katilius.

SUMAŽINTA KAINA
6 did. kam. mūr. namas Marąuette 

Parke. Lengvai galima pertvarkyti į 
2 butu. Rūsyj yra dar 2 kamb. bute
lis. Gazo — karšto vandens šildymas. 
Galima tuojau užimti. A. Rėklaitis.

PIGIAI — UŽ $19,000
6 kamb. 9 metų rezidencija, 73 ir 

Washtenaw. Svečių ir valgomas klo
tas kilimais nuo sienos iki sienos. 2 
auto garažas. Kavaliauskas.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 VVest 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 6:6016

PASTOVIAUSIA VERTYBE — 
NEKILNOJAMAS TURTAS

Kas pirko — išlošė. Ko laukiate Jūs! 
Brighton Parkas:

Med. 2 po 4, dujų pečiais šild. 
$13,500.

Med. 2 po 4, su garažu, $11,500. 
Mūr. 2 po 6, palikimas, reikia sku

biai parduoti.
Gage Parke:

Med. 2 po 4 su skiepu ir garažu. 
$14,500.

Med. 4 gražūs kamb. ant plataus 
sklypo. $12,500.
Kitur:

Mūr. bung. 7 kamb. puikioje 48 ir 
Keeler apyl. $6,000 įmokėti.
Bizniai:

Mūr. 3* augštų su krautuve ir 2 po 
6 but., pulkus namas ir biznis.

Valgykl. patalpa ir 5 butai judri 
vieta. Duos paskolą savininkas.

5 butai, 200 paj., tik $23.000.

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W.43rd$t..CL 4-2390

HELP WANTED — FEMALE

BE YOUR OWN BO88 
' Work In One Giri Office

Steno - General Office
Some experlence preferred but 

not esaentlal
Will Train Bcginner with Aptitude
6 day week. Salary based on abllity. 

Blue Cross & Blue Shield. A good 
position for the right giri.

CABINET CORPORATION 
0F AMERICA 

6033 S. Lafayette St
Call NO 7-3500 — Mr.NudelmsJ

W0RK CLOSE TO HOME
SAVE TIME & CARFABE 

TYPIST—BILLER
Some experience deslrable but not 

necessary. Age no barrier. Mušt likę 
figures. 5 day week. Salary according 
to ability. Blue Cross and Blue 
Shield. Company benefits.

SUE ANN FOOD 
PRODUCTS CORP.

3660 W. 38thSt.
Call LAfayette 3-6083

WAITRES$ES
Week Knds and Landi Hours 

Available — Good Tips 
(2) Checkers 

11:30 A.M. to 2 P.M.
Call Vlctory 2-1977

G LA,SS DOME HICKORY PIT 
2721 S. Union Ave.

HELP WANTED — MEN

AUTO MECHANICS
lr

BODY A FENDER VYBAI
Atsineškite įrankius pasiruošę darbui 

NUOLATINIS DARBAS 
MES JUS IŠMOKYSIME

Taisysite įvairių firmų automobilius
2450 S. Michigan Ave. 

CAIumet 5-7922

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A Stančiauskas instoliuoja vi- 

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

1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLympic 6-9775 nuo 8 vaL 

ryto Iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro 

OLympic 2-6752

'MiiHninniiiminHM»mNiniiimHnHniiiHMimniiMmiitn<iinniiiiiiHHiiiniiiiniiiiiiiuiiimininiNt 

šioje nekilnojamo turto pardavimo
Įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAIj estate sales

26(10 W. 5®th St. Tel. PRoepect 8-5454
'itmiiiiniioiBniimni«imiiimiitiniwiniHHi«MiiiiuMiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiinii,iniiiii

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI sek
madienį nuo 1 iki 5 vai. 8919 So. 
Parkside Ave. 4 kamb. modern. na
mas. $9,800; įmokėti $2,000. 80 
pėdų sklypas.

2 augštų mūr. namas, netoli Šv. 
Antano bažnyčios. Skambinti —
TOwnhall 3-6977 po 6 vai, vak.

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur* 
pasiteiraukite pas mua.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-6S71

INTERSTATE INSURANCS AGBNCl 
6108 S. Ashland Ave. Chlcass SS. BĮ.

PROGOS — OPPORTUNITIES

GROSERIŲ IR MftSOS KRAUTU- 
Vfi. Nepaprastai moderniškai įreng
ta. Marųuette Parke. "Semi self 
Service” barai, švari lr patogi. Puiki 
klijentūra, geras biznis, labai pelnin
gas. šiuo pirkiniu tikrai džiaugsitės. 
Kaina $4,500; įmokėti galima $8.000, 
2558 W. OOth St. REpubMc 7-ĮSUS.

IftNUOMUOJAMA — FOft BENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų iSnuomavi- 

mui. Patarnavimas veltui. Turima 
laukiančiųjų sąračą.

VARPAS Real Estate 
5916 So. Weotern. PRoopeet 6-MZ*

Našlė moteris jieško pensininkų 
vedusių porą gyventi kartu 5 kamb. 
bute. Reikalinga sugebėti Šį tą prie 
namo pataisyti, prižiūrėti stoke-r) ir 
ktti lengvi darbai. Kreiptis telefonu 
HEmiock 4-6920.

f^F R E E FREE FREE'

JOB FINDING SERVICE
WE CAN HELP YOU FTND THE TYPE OF JOB 
YOU ARE LOOKING FOR WITH EXCELLENT 
FIRMS THROUGHOUT THE CITY AND SUBURBS. 
OPENINGS ARE AVAILABLE FOR SKILLED 
TECHNICIANS (ENGINEERS, DESIGNERS,
DRAFTSMEN, TOOL & DIE MAKERS, AND 
TOOL ROOM MEN, ETC ). THERE ARE A'LSO 
MANY OPENINGS FOR FEMALE HELP AS STĖNOS, 
TYPISTS, SECRETARIES AND DOMESTIC.

THE DRAUGAS
4546 W. 63rd StrMt Chieago 29, IIL

or call DEarhorn 2-2434 

Fili out the cnupon helou and mali it tf.':

Name ..............................................................................................................

Address .............................................................. City............*....................

Phone No.......................................... Age.................... Seat...................
Type of wonk ..................... .......................................................................
Salary desired ................................................. Day or nite...............
Remarka ........................................................................................................

- ..........
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Los Angeles, Calif.

SUSTOKIME PASIIMTI 
BENZINO

*' (Iš skautų laužo gegužės 1 d.)
Kartą keliavau kryžiuočių že

me. Apsodinta alėja vedė į prie
temoje skendintį piliakalnį. Pi
liakalnio kieme apkąsimus dengė 
vešli pavasario žolė. Viduryje 
degė laužas, nušviesdamas pa
skirus veidus, tačiau didžioji 
dauguma maišėsi su besiblaškau 
čiais šešėliais. Iš aplinkos sky
rėsi vieniša, apgriuvusi, akmeni
nė kuoro papėdė, atgaivindama 
istorinius žygius. Tartum pynė
si žirgų kanopų dundėjimas, kar 
dų dūžiai bei reikšmingi varnų 
krankimai su skautavimo užma
čiomis.

Laužo liepsnos įkaitinta nuo
taika išsiveržusi daina mane 
svaigfoo. Liepsnų laižoma dū
mų juosta, žiežirbų išbarstyta, 
nyko medžių siluete. Sprau
džiausi tarp ^nepažįstamų arčiau 

,.prie laužo, kuriame mačiau gais
ruose
musias Korp! Vytis spalvas ir 
krūtinėje rusenančią ugnelę. Ug 
nies

jji į mane artimai, kaip Panemu
nės miške. Ir žiežirba, atitrūku
si nuo liepsnos, suplyšo į degi
nantį sietyną, kaip Marytės 
žvilgsniai, svilino skruostus lyg 
taiklus Bražėno humoras. Šyp
telėjo rytojus. Kaupėsi jėga, tar 
si grūdinamas plienas, skaidrėjo 

Tkaip ryto rasos prausiamas žie
das.

Ir vėl tolyn, tolyn meksfaltu, 
Amerikos žeme. Poeto Brazdžio
nio paskatintas, Los Angeles EI 
Sereno žaidynių vietoje, susto
jau pasiimti “benzino”. Benzi
no rusenančiai širdyje ugnelei. 
Skautų sulėkimas limuzinais

I I I

DIKtmRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLJNO1B

ChicagojeI giančiais. Pasižadėjimą davė 
! inž. Juozo ir Zofijos Staišaičių 
dukrelė Gražina.

| jeigu Siga tavęs nenukamuos.
1 (Frazė iš pasirodymo prie lau- Skaityta paskaita: “Penki žo- 
žo). | džiai”. Tai buvo žodžis visuo-

Judriausios pasirodė paukšty- menei apie ateitininkus, žodis 
tės, tačiau nesaugios — kati- moksleiviams, žodis studen- želio 3 d. Šv. Kryžiaus parapi- 
nėliui prie uodegytės nepririšo tams, žodis sendraugiam ir atei jos svetainėje. Pranešta, kad
skambučio, nes mokė Kęstutį j fininkų tėvams.
“kepurę trikampę”. Skautai
prieš laužą išeina su “Toreado-1_. ... ., , ....
ru". Su skelbimais - skaučių 1'““ .K™*1"?;
Aušros skiltis. Jaunieji skau
tukai, skt. Tamulaičio vadovau
jami, inscenizuoja “Keleiviai ir 
šunys”. Tiems k eleiviams nerei 
kia “benzino”; atrodo, kad jie 
dar gali mums jo duoti.

“Keliaukime mudu, nusibos 
jiems loti, 

matys, kad nebijom, ir turės 
nustoti”.

V. Petrauskas

Brockton, Mass.
Čigonkaitė

Gegužės 26 d. praėjo sėkmin
gai suvaidinta Šv. Kazimiero 
mokyklos mokinių operetė “Či-

Moksleivių at-kų tėvai sve-

A. Sužiedėlienė ir Z. Kucinienė. 

Buvo suvaidinta komedija:

Moterų S-gos 21 kuopos 
susirinkimas

Moterų Sąjungos 21 kuopos
gausus susirinkimas įvyko bir-

ligonė Alkimavičienė sveiksta. 
Rašt. S. Bartkaitė skaitė padė
kos laiškus seselių kazimieriečių 
ir Nek. Prasidėjimo seselių už 
seimo dovanas. Skaitytas kvie
timas į Šv. Pranciškaus vienuo-

J. A. VALSTYBĖSE
— Marituiapolio parengiamo

sios kolegijos iškilmingas išlei
džiamasis aktas įvyko birželio 
9 d. Iškilmingas mišias laikė 
kun. P. Juraitis, kun. J. Kupris, 
MIC, Marianapolio kolegijos di
rektorius, sakė pamokslą. Iškil
mingame minėjime dalyvavo vi
sa eilė kolegijos kunigų ir kitų 
augštų svečių. Kolegija išleido 
26 graduantus, daugiausia ne 
lietuvių kilmės jaunuolius.

Išlaivintų žmonių susirinki- priimti nutarimai būna ne kuo 
me, kur dalyvauja įvairių sri- išmintingesni, kaip tokiu atve
du specialistai ir kur svarsto- ju priimtų ir pusgalviai, 
mi bendro pobūdžio klausimai, '— Le Bon

JONAS G lIlilHC

“Pagal naujausią maldą”. Al- b™© rėmėjų seimą, kuris įvyks 
gis Pareigia gražiai sušoko sul®v> Jurgio parapijos svetainėje
mergaičių
ffėlį.

ketvirtuku leneiū-

paskendusią tėvynę, atgi- ?onkai“"; Mokykloje mokyto- 
jauja Nukryžiuotojo Jėzaus se
serys. Lietuvių kalbos pamoką

liežuviai be*"žodžių°3kvėrbė-Į Prave<^a. PaSioa seae7s kiekvie’ 
ną savaitę — trečiadieniais.

Nauja klebonija

Šv. Kazimiero parapija šiemet 
pradėjo statyti naują kleboni
ją. Birželio mėn. 16 d. 6 v. va
karo prei. K. Urbanavičiaus sa
lėje įvyks didelis parapijos ban
ketas klebonijos užbaigtuvių 
proga. Tą proga bus pagerbti 
senieji parapijos veik’ėjai. Bile
tus galima gauti pas parapijos 
kunigus ir organizacijų valdy
bose. Laukiama daug svečių iš 
apylinkių parapijų.

Džiaugiasi parapija, kad tu
rės ne tik butus kunigams, bet 

•-laužas. Sūpynės, moderniškos' ir patalpas parapijos draugijų 
lauko virtuvės, mygtuku geria- j posėdžiams.
mas vanduo, aptverta laužavie-1 Šv. Kazimiero parapijoj kle- 
t'ė, — dvelkia prabanga. Visa bonauja prelatas P. W 

fctai supa dvi didžiulės augštu- kauskas, vikarai — kun. A.

Jaunos m en inin kės

Gražina Šeduikytė ir Rūta 
Adamkavičiūtė gražiai reiškia
si tapybos mene. Savo naujiems 
butams pirkdami paveikslus, at 
kreipkite dėmesį į šias jaunas 
lietuvaites.

Lietuviškas knygynas

Emilija Grušienė prie savo 
valgyklos įteigė ir lietuviškų 
knygų lentyną. Čia gaunama 
juostos, takeliai, pagalvėlės, 
tautiniais motyvais. Čia galima 
gauti ir prenumeruoti laikraš
čius “Moteris”, “Eglutė” ir kit.

—K. Keblinskient

spalio 6 d. Kvietimas priimtas 
ir paskirta auka. Atstovauti ap
siėmė J. Čepulienė, B. Cicėnienė, 
S. Stautienė, K. Yotkienė, S. šim 
kienė, S. Mickūnienė, K. Plekai- 
tė, E. Gedvilienė, P. Turskienė. 
Moterų Sąjungos seimui taip 
pat paskirta auka. Atstovauti 
apsiėmė J. Čepulienė, S. Bart
kaitė, B. Cicėienė ir S. Stautie
nė.

GUŽAUSKU
BEVERLY HILLS GEIJNYCIm 
Gerta ubIoh gėlės dėl vestuvių, banse 
tų, laidotuvių ir kitų papuošim*.

2443 VVest «8rd Strees 
Tel. PItospect S-O83S le PR 8-08*4-

llllllllllllllllllllllllilIlIlIlilllllUIIUIIIIIIII

RADIO PROGRAMA
Liet. Radio Programa lt stotim 

VHMH. iftOO kil. sekmadieniais II— 
Pirm. J. Čepulienė pranešė per PletUM: dėt. muzika

dainos, tr Magdutės Pasaka. Blsnlo
pie Motinos dienos minėjimą ge- reikalais kreiptis j Steponą Mink*.
prpe-užės 5 dipm I^ahai ?an- Baltic Florlsts. Gėlių lr Dovanų Krau- gegužes o aieną. gau n<>2 E Broadway ao Boston
sus skaičius sąjungiečių priėmė F »7, Mane Tei. so «-04«». Ten pa> 
- T, ti » ... , zunTiRni, latk- .Draugas**.Šv. Komuniją. Po sv. mišių bu
vo bendri pusryčiai parapijos 8BiiiiillillllllllllllllllllllMllliiiiliiiiiHiili
svetainėje. Sąjungietė

SKAITYKITE “DRAUGĄ” Pirkit Apsaugos Bonus!

NUO U2SISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ. 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sėdėti lr naktimis 
miegoti nes Jų užsisenSjuslos žalždos 
niežėjimų ir skau 'ėjimų senų atvl 
ru lr skaudžių žalždų uždekite 
I.EGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mų lr galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite. Jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
9IS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT. su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirščiu. Vra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskllsios odos dedlr- 
vinlų, odos Išbėrimų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada

Stra- | pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduole nuo Iš
viršinių odos ilgų. Le

R. t R.
MARIJAI KLUONIUVIENEI mirus, 

jos dukterį Mariją ir žentą Praną Sideravi- 
čius bei anūkus gilaus liūdesio valandoje nuo
širdžiai užjaučiame.

MAGDALENA IR ANTANAS KUDIRKAI

ua.

f
Tik mišką vaizduoja’ne- Abracinskas ir kun. J. Dau- gulo Ointment yramos.4.

didelis lapuočių gojelis.
Laužo šeimininkai — stud.

skaučių draugovės draugininke 
Siga Dobkevičiūtė ir vietininkas 
psk. Makarevičius. Laužą užde
ga skaučių komiteto pirmininkė 
Mikuckienė ir skautų komiteto 
pirm. Dūda. Čia visur laikomas 
stilius, net ir laužui medžiaga 
rinktinė — skaldytas kietas me- 
jdis, pridėčiau — specialiai da
žytas. Laužą kutena skautas 
Mitkus, o laužą veda Korp! Vy
tis fil. psk. Kęstutis Pažemėnas. 
Magiškai valdant Kęstučiui laz
delę, mūsų visa masė keliasi per 
augštumas į tėviškę. “Lauželis, 
dūmeliai, ugnelė, sveteliai, skau-

^teliai” — apjungia vienas tonas.
• Jaučiu, kaip per kraštus liejasi 
atvirumas.

Aguonų skilties sk. Giedrė 
Fledžinskaitė originaliai nusako 
šeimos kelionę stovyklon, rankų 
judesiai, mimikai padedant, su
kuria neabejotiną personažą. Po 
to organizuojamas “traukinys” 
su visa patiekalų virtine: rūgš
tūs barščiai, sumuštiniai, kopūs
tai, kakao susimaišo į vieną juo
ką. Atsičiaudėjus, Kęstučio laz-

• delė pereina prie rimtų gaidų.
Skiltininkė Vida Mikuckytė ir 

skltn. Ina Stadalninkaitė su hu- 
į moru, bet nuoširdžiai šaržuoja, 
kokia neturi būti skautė. Tikime 
mes, mūsų skautė gal ibūti tik 
pavyzdžiu. Argi kitaip?! Juk 
tai ne pasaka, ne sapnas — at
aidi vakaras nuo gluosnio. Žąsų 
ganykloje, tvenkiny mirkė ša-

• kas verkšlenąs gluosnis, o aš 
■ migdžiau aukso žuvis. Vandens
paviršiuje prie vikšrų rinkosi 
mėlynos spalvos. Ant lelijos la
po atsispyrė pavėlavęs vabzdys 
ir padilginęs vandenį pradingo. 
Ir toje vietoje vandeny užsidegė

. ugnelė. Išpūčiau akis, atsirėmu
si gluosnio šoviausi į priekį. Ne- 
Itoliese sutruko sviedinys. Gluos
nio šakos besisupdamos nupluk
dė ugnelę. Danguje lėktuvai ka-

Ubino šviesas. Ilgas vargo kelias, 
daug baisių gaisrų užpakaly li
ko, tačiau ši ugnelė eina su ma
nimi. Lygiai kaip tavoji, kurią 
tu iš tėviškės atsinešei. Kokią 
brangią ir didelę dovaną turi, 
gal dar nežinai! Sužinosi, kada 
krūtinėje širdis pradės raudoti,

nys.

Staigos mirtys

Po Velykų staiga mirė S. Či- 
rokas, Z. Gutauskienė ir J. Ska
ra. Visi palaidoti Kalvarijos ka 
puošė.

parduodama po 7B 
ct.. $1.26, ir $3.60. 
Pirkite vaistinėseChl- 
eagoj lr apylinkėse— 
Milwaukee, Wise., Ua- 
-v,Ind. ir Petroit, Mi
chigan arba rašyki
te i r atsiųskite Mo- 

! ney order J

Ateitininkų šventė 
Gegužės 5 d. Brocktono atei- LEGULO, Department D., 

tininkai atšventė savo metinę <5618 w Fjddy st, Chlcago 
šventę. Atsisveikinta su bai-

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LA’fayetta 8-1088

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

valstybės iKintis. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitų šiandien. Apdrausta lkl f10,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 0 iki 8 vai. vakaro; 
antr. lr penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o Sekt. nuo 9 iki vidurdienio.

A. A.

MARTHA F. STRIBIS
(iNtgal tėvus Matutis, jos pir

mas vyras Kai ris)
Gyveno 72 East 102nd Place.
Mirė birželio 9 ,d., 1067 m., 

4:25 vai. ryto, sumenkusi pnsėų 
umžiauM.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 45 m. 
i’asiliko dideliame nuliūdime 

duktė Albina Hayeskt, žentas An
thony, anūkė Rancia, sūnus Ru
dolph Kairis, marti Marion ir 
anūkai: Rudolph ir Daniel, 3 
seserys: Emma Adomaitis, jos 
vyras Joseph, Helen Michael, 
jos vyras John, Mary Widu- 
garis, jos vyras William ir jų 
šeima, puseserė Paulina Kairis 
ir jos šeima, daug kitų gimi
nių, draugų bei pažįstamų.

Priklausė Ghicagos Lietuvių 
draugija, ir Amerikos Piliečių 
klubui.

Kūnas pašarvotas John F. Eu
delkio koplyčioje, 4330 S. t’ali- 
fornia Avė. Laidotuvės įvyks 
birželio 12 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į švč. 
Panelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pamal
dų bus nulydėtų į šv. Kazimie
ro kapines.

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

Nuliūdę: duktė, sūnus,
anūkai lr pnseserė.

Laid. direkt. John F. Eu
deikis, tel. LAfayette 3-0440.

ANNA STARKUS
(pagal tėvus Saiualonskaitė)

Gyveno 4857 Ko. Damen Avė,

Mirė birželio 8 d., 1957 m., 
5:30 vai. ryto, sulaukusi 48 m. 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Su
valkų apskričio.

Amerikoje išgyveno 4(> metus.
I’asiliko dideliame nuliūdime 

mylimas sūnus Juozapas, pu
si'serės — Anna Abarowich, 
Ktella Insurence, Mary Vinne- 
leck, Margaret Tamošiūnas, Bet- 
ty Lievon, Mary Pavelionis ir 
jų šeimos bei daug kitų gimi
nių, drangų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4606 So. 
Hermitage Avenue.

Laidotuvės jvyks antradienį, 
birželio 1 I d. Iš koplyčios 8:30 
valandų ryto bus atlydėta į 
šv. Kryžiaus parapijos bažny
čių, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžia ikviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: sūnus, pusesė- 
rės ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis, telefonas YArds 
7-1741.

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

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

Telefonas — FRontier 6 1882

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS ur.,

JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vloe-Prenldeo*

6619 Sa. Wettwn Avė. - T«L GRovahilI 6-3745

J. G. TELEVISION’ CO. Pardavimas ir taisymas

Tranzistorinių radijų prikraunamų baterijų užtenka ligi

10,000 VALANDŲ
Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai, vėdintuvai

2512 W. 47 th St. ' Tel. FRontier 6-1998
Atdara kusdien iki G vai., pirmad. ir kftv. iki 9 vul. Sekm. uždaryta

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

UOOASIO VALANDOJ 
issk/tr

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
I*. Weat«m Ava. Air Conditioned koplyčia 

7-8609 — 7-8601 Aatomobiliama vieta 
karto gyvena kltoee mtaata dalyse! gausime

koplyčia arčias jūaų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 SO. VVESTERN AVĖ. 1410 SO. 50fh AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehili 6-2345 arba

TOwnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

'Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias
' vimas dieną ir nak- ĮjST jįa v s o s e Chicagos ir 

•tį. Reikale šaukti _ _t Roselando dalyse ir

rmug tuojau patarnaujame.1

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArtls 7-3401

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

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

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

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

Į BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo Caliiornia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretoriua

OFISO VALANDOS:

Z

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

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

I paminklų patalpa* lr atgal mea visuomet parūpinama 
tranaportaciją automobiliu.

Atdara kasdien tr sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 6 vai. popiet.

IŠSIRINKITE DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DIKNOJK! 
JOKIO ĮMOKJJIMO. SUMOK ftSnTD KAPINI A DIKNOJV.

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArtls 7-1138-1139

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

ZIGMUND (ŽUDYK? ZU DYCKI
1646 W. 46th STREET Y Ards 7-0781

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

' IfANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympie 2-5245 ir Tlhvnhall 3-9687
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=2= nilCNRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIB Pirmadienis, 1957 birželio 10

/ mi/j
X Kasdieną vartai dienraštį 

“Draugą”, tačiau jo kasdieninį 
gimimą bus proga pamatyti 
birželio 23 d., kai įvyks Tėvų 
Marijonų vienuolyno ir “Drau
go” naujų pastatų šventinimas.

X Birželio 15 dieną, Marijos 
Augšt. mokyklos salėje įvyks- 
tančiame birželio įvykių minėji
me meninėje dalyje matysime 
montažą “Vardan tos Lietu
vos”. Montažą atliks Stephens 
choras ir solistės, Vyrų choras, 
Skautų meno grupė ir Tautinio 
ansamblio kanklininkų grupė. 
Pastatymas rež. Oželio, deko
racijos -r- dail. Virkau. Minėji
mo dalyviai turės malonią va
landėlę išklausyti veiksmo, dai
nų ir giesmių pynės. Kas tik 
turės progos, kviečiami atsilan
kyti.

X Tautinių šokių šventės fi
nansų komisija primena savo 
nariams ir kitiems aukų lapų 
gavėjams, kad baigiasi termi
nas aukų vajaus ir visi lapai tu
ri būti grąžinti iki birželio mėn. 
15 d., norint, kad aukotojų pa
vardės būtų paskelbtos šokių 
šventės Vadove, kurie paskirs 
ne mažiau, kaip $5 ar daugiau, 
tačiau galutinis atsiskaitymas 
su aukų lapais baigiasi liepos 
mėn. 1 d.

X J. M. Mozeris, District 
Savings and Loan Association 
sekretorius, sutiko būti priė
mimo komisijos pirmininku prie 
tautinių šokių komiteto, kurio 
pareiga bus pasirūpinti suorga
nizuoti komisiją, kuri rūpintųsi 
svečių priėmimu ir jų pavaiši
nimu tautinių šokių šventės 
metu birželio mėn. 30 d. Chiea
goje.

X Alg. Antanaitis ir Edv. 
Siūlaitis, abu JAV ir Kanados 
liet. tautinių šokių šventės 
spaudos ir propagandos komi
sijos nariai, lanko Chicagos bei 
jos apylinkių liet. tautinių šokių 
grupes ir jų reportažai yra tal
pinami lietuviškuose dienraš
čiuose.

X Chicagos Augštesniosios 
Lituanistinės mokyklos 1956/57 
m. abiturientai, atsisveikindami 
su mokykla, įteikė mokyklos 
dir. A. Rūgytei 40 dol. auką 
mokyklos inventoriui įsigyti. Ši 
auka yra reikšminga tuo, kad 
mūsų jaunimas ir toliau įsipa
reigoji lietuviškajai visuome
nei.

X Muz. A. Skridulis diriguos 
tautinių šokių šventėje Chica
gos mokinių pasirodymuose, In
ternational Amphiteatro didžio
joje salėje, birželio mėn. 30 d., 
kur dalyvaus apie 1000 jauni
mo, pradedant ketvirtuoju sky
riumi.

X M. Žemaitis, 1758 W. 47 
St., laimėjo 500 dol. stipendiją 
iš burmistro Daley fondo. Ta 
proga ji buvo pono Daley vieš
nia Blackstone viešbuty gegu
žės 28 d. surengtame priėmime.•

X Petronėlės ir Jurgio Gribų
išleistuvės, dėl susidėjusių ap
linkybių, jvyks ne birželio 12 
d., bet birželio 11 d., antradienį 
7 vai. v. Menininkų klube.

X Brighton Parko Mokslei
vių Tautinio ansamblio Tėvų 
komitetan gegužės 26 d. išrink
ta: A. Dirgėla, A. Reivytis, J. 
Šlajus, B. Pakeltienė ir K. Mal- 
dėnas. y

X P. J. Jokubkos nusipirko 
per AJ. Budrccką namus 3528 
S. Archer Ave., ir j ten žada 
perkraustyti savo brangenybių 
krautuvę.

x Dagmara Jurcienė, diplo
muota vaistininkė, atidarė sa
vo vaistinę 2454 W. 71 St. Siun
čiamiems vaistams į Lietuvą 
duodamos nuolaidos.

SIAUBINGĄ BIRŽELĮ PRISIMENANT
Prieš šešiolika metų sovietai, 

okupavę Lietuvą, plačiu mastu 
ėmė siekti savo tikslų. Jie per 
trumpą laiką sunaikino iki 100, 
000 geriausių ir tauriausių Lie
tuvos sūnų bei dukrų. O todėl 
sovietai tai darė, kad to reika
lavo ir reikalauja sovietų sie
kiai, su kuriais lietuvių tautos 
idealai negalėjo ir negali sutap
ti. Dėlto ji turį išnykti, nes to 
reikalauja sovietų interesas.

Pradžioje lietuvių tautos nai
kinimą sovietai stengėsi praves 
ti galimai be didesnio triukšmo, 
stengdamiesi naikinamuosius iki 
paskutiniųjų išnaudoti ir net pro 
vakaciniais sumetimais dėdamie 
si jų tautinės kultūros globėjais.

Pirmiausia ryžosi išvežti ar 
sunaikinti tuos, kurie buvo dau 
giausiai susiję su tautos nepri
klausomybės idealu — vadovau
jantis politinis, ūkinis ir kultū
rinis sluogsniai.

1941 m. birželio 14-15 d. Lie
tuvoje lijo ašaromis ir krauju. 
Sunkvežimių dūzgimas, šautuvų 
buožių smūgiai į duris ir oku
pantų keiksmai sudrebino mūsų 
ramią ir laisvės trokštančią tau- 

i tą. Alpstantieji vyrai, moterys,
’ vaikai ir seneliai buvo suiminė- 
| jami, vežami d geležinkelių sto
tis ir gabenami iš gimtojo kraš
to į tolimą tremtį, į vergų sto
vyklas, į šaltį ir badą vien už 
tai, kad jie arba jų artimieji bu

vo Lietuvai ištikimi. Ir nuo to 
laiko juodi debesys virš mūsų 
tėvynės nebeišsisklaido; geležinė 
uždanga atskyrė ją nuo laisvo
jo pasaulio, nuo išeivijoje atsi
dūrusių Lietuvos sūnų ir dukrų.

X Steponas ir Paulina Bu>
chunas atskrido iš Daytona 
Beach, Floridos į laidotuves 
dukros Bernice Becofiske, kuri 
staiga mirė birželio 3 d., sulau
kusi 45 metų amžiaus.

Steponas ir Paulina Bulchu- 
nas išvyko iš Chicagos prieš 
porą metų ir apsigyveno Day
tona Beach, netoli sūnaus Wal- 
ter, kuris turi prie kelio didelę 
valgyklą ir krautuvę.

S. ir P. Bulchunai ilgesnį lai
ką apsistos pas dukrą ir žentą 
Eleną ir Carl Navaro, 7433 N. 
Claremont Ave., tel. HO 5-8614.

X Vyt. Vardys Jaunimo kon
grese skaitys paskaitą “Jauni
mas ir vyresnioji karta”. Bus 
nagrinėjamos kartų bendravi
mo problemos — lietuviškojo 
dialogo tęsinys. Liečiama ap
linkos įtaka i jaunimą, jaunimo 
įtaka į aplinką — tautiškais, 
kultūriniais ir kitais atžvilgiais. 
Temą galima pavadinti “Jauni
mas ir aplinkos problemos”.

X Marilyn Kareiva, 4644 S. 
Paulina St., ilgesnį laiką serga 
polio liga. Prieš kiek lai
ko Town of Lake laikraštis 
Journal įsidėjo jos nuotrauką 
ir ilgesnį pasikalbėjimą su šia 
23 m. amžiaus mergaite.

Ligonė pareiškė esanti lai
minga, jog neištekėjusi, nes 
yra mačiusi, kaip sergančios 
motinos rūpinasi savo namuose 
paliktais va'kais. Dėl polio 
vaistų ligone korespondentui 
pareiškė, kad, jei ji būtų žino
jusi, jog adatos dūris į ranką 
ją išgelbės nuo polio ligos, ji 
būtų pėsčia ėjusi dėl jų šimtus 
mylių. Tikimasi, kad, nors ir 
užtruks ilgesnį laiką, Marilyn 
pagys.

X Emilija Ma.rkūnienė su
grįžo įš Phoenix’o, Arizona, ltur 
buvo nuskridusi pas pusseserę 
ir svainį Loyd ir Izabelę 
Shuttleworth dalyvauti jų sū
naus Juozo laidotuvėse.

E. Markūnienė Phocnix’e ap
lankė buvusius čikagiečius Ro
mualdą ir Ceciliją Stasiūnus, 
kurie gyvena savo gražioje re
zidencijoje ir nuo kurių jų gi
minėms ir draugams atvežė ge
riausių linkėjimų. Taip pat ap
lankė Julie ir Tony Kestin. Bu
vo nuvykusi į Canyon, Prescott 
ir aplankė daugiau įdomių vie
tų.

E. Markūnienė yra ALRK 
Federacijos apskrities vicepir
mininkė ir veikli Balfo bei kitų 
organizacijų narė.

Skclbkitčs “Drauge” i

CHICAGOS ŽINIOS
Byla Hodge advokatui?Motina mato suvažinėjant 

sūnų
Chicagos MieHto susisiekimo

Illinois valst. prokuroras 
Adamowski pareiškė iškelsiąs

autobusus sutraiškė 12 m. ber- bylą prieš Hodge advokatą J.
Minėdami tas siaubo dienas, i n*u^b George Lubertozzi. Ne

mes su ryžtu ir viltimi žiūrime 
į Lietuvos ateitį. Mes be palio
vos beldžiamės į laisvojo pasau
lio žmonijos širdis, jieškodami 
užtarimo ir paramos, tikėdamie
si teisingo Lietuvos bylos spren

hune įvyko prieš jų namus 753 
So. Califomiu. Berniukas norė
jo nemokamai pavažiuoti auto
busu, laikytlamasis durų ir sto
vėdamas iš lauko šone, tačiau 
ranka nuslydo, jis pateko po ra

dimo. Mes tikimės, kad artėja ims ir j.iu negyvas buvo nuga-
ta valanda, kuomet pasaulio są.- įgiltas į Cook apskrities ligoni-
žin’ė prabils vieną kartą, kad „ę Motina kaip tik tuo metu
lietuvių tautos skundas bus iš- į)llvo priėjusi prie lango pašauk-
klausytas ir laisvė grįš j mūaų, „ lH.n,jllk ir viB1( ni.,aimę ma.
kenčiančią Lietuvą. | ,K.| llw,.llo pertempi-

Tad, prisimindami pavergtuo- . .. , ... . . ...’ .. .... . , mo turėjo būti nugabenta i Il
sius tautiečius, namiškius ir kru
vinas aukas, kurių pareikalavo 
raudonoji tironija, prisiminda
mi mūsų tautos tragediją, dar 
vieningiau sugretinkime savo ei
les dar labiau pasišvęskime ne
laimingos tėvynės vadavimo dar 
bui ir žygiams.

mo 
goninę.

Susiuvo širdį
Chieagoje, Illinois universite

to ligoninėje, padaryta sunki 
operacija 11 .mėnesių berniu
kui Stanley Kevin Weese, atga- 

To reikalauja žuvusieji ir ken bentam čia iš Danville. Jis tu-
čiantieji dėl Lietuvos laisvės; 
tai daryti įpareigoja mums mū
sų kilmė, savigarba ir mūsų sko
la gimtajai žemei-maitintojai. 
Tą siaubingą birželio mėnesio 
pradėtą mūsų tautos genocidą 
skelbkime visam , pasauliui.

Lietuvis

rėjo skylę širdies pertvaroje. 
Jo kraujo apytaka buvo įjung
ta į mašiną, pavaduojančią šir
dį ir plaučius, tada gydytojai 
per 42 mintes siuvo jo širdį. Iš 
viso operacija užtruko nuo 1 
vai. 15 min. po pietų iki 4 vai. 
30 min. p. p. Berniukas ligoni
nėje buvo nuo vasario 5 d. Jis 
buvo nuodugniai tiriamas. Jam 
buvo duota kraujo, reto tipo, 
iš 5 asmenų.

I1
Roy Browning, kuris irgi yra 

' įveltas į išeikvojimus.

Britų ambasadorius 
Chicagoj

Sir Harold Anthony Caccia, 
britų ambasadorius JAV-se, at
vykęs į Chicagą lankė sker
dyklas, Meno institutą ir buvo 
priimtas mero Daley.

Lojolos univ-tui suaukojo 
$2.852,236

Lojolos universitetas per me
tus laiko gavo aukų $2,852,236. 
Didžiausia auka — iš Fordo 
fondo: $1,400,000.

Berniukai perka Šv. Raštą
Pietinėje Chieagoje veikianti 

Hi—Y berniukų organizacija, 
turinti 250 narių, nupirko 23 
Šv. Rašto knygas ir nusiuntė į 
jaunimo stovyklą prie Echo eže
ro, netoli Muskegon, Mich.

Pati grupė yra jauna ne tik čiau rodo, nemaža pastangų rai
šavo amžiumi, bet ir savo daly- kėjo įdėti, norint prisikasti prie 
vių amžiumi. Ją sudaro 8 mer- dabartinio lygio, šios grupės ini- 
gaitės ir 6 vyrai, kurių daugu- ciatoriaus St. Vidmanto teigimu, 
ma lanko vid. mokyklas. Mer- prieš pusmetį jos šokėjai tarp 
gaičių šokėjų būryje užtinka- savęs dažnai angliškai kalbėda
mos šios šokių entuziastės; G. 
Bričkaitytė, D. Markutė, L. Vai- 
nauskaitė, L. Lingytė, G. Pau- 
gytė, L. Jaraitė, O. Didžbalytė 
ir L. Budelskytė; berniukų vie
netą sudaro: A. Mickevičius, A. 
Didžbalis, A. Paugys, T. Muri
nas, V. Utara ir Z. Poderys.

Dabartiniu metu grupė repe
tuoja kartą savaitėje Melrose 
Parko vokiečių katalikų parapi
jos pastato rūsyje, šventės pro
gramai yra ruošiami 5 šokiai: 
Blezdingėlė, Kepurinė (mergai
čių), Suktinis, Kalvelis, Kubi
las (vyrų), šokėjus muzika pa
lydi J. Kožikas, kuris į repetici
jas turi atvykti iš Cicero.

Smagu buvo stebėti Melrose 
Parko šokėjų judesius, kurie, 
nors dar ir nelabai išbaigti, ta-

vosi, o dabar jų tarpe jau vy
rauja lietuvių kalba. Tas rodo, 
kad yra tobulėjama nevien tik 
tautinių šokių srityje, bet ir 
yra žengiamas gražus žingsnis 
ir lietuviškojo bendradarbiavimo 
kelyje.

Apleidžiant šaliąjį Melrose 
Parką ir jo mažutę lietuviškąją 
koloniją su jaunaisiais tautinių 
šokių šokėjais, į kurių gretas y- 
ra įsijungę visas 100% vietos 
lietuvių jaunimo, reikia palinkė
ti, jog liet. tautinis šokis ir to
liau ten klestėtų. Edv. š.

— O, jūs, kur vadovaujat! 
Saugokitės! Aklumą jūsų mes 
dar jums atleisim, bet už men
kystę jūsų mes jums įkrėsim.

—VVilliam Young Moody

C"

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos Milionierius be 

musu speciaiybe
Precin Photo Studio

(Incorporated!

EDVARDAS OLIS. sav.
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

PIGLU IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOI.IAII

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

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

Tel. PRrescctt 9-2781

. . cento
Graveraet Young Kaufman, 

56 m. amžiaus, anksčiau pavel
dėjęs pusantro miliono dolerių 
iš savo senelio, tuos pinigus 
prašvaistę, akcijas pardavė la
bai pigia kaina ir dabar Chiea
goje neturi ku.o užsimokėti už 
kambarį ir už valgį. Jo reikalas 
atsidūrė teisme; norima jam 
surasti kokių nors lėšų, galbūt 
iš tų, kurie jį išnaudojo.

1,000-nė gail. sesuo

Cook Apskrities Gail. Seserų 
mokykloje jau baigė mokyklą 
daugiau kaip 1,000 gail. seserų. 
Tūkstantinė gail. sesuo yra Jo
ana Reichenbach Van Note, 22 
m. amžiaus. Jai paskirta $575 
toliau tęsti .mokslą.

Melrose Park, III.
Pas taut. šokių šokėjus

Beartėjant didžią jai JAV ir 
Kanados liet. tautinių šokių šven 
tei, visoms lietuvių tautinių šo
kių grupėms yra tikras darby
metis, besiruošiant šios šventės 
programai.

Praeitą pirmadienį šių eilučių 
autoriui teko svečiuotis Chica
gos pašonėje esančioje Melrose 
Parko liet. kolonijoje ir stebėti 
tenykštės taut. šokių grupės re
peticiją.

Ši taut. šokių grupė, vado
vaujama Aurelijos Lingytės, y- 
ra viena iš jauniausiųjų Chica
gos apylinkėje gyvuojančių šo
kių vienetų. Jos įsteigimui min
tį davė veiklus kolonijos darbuo 
tojas St. Vidmantas, o dabar 
grupės darbus remia LB Mel
rose Parko skyriaus valdyba su 
pirm. Joncha pryšakyje. Šioje 
valdyboje švietimo vadovo pa
reigas einanti Aurelija Lingytė 
kaip tik yra dabartinė šokių 
mokytoja ir jos rodoma energija 
grupei, atrodo, užtikrins tolimes 
nį išsilaikymą.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

1957 BUICKAS 
Tik

#2,595-00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

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

r*.

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10.000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas. ,

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

IŠKILMINGA DEDIKACIJA
ŲIENRAŠČIO DRAUGO NAUJŲ PATALPŲ

ir
TĖVŲ MARIJONŲ NAUJOJO VIENUOLYNO

jvyks
Sekmadienį birželio men. 23 d., 1957 m. -

prie 63-čios ir Kilbourn gatviy
(Kilbourn gat. yra 4500 j vakarus)

Dedikacijos iškilmes atliks 
10 EMINENCIJA, KARDINOLAS SAMUEL STRITCH, 

Chicagos Arkivyskupas
Iškilmės prasidės 3:00 vai. p. p.
Palaiminimas šv. Sakramentu 3:30 vai. p. p.
Sveikinimai ir meninė dalis prasideda 4:00 vai. p. p.
Naujų patalpų lankymas nuo 4:30 vai. iki 6:00 vai. p. p.

t

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM f VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

menų turinčio Hg9 patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne t»>„ Telef. Virginia 7-7097
Jr

%-

J

lA*8 

wokai»e

p« 40 mitu 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA I* 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO 

BE NOROVl

4033 Archer Avmhb t.i. la.3-67w 
AUGUST SALOUKAS Pr.il d. r

-0

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chieagoje, išsimo
kė jimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chieagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So Halsted St. Vlctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9—6

■ f


