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Japonijos premjeras'N.Kishi laimėjo Ulashingtone
Rašytojas Teofilis Tilvytis

vėl liaupsina Staliną
Griežtai pasisako prieš tuos, kurie Staliną nori išbraukti
Vadinamas “postalininis” laikotarpis Lietuvoje, matyti, ne

buvo ilgas. Pamažu vėl grįžtama prie Stalino liaupsinimo. Aiš
kiai tai rodo Teofilio Tilvyčio straipsnis Vilniaus “Literatūros ir 
meno“ laikraštyje (š. m. 22 nr.) “Prieš blaškymąsi į kraštuti
numus.”

Tilvytis, dalyvavęs visasąjun- ■ 
giniame rašytojų sąjungos val
dybos plenume Maskvoje, refe
ruoja apie to plenumo diskusi
jas, o taip pat duoda “atkirtį” 
ne tik kaikuriems Lietuvos rašy
tojams, bet ir Maskvos bei Len
kijos rašytojams. “Užsienyje 
pripažįstami ir išaugštinami iki 
genialumo tie mūsų kūriniai, ku
rie įpila į jų priešišką ugnį žiba
lo”, skundėsi B. Polevojus Mask 
voje. Piktinamasi Jugoslavijos 
“žmogėdriškų asociacijų meist
ru” Vaško Popa, “pesimizmo, ne
tikėjimo socializmu dainium” 
slovaku Alfonsu Bednaru, “vie
numos, nevilties, erotinių vizi
jų, seksualinių iškrypimų, gir
tuoklių ir prostitučių pasaulio 
emocijų reiškėju” lenku Marek 
Chlasko ir kt.
Užsigavo, kad apėjo stalininio 

periodo leidinius

Piktinasi Tilvytis, kad “netoli 
už mūsų šalies ribų tebėra gy
vas išsigimusio formalizmo kul
tas”, kuo esą galima įsitikinti 
“iš tik ką pasirodžiusio leidinio, 
skirto mūsų meno ir literatūros 
dekadai Varšuvoje, kurį paruo
šė lenkų rašytojai. Iš turtingos, 
giliai realistinės lietuvių litera
tūros jie atrinko tuos kūrinius, 
kuriuos mūsų skaitytojai seniai 
pamiršo, kuriuos mes laikome 
silpniausiais, o visa tai, kas pas 
mus sukurta pagal socialistinį 
realizmą, kas sudaro lietuvių ta
rybinės literatūros svorį, leidė
jai sąmoningai praleido, nesu
rado, atmetė”. Tilvyčiui baisiai 
nepatiko, kad lenkai nesidomėjo 
lietuvių literatūros stalininio pe
riodo kūriniais.

Tilvyčio kelias atgal į Staliną 
dar ryškiau pasirodo, kai jis re
feruoja apie asmens kultą, svars 
tytą tame pačiame rašytojų ple
numo Maskvoje. Ukrainiečių po
etas Bažanas ir daugelis kitų 
patvirtinę, “kad visa tai, kas mū 
sų sukurta geriausia per 40 me
tų, negali būti nevertinta, su
niekinta ir atmesta į šalį. Mū
sų inteligentijos tarpe, deja, pa
sitaikė nepastovių žmonių, kurie 
paniškai mėgina viską pervertin 
ti, keisti gaires. Kaikurie priėjo 
iki to, kad ėmė išbraukinėti iš 
literatūros Stalino vardą. Vie
nas iš Maskvos rašytojų dargi 
pareiškė, didžiuojąsis tuo, kad 
jo kūriniuose Stalino nesą vi
siškai. Užbraukti visa tai, kas 
buvo Stalino sukurta, užbraukti 
kelią, kurį mes nuėjome tikėda
mi Stalinu, kaip mūsų svajonių 
ir idealų įkūnytojų, matydami 
Stalino asmenyje partijos valią, 
tai būtų neverta sąžiningo ir šlo
vingo tarybinio žmogaus ir ra
šytojo vardo”.

Po to Tilvytis traukia į kovą 
su Stalino vardo isbraukėjais pa 
čioje Lietuvoje. “Spausdinamas 
V. Valsiūnienės raštų dvitomis, 
kuris, berods, buvo sudarytas 
taip pat išbraukimo metodu. O 
mes gerai žinome, kad V. Val- 
siūnienė niekad neskyrė asme
ninės lyrikos nuo pilietinės; 
džioji jos eilėraščių daugum 
buvo skiriama tarybinei Ii 
džiai, partijai, su kuria rfivisa 
da jungė Staliną. Tai sudaro di 
dėlę jos geriausios kū 
lį... Tai istorija, kurios negalima 
pakeisti. Kol dar nevėlu, galbūt

leidinį, kad nebūtų iškreiptas vie 
no iš kovingiausio mūsų poetų 
veidas”.
Tilvytis skundžiasi, kad Maskva 

pagadinusi poetą širvį

Tame rašytojų plenume Mask
voje “visa eilė kalbėtojų primi
nė, kad nesveikos nuotaikos vy
rauja Gorkio vardo literatūrinio 
instituto studentų tarpe..., ku
rie greitai pasiduoda nesvei
koms kaikurių rašytojų mask
viečių nuotaikoms. Aš čia prisi
miniau mūsų talentingą poetą 
P. Širvį, kuris antri metai mo
kosi Maskvoje”. Jo naujausi ei
lėraščiai patvirtiną tai, kad poe
tas, atitrūkęs nuo savo gyvojo 
šaltinio, nuo savo aplinkos, ne
bepajėgia sukurti vertingo kūri
nio, jis “nusivilia ir suklumpa”. 
Tas pats Širvys, kuris visada 
buvęs kupinas optimizmo, revo
liucinio patoso, kovos dvasios, 
nuoširdus savo jausmais, pas
kutiniame savo eilėraštyje “Ug
nelė gęsta” kalbąs bejėgiškai, 
“tartum kapituliuodamas”. Til
vytis cituoja Širvio tokius pos
mus:

“Gęsta baltos liepsnelių lelijos. 
Ugnelė gęsta, meilė maža.
O širdy pasilieka žarijos 
Ir kažkur pasismaugia daina 

(Tilvyčio pabraukta) 
Nebe kartą sudaužo man viltį... 
Gal ne kartą taip džiaugsmą pa- 

/vogs...
Pripratau aš ir klupti ir kilti,
Ir gyvenimas ffrielas man toks.

Tilvytis cituoja Širvį kaip pa
vyzdį, iki kurio laipsnio Mask
voje vyraujančios nuotaikos de
moralizuoja jaunus poetus, bet, 
kad kaltę nereiktų suversti ru
sams, tuoj pat priduria: "Tai 
yra atneštinis vakarietiškas abe 
jingumo šaltis, kuris pakerta 
gražiausius mūsų poezijos dai
gus”. To dar betrūko, kad Til
vytis sušuktų: poetai, nebeva
žiuokite į Maskvą, ten užsikrė- 
site vakarietiškom nuotaikom.

Su pasitenkinimu stalinistas 
Tilvytis pabrėžia, “kad mes ne
turime savo Dudincevo, kad mū
sų organizacijose ir redakcijose 
nėra grupuočių, kad mūsų lietu
vių tarybinė literatūra nenu
smuko nuo partiškumo ir socia
listinio realizmo pagrindų", bet 
kartu ir būkštauja, jog “ir mū
sų neseniai įvykusiame plenume 
buvo blaškymosi į kraštutinu
mus simptomų, kad jame buvo, 
nors ir bejėgiškai jaučiama pas
tanga iš šalies veikti rašytojus, 
ypač jaunuosius”, o kaikurie pa
sisakymai buvę ne tikmigloti, 
bet ir tendencingi.

Sunkią kovą vedą stalinistai 
Tilvytis ir panašūs į tį Lietuvo
je. Senieji rašytojai nespėja tin
kamai persiorientuoti, o jaunie
ji, net Maskvon nusiųsti, užsi
krečia “vakarietiškomis” nuo
taikomis. (Elta)

SYIIA HAS BROKEN FROMISE 
TO GIVE JOROAN FINANCIAL 
AID FOR BREAKING TREATY 

WITH ORIAT BRITAIN

“Kairo — Damasko ašis” išėjo iš vėžių. Žemėlapyje nurodyta kelios priežastys, kodėl “Kairo — 
Damasko ašis” išėjo iš vėžių Vidurio Rytuose. Egipto ir Sirijos įtaka sumažėjusi tarp arabų valstybių.

(INS)

Amerika ištraukia savo
pėstininkus iš Japonijos

WASHINGTONAS, birž. 23. — Jungtinės Amerikos Vals
tybės ištrauks savo pėstininkus kareivius iš Japonijos metų lai
kotarpyje.

Prezidentas Eisenhovveris pa- ■■ ■ ■ — -
žadėjo Japonijos ministeriui pir| . .
mininkui Nobusuke Kishi vėliau R asiruose Visokiems

Kanadoje sudaryta
nauja vyriausybe

' 0TTAWA, Ont. birž. 23. — 
Kanados konservatoriai praėju
sį penktadienį paėmė valdžią į 
savo rankas po 22 metų libera
lų valdymo.
• John Diefenbaker, 61 metų, 
sudarė 16 ministerių kabinetą, į- 
skaitant ir Mrs. Eilėn Fairclou- 
gh, 52 metų, šeimininkė, iš To
ronto. Į jos ministeriją apima 
kompanijų registracijas, proto
kolus ir vertimus užsieninių do
kumentų. /

Diefenbaker yra ne tik minis- 
teris pirmininkas, bet ir užsie
nio reikalų ministeris. Pirmiau 
užsienio.reikalų ministerių buvo 
B. Pearson. Naujas premje
ras šiandien išvyko į Londoną 
dalyvauti Britanijos bendruome 
nės (commonwealth) ministerių 
pirmininkų konferencijoje. Ge
nerolas G. R. Pearkes, Kanados 
apsaugos ministeris, išvyko kar
tu su Diefenbakeriu į Londoną.

Bohlen susirgo
MANILA, Pilipinai, birž. 23. 

— JAV ambasadorius Charles 
E. Bohlen susirgo influenza ir 
gydosi Baguio kurortiniame 
mieste, praneša ambasados šal
tiniai. 1

Beveik atsigavo
GENEVA, Švencarija, birž. 

23. — Vengrijos ekonominis gy 
venimas beveik atsigavo, nuken-

11 Draugo" nauji rūmai ir
vienuolynas pašventinta

CHICAGO, III., birž. 24. — 
Kardinolas Samuel Stritch, Chi- 
cagos arkivyskupas, vakar pa
šventino T.T. Marijonų naują 
vienuolyną ir „Draugo” naujus 
rūmus, kuriuose yra redakcija, 
administracija ir spaustuvę, 
4545 W. 63rd st., Chicago, III.

Gilų įspūdį paliko organiza
cijos, kurios sutiko kardinolą 
Stritch. „Draugas” gali pasi- 
pasidžiaugti, kad jam pasisekė 
žmonėse išugdyti visuomenišku 
mo jausmą, nes tai paliudija 
gausus organizacijų ir paskirų 
asmenų dalyvavimas „Draugo” 
rūmų ir vienuolyno pašventini
me.

Daug žmonių aplankė „Drau
go” naujas patalpas ir vienuoly
ną. Nauji pastatai rodo lietuvio 
sugebėjimą eiti didelių užsimo
jimų keliu.

Vakar 63-čioje buvo didelis 
judėjimas. Visus patraukė Ame 
rikos ir Lietuvos himnai. Didin
gai nuskambėjo „Lietuviais mes 
esame gimę.” Rytoj plačiau.

Numatoma iškasti 
apie 400,000
totiŲ durpių

KAUNAS, okup. Lietuva. — 
Kauno vandens jėgainės busimo
sios vandens saugyklos zonoje 
yra didelės atsargos durpių, tin-tėjęs nuo praėjusių metų rudens kan{j kurui jr

revoliucijos, praneša Jungtinių 
Tautų Ekonominė komisija Eu
ropoje. «

Influenza JAV
NEWPORT, R. I., birž. 23.— 

Apie 550 vyrų susirgo švelnia 
rytų influenza Newport laivy
no bazėje, pranešė užvakar lai
vynas.

KALENDORIUS

Birželio 24 d.: šv. Jonas Krikš
tas; lietuviški: Kupolis ir 
lytė.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:29.
ORAS s

Gaus ginklų
PANMUNJOM, Korėjo, birž. 

23. — Jungtinių Amerikos Vals 
tybių dvi divizijos, saugojančios 
Korėjos paliaubų linią, gauna 
naujų ginklų apsiginti nuo rau
donųjų užpuolimų.

Siekiant išnaudoti šias durpes, 
iki bus užtvindinta vandens sau
gykla, žemės ūkio ministerija 
organizuoja prie Raudondvario 
ir Garliavos MTS specialius biu
rus. Iki saugyklos užtvindymo 
numatoma iškasti apie 400,000 
tonų durpių. — Rugsėjo mėnesį 
būsią viskas paruošta betonuoti 
būsimos užtvankos pamatus. Už
tvankos viršuje bus nutiestas 
plentas. Užtvankos viršus bus 
apie 400 metų ilgumo ir 106 met
rų platumo. Be jos bus dar ke
lios kitos užtvankos. Visiems sta 
tybos darbams reikės daug beto
no. Bet betono gamykla čia dar 
tik statoma...

Oro biuras praneša: Chicago- 
reikėtų redakcijai dar kartą per- j je ir jos apylinkėje šiandien — 
žiūrėti Valsiūnienės pomirtinįĮ saulėta ir šilta.

• Vengrija. Vengrijos komu
nistinė vyriausybė vėl grąžino 
priverstiną duoninių grūdų par 
dhvimą numatytiems pirkėjams. 
Priverstinas ūkio produktų par
davimas praėjusių metų rudenį 
buvo panaikintas prieškomu- 
nistinėje revoliucijoje.

Keturi kareiviai

žuvo pratybose
FORT SILL, Okla., birž. 23.— 

Keturi kareiviai vakar žuvo ir 
13 sužeista, penki sunkiai, kai 
patrankos sviedinys sprogo tarp 
kareivių karinių pratybų metu.

Žemėlapių braižymas
ir Pabaltijo valstybės

NEW YORKAS, birž. 23. — 
Jau eilė metų lietuviškoje ir an
gliškoje Amerikos spaudoje pa
sirodo įvairūs protestai prieš kai 
kuriuos spausdinamus žemėla
pius, net gaublius — žemės rutu
lius. Amerikoje didžiausia že
mėlapių leidykla yra Hammond, 
Maplewood, N. J. Tos firmos pa
ruoštais ir išleistais žemėlapiais

sumažinti Jungtinių Amerikos 
Valstybių kareivių skaičių Ja
ponijoje, kai Japonijos apsigy
nimo pajėgos sustiprės.

Japonijoje yra 132,000 ameri
kiečių karių, kurių 35,000 yra 
pėstininkai. Metų laikotarpyje 
Amerika ištrauks 35,000 pėsti
ninkų iš Japonijos.

Kishi patenkintas

JAV oro pajėgos turi apie 15,- 
444 vyrų Japonijoje. Japonijos 
ministeris Kishi tris dienas ta
rėsi su prezidentu Eisenhowe- 
riu, valstybės sekretoriumi Dul- 
les ir kitais augštais vadais įvai
riais politiniais klausimais.

Japonijos premjeras patenkin 
tas, kad JAV pažadėjo dalinį 
karinių pajėgų ištraukti iš Ja
ponijos.

Didelis Japonijos yra laimė
jimas, kad Amerika pažadėjo
peržiūrėti JAV-Japonijos saugu veiR visį penkiolikos valstybių 
mo sutartį, kuri buvo sudaryta j Sąjungįninkai nutarė sušvelnįn- 
1951 m. Japonijai dar esant o- ti prekybinę blokadą prieš rau- 
kupuotai amerikiečių. Jungtinės donąją Kiniją
Amerikos Valst. pažadėjo 500 Į
milionų dol. ekonominę pagal- • Taifūnas Virginia slenka į 
bą Japonijai. . 1 Pilipinus.

Įvairios žinios iš Lietuvos
(Iš Vilniaus radijo, "Tiesos" ir kitų šaltinių)

• Vilnius — senoji Lietuvos, ir Leningrade. Valstybiniame ki- 
sostinė. R. šalūga, Vilniaus vals- nematografijos institute Mask- 
tybinio pedagoginio instituto' kvoje ir kinoinžinerijos institu-

netikėtinumams
SEOUL, Pietų Korėja, birž. 

23. — Pietų Korėja šeštadienį 
atšaukė visus karinius išvyki
mus ir 700,000 kareivių, jūrinin 
kų ir lakūnų liepė būti pareng
ties stovyje — pasiruošusiems 
visokiems netikėtinumams. Ei
na kalbos, kad šiaurės Korėjos 
raudonieji pasiruošę pulti pietų 
Korėją.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Mrs. Alicc Swanson, 18 me

tų, matė kaip jos vyras Harvey, 
32 metų, iškrtio iš laivo ir pas
kendo ežere netoli Dalias. Lavo
nas iš vandens ištrauktas po 45 
minučių.

Britanija pranešė, kad be-

, . dėstytojas, “Tiesos”' gegužės 31 te Leningrade šiuo metu studi-
naudojasi mokslo įstaigos, ka-,d numeryi<? polemizuoja su T.! įveja ”3 lietuvio •jaunuoliai n
riuomenė, visuomenė ir kiti. To- jurginju jr y. Mikučianiu, ku- jaunuolės. Šiais metais į tuos 
ji firma ir yra susilaukusi daug 
protestų, o daugiausiai iš lietu
vių.

Pradžioje antrojo Pasaulinio 
karo šioji firma išleido naujus 
žemėlapius ir gaublius. Tuose že 
mėlapiuose Lietuva, Latvija ir 
Estija buvo sužymėtos kaip Ru
sijos dalys. Tai iššaukė didelį pa
sipiktinimą ir protestus. Valsty
bės departamentas, tik rusams 
užėmus Pabaltijo valstybes, pa
saukė Hammond firmos pareigū
nus, kuriuos vienas valstybės de
partamento pasekretoriuk smar
kiai išbarė, nes toji firma žemė
lapiuose Pabaltijo valstybes pri
skaitė prie Rusijos, o JAV jokios 
tų valstybių aneksijos nepripa
žįsta.

Paskutiniuoju metu jau vis re
čiau ir rečiau Pabaltijo valsty
bės pamirštamos, o jos žemėla
piuose vadinamos — Lietuva, 
Latvija ir Estija.

• Argentina. Buenos Aires 
traukinyje sprogo bomba po ke
lių minučių išėjus visiems ke
leiviams.

rie savo veikale “Vilnius” 1323 institutus taip pat bus pasiųs- 
metus laiko Vilniaus įkūrimo, ta jaunuolių. Lietuvos kinostu- 
metais, o Gediminą Vilniaus įkū dijoje dirba buvusieji tų insti- 
rėju. Anot Šalūgos, naujausi is-j tūtų auklėtiniai operatoriai J. 
toriniai ir archeologiniai duome-' Gricius ir 1. Remiševskis, redak-
nys rodą, kad Vilnius buvęs įkur 
tas Mindaugo. Vilnius tapęs vals 
tybės sostine “greičiausiai tuoj 
po to, kai susidarė feodalinė 
Lietuvos valstybė”.

t orė I. Seleznovaitė, scenaristas 
A. Včsulas. Maskvoj baigęs 
aukštąjį mokslą V. Mikalauskas 
dabar Lietuvos kinostudijoje 
stato pirmąją filmą vaikams

Pirma darbo prievolė, pas-! “Žydrasis horziontas", o režiso- 
rius V. Dabašinskas, kuris taip 
pat mokslus ėjo Maskvoje, ruo
šiasi statyti filmą apie Julių Ja
nonį.

kiau studijos. Vilniaus radijas 
birželio 2 d. paskelbė naujus vi
sasąjunginius nuostatus stoti j 
augštąsias mokyklas. Be konkur 
sų bus priimami į augštąsias mo 
kyklas asmenys, kurie išlaikė 
stojamuosius egzaminus teigia
mais pažymiais ir turi praktiš- 

1 ko darbo patyrimą, įgytą įvai
riose liaudies ūkio ir kultūros

Radijo ryšiai
geležinkelio stotyje

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Vilniaus radijas pranešė, kad 

šakose, ne mažesnį kaip 2 metų. j Vilniaus geležinkelio stotyje ar- 
Kitaip tariant, kas nebus ma- Į timiausiu metu pradės veikti pir 
žiausia du metus išdirbęs kol-1 mieji Lietuvos geležinkelyje ra-
choze, fabrike ar kitur, tam bus 
sunku patekti į universitetus, 
nes baigusių vidurines mokyk
las kasmet bus vis didesnis skai
čius.

dijo ryšiai tarp stoties kontoros 
ir vagonų surašinėtojų. Suraši
nėtojas turės nešiojamus radijo 
siųstuvus. Kalbėdamas į mikro
foną perduos surašomųjų vago-

MaRirtce Bourges — Maunoury,
42 metų, naujas Prancūzijos mi
nisteris pirmininkas. (INS)

• Lietuvos kinematografijos j nų duomenis kontorai už kilo- 
apecailistai ruošiami Maskvoje metro ar toliau.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

—Popiežius Pijus XII užvakar priėmė privačioje audiencijoje 
Amerikos kolegijos Romoje rektorių prel. Martin O’Connor ir 56 
kunigus studentus iš kolegijos.

—Japonijos premjeras Kishi vakar atskrido lėktuvu iš Wa- 
shingtono į New Y orką. Jis pasakė, kad. sudarytas naujas politi
nis klimatas Japonijos-Amerikos bendradarbiavimui.

—Diplomatai Londone kalbasi nusiginklavimo klausimais, o 
Korėjoje dangus niaukiasi. Kiekvienu momentu raudonieji gali 
užpulti pietinę Korėją.
—Prancūzijos premjeras Bourges-Maunoury šiandien ateina su 

savo programa į parlamentą. Nauja vyriausybė irgi yra nusista
čiusi pakelti pajamų mokesčius. Pajamų mokesčių didinimas šian
dien gali nuversti naują prancūzų vyriausybę.
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SO. BOSTONO ŽINIOS
Prof. dr. K. Pakštas Bostone
Prof. dr. K. Pakštas atskrido 

j Bostoną š. m. birželio 14 d. va 
kare ir sustojo pas inž. dr. J. 
Kuodį Arlington, Mass. šešta
dienio rytą dalyvav-o lituanisti
kos mokyklos baigimo iškilmėse 
ir pasakė jautrų žodį. Aplankė 
Liet. Enciklopedijos redakciją 
fr leidyklą. Lankė savo senus 
pažįstamus. Birželio 15 d. vaka
re pasakė ilgesnę kalbą birželio 
įvykių minėjime Municipal Buil- 
ding salėje. Birželio 16 d. pasa
kė kalbą per “Laisvės Varpo” 
radiją, o 4 vai. p. p. skaitė pas
kaitą ateitininkų susirinkime pa 
rapijos salėje po bažnyčia. Tos 
pačios dienos vakare išskrido 
atgal į Washingtoną, D. C.

Paaiškėjo, kad prof. K. Pakš
tas nebemano ilgiau pasilikti 
Washingtono mieste, nes nuo 
ateinančių mokslo metų pra
džios žada būti profesorium vie
noje kolegijoje Ohio valstybėje.

Birželio įvykių minėjimas
buvo gražiai surengtas ir prave 
stas ALBendruomenės Bostono 
apylinkės valdybos šeštadienio 
vakare. Dalyvavo skautų ir atei

istorijos — Ronaldas Leščins
kas, lietuvių kalbos ir vaidini
mų — Viktoras Kubilius, meno, 
tapybos — Kentrutis Cibas. Pa
sižymėjo darbštumu mokslo me
tų eigoj — Linda Ambrose, 
Gediminas Margaitis, Elena Ja
kutytė, Ursula Swinzow, K. 
Aukštikalnis.

Didžiulis meno festivalis
Bostono miesto sode šiuo me

tu vyksta didžiulis meno festi
valis. Veikia dailės meno paro
da, o vakarais būna koncertai,

šios liaudies dainos, atliekamos 
choro. Taip pat buvo pora taut. 
šokių.

Toliau mok. ved. J. Vaičaičiui 
vadovaujant buvo paskelbti mo 
kslo metų rezultatai ir pažan
giausi mokiniai: I sk. Vaičjur- 
gytė Birutė ir Bakštys Algird., 
II ir III sk. — Lendraitis Jurgis 
ir Antanavičiūtė Laima, IV sk. 
— Kubiliūtė Aušra ir Tylaitė 
Vida, I—II kl. — Gimbutaitė Ži-

certą. Aptarus klausimą, nutar
ta tokį koncertą rengti plačiu 
mastu 1958 m. balandžio mėn.' 
ir tam reikalui sudaryti komi
tetą. Laikinojo komiteto pirmi
ninku išrinktas Ant. Matjoška.

Ateitininkų sendraugių 
susirinkimas

įvyko parapijos salėje po baž
nyčia sekmadienį, birželio 16 d. 
Pirmiausiai išklausyta prof. dr.

kl. Girnius Ramūnas, Galdikaitė 
Vida, Kavaliauskaitė Marytė, 
Mockutė Živilė. Tos klasės Lie
tuvos geografijos pratybų dar- 

vaidinimai. Festivalis trunka 17 1 geriausiai atliko Gintautas

K. Pakšto nepaprastai įdomios 
LaPįskaitė ĮH paskaitos, kurioje profesorius

nagrinėjo dabartines pasaulio

dienų. Rengiami festivaliai yra 
viena iš pastangų parodyti, kad,' 
kaip James M. Gurley savo kny
goje sako, Bostonas yra Ame
rikos Atėnai.

Sveikinimo žodžius pasakė 
klebonas kun. Pr. Virmauskis ir 
tėvų k-to pirm. V. Kubilius. 
Tėvų komiteto vardu visiems 
mokyklos mokytojam buvo įteik 
ta po dovaną — V. Sruogienės 
Lietuvos istorija. Mokyklos ve
dėjui J. Vaičaičiui ir muzikos 
mokytojui Iz. Vasyliūnui įteik
ta dovanų po portfelį. Tėvų ko
mitetas šiais mokslo metais ypa 
tingai sėkmingai veikė ir baigė

tininkų vėliavos. Minėjimas pra mokslo metus pirmą sykį be 
dėtas pirm. St. Vaitkevičiaus žo 1 skolų. Visiems mokytojams iš- 
džiu. Programai vadovavo inž. i mokėtas atlyginimas už visus 
V. Izbickas. Prot. K. Pakštas sa I praeituosius metus.
vo paskaitą iliustravo eile spe

Vaičaitis. IV kl. — Baronaitė 
Audronė, Vaičaitytė Nijolė. To
ji klasė laikė keliamuosius egza 
minus. V kl. — Gimbutaitė Da
nutė ir Kubiliūtė Audronė. VI 
kl. — Makaitytė Nijolė ir Tu- 
maitė Vida.

Likviduotas “Post”
Šimtą su viršum metų Bosto

ne ėjusio dienraščio “Post” tur 
tas jau likviduotas, taigi reikia 
laikyti tą dienraštį tikrąi susto
jusiu eiti.

Tarėsi dėl simfoninio 
koncerto

Š. m. birželio 12 d. parapijos 
klebono kun. Pr. Virmauskio 
iniciatyva klebonijoje įvyko ei
lės darbuotojų pasitarimas dėl 
galimybių surengti Bostone lie
tuvių simfoninės muzikos ,kon-

nuotaikas ir savo žodžius grin
dė neseniai darytos kelionės po 
Europą patirtais įspūdžiai^. Su
sirinkimas buvo metinis. Jo me
tu į naują valdybą išrinkti: dr. 
P. Kaladė, Br. Paliulis, Br. Kuo 
dienė, kandidatai — K. Barūnas

TRUMPAI
— Bonaventūras Tautvaišas 

susituokia su Lilija Paledžiūte.
— Sigitas Leimonas, einąs 

mokslus kaip karo laivyno sti
pendininkas, visai vasarai iš
plaukė ant karo laivo pratybų į 
didžiuosius vandenis — Atlan
tą, Pacifiką.

— "Laisvė*, Var|ias” birželio 
16 d. visą radijo pusvalandį sky 
rė birželio liūdnųjų įvykių minė
jimui. Po prof. Pakšto žodžio 
puikią programą atliko dramos 
sambūrio nariai.

— A. Januška, uolus parapi
jos ohoro narys, šį pavasarį bai 
gė ekonomijos mokslų studijas.

— Bostono Ket. teisininkai 
birželio 9 d. darė išvyką į Ips- 
wich ir ta proga išsirinko nau
ją valdybą: dr. B. Kalvaitis — 

sekr., J.

VIKTORO KO 2ICOS 
Lietuviška gazolino stotie ir auto 

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

z dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6769 8. WESTERN AVĖ. PR 8-9633

Ofisu ir buto tel. OLynipic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 Šo. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečiad. 

ir šeštad. tik 10—12 vai.

ir T. Aleksonis. Po susirinkimo 
buvo sendraugių moterų puikiai i Pinn > Galdikas
parengtos vaišės, kurių metu Į Vembrė kasin.
atsisveikinta su kitur gyventi iš i — Juozas Vaitulevičius, nau-
sikeliančiomis narėmis Aldona 
Brazdžioniene ir Valerija Vasai- 
tiene. Susirinkime ir vaišėse ak
tyviai dąlyvavo skyriaus narys 
ir globėjas klebonas kun. Pr. 
Virmauskis.

jas ateivis, ištarnavęs penke
rius metus prancūzų svetimša
lių legione ir tik po to atvykęs 
į šį kraštą, birželio 9 d. susituo
kė su Amerikos lietūvaite Vale
rija Tamošiūnaite.

Tel REli&uce 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

■ IRTIIV18 GTPV'l'OJ AH
3925 W«*st 59th StrM

Vai. Plrinad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p p. 6:30—8:30 
vai. vak. Trečiad. Ir šeštad. 1—4 v. 
P P.

Tel. ofiso Ir butu OLymptc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. Ir 0-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

PERKRAUSTAD
BALDUS 

Vietoje ir iš toliau
K. £ I D U K 0 N 4 S

2318 W. 91st SL, Chicago, Dl. 
Tel. PRescott 9-27$ 1

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI JR CHIRURGAI 

2300 Weet Slst Street
Priima ligonis pagal susltarlma. 

Dei valandos skambinti telefonu 
Proepect 6-1796 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdian Išskyrus trečlad tr 
šeštad

Res. tel. GRovehilI 6-5808

Ofiso telef. LAfayette 11-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečlad. tik susitarus.

cialiai parengtų brėžinių ir že
mėlapių, kurie padėjo minėjimo 
dalyviams tiksliau susipažinti 
su Sov. Rusijos vergų stovyklų 
išdėstymu ir jų tautų pavergi
mo politika. Paskaitos pabaigoj 
prof. Pakštas jautriais ir didelį 
pritarimą sukėlusiais žodžiais 
kvietė visus darniau dirbti Lie
tuvos laisvinimo darbą.

Meninėj programos dalyje bu 
vo malonu išklausytii labai nuo
širdaus solistės St. Daugėlienės 
dainavimo, palydint muz. J. Gai 
deliui. Aktorių R. Norvaišaitės 
ir Alg. Gustaičio deklamacijos 
ir muz. D. Lapinsko fortepiono 
muzika labai derinosi į šventės 
nuotaiką. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. Oras tą dieną 
buvo labAi karštas.

I
Parapijos mokyklos baigimo 

aktas
įvyko antradienį, birželio 11 d., 
7 vai. vak. Graduantai išklausė 
šv. Mišių ir pamokslo, o paskui 
rinkosi į salę po bažnyčia. Iškil
mingai visiems įėjus, sugiedoti 
JAV ir Lietuvos himnai. Pasvei

lituanistinė mokykla
mokslo metus baigė birž. 15 d. 
rytą. Šv. Mišias laikė ir gražų 
pamokslą pasąkė klebonas kun. 
Pr. Virmauskis. Salėje po baž
nyčia pradžioje išklausyta prof. 
K. Pakšto žodžio. Paskui buvo 
meninė programa, kuriai vado
vavo muz. Iz. Vasyliūnas. Prog
ramoje buvo pačių mokinių at
liekami dalykai fortepionu, 
kanklėmis, smuiku. Buvo kele
tas deklamacijų ir pabaigoj še-

NUO U2SISENE JUSIU
SKAUDANČIŲ 2AIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia /įuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjuslos žaiždos 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvl 
ru ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj Vartokite Jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimą ilgos vadinamos PSORIA- 
81 S. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšlmų 
tarpplrščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančlos suskilsloa odos dedlr- 
vlnių, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 

vaikučiams, kada

JONAS GRADINSKAS
J. O. TELEVISION OO. Pardavimas ir taisymas

Tranzistorinių radijų prikraunamų baterijų užtenka ligi

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

2512 W. 47th St. Tel. PRontier 6-1998
Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta■.......... . ■!! ■■ ■II I U 1 . I S —....... ■!

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopedas - PrutezlaUM

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spoa pagalba kojom 

(Areli Supporto) Ir L L
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAK
2850 W. 68rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRoe|>ect 6-50S4

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4250 W. 63rd St
Ofiso tel. REllame 6-4410

Rezld. telef. GRovebUl. 8-0817
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

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

OrLso tel. CUffslde 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kani|>as 47tli Ir Heruiltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. Clntral 6-2294 

5002 West 18tb Str.. Cicero 
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai

Tel. TOwnhall 3-0959
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Rerld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-8195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

Valandos: Kasdien nuo 2—4 ir 6—8. 
šeštadieniais nuo 2-4 vai. 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel ofiso- DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTO J AS_

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezld. PRospect 8-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškcvlčlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGffi 
6248 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso Vb-tory 2-1581
Rez. Victory 9-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street 
Kamp. Halsted Ir Sl-mos gatvių 

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

Tel. ofiso PR. J-8448, rez. HE.4-3150

DR. F. D. MNNSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd-
Val. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak 

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 8-0257, rez. PR. 6-8459 

Rezld. 0600 S. Artesla.ii Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-1899 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 We»t 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8. tre
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7158 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto iki l vai. p.p. Ir nuo ! 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad 11 
vai. ryto Iki 3 vai. popiet

Office tel. RF, 7-1188 
Ree. tel. WAlbrook 5-3786

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 8-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialybė — vidaus Ilgos
2454 West 71st Street 

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Mlcliigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai1.: kasdien Ouo 6 v. v. ,lkl 9 v. v1., 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,
lšsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 5-6788
Buto —BEverly 8-8946

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR B-73H3

DR. AttTAftAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South W este r n Avenne 
vai., kasdien 10-12 vai. U 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-x vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso 'elefonas: PR 8-3229 
Res telef. WAlbrook 5-5078

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

Kampas 47-tos Ir Daman Ava) 
Vai kasdien nuo 8—8 vai. vak

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

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

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAlayette 3-1083

B. R. Pletkiewicz, prez.; E. R. Pletklewicz, sekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami suskaite Mandlen Apdrausta iki g10,000.

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

tinkama vartoti
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy-

kinimo žodžius pasakė Audronė J1 yra «era *yduo18 nuo *
Barunaite ir Broms Kontrim.. Olntment yra
Kun. A. Abračinskas pasakė ii- parduodama po 75
gesnį žodį. Taip pat nuoširdžiai ; ct- ,1-26, *r -50-

r r Pirkite vaistinėseChi-sveikino klebonas kun. Pr. Vir
mauskis. Stepono Dariaus pos
to legionieriai įteikė medalius 
geriausiai baigusiem mokiniam 
Marčia Dambry ir Robert Wa- Į ney order j 
longevicz.

Mokinių choras atliko keletą | 
giesmių ir dainų. Atsisveikini
mo žodį pasakė Thomas Druz- 
dis, Robert Wolangevicz, Paula 
Antanėlis, Carol Stebbins. Iš
dalinus diplomus, iškilmės baig
tos. Viso šįmet mokyklą baigė 
41 mokinys. Geriausius pažy
mius gavo: tikybos — Jurgis 
Bichnevičius, anglų kalbos —
Lorraine Thompson, lietuvių 
kalbos — Charles Bali, .matema 
tikos — Audronė Barūnaitė ir 
Juozapas Casey, spelling — Pau 

'la Antanėlis ir Carol Stebbins, 
geografijos — Bronis Kontrim,

cagoj ir apylinkėse—- 
Mllwaukee, Wisc., Ga- 
’-v.lnd. Ir Petroit, Mi- 
chlgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo-

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

Duoną ta* įvairiau skoningas 
bnlkoten kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanlca Avė.

Tol. CLIffsldc 4-8378 
Pristatome J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame J visus artimuo
sius miestus.

f

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

tik ’

DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FELI8 A. RAUDOMS, 5ELL1E BERTULIS, 8av.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 

2310 W. Roosevttt Road Tolei. SEoley 3-4711
Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.

~j1. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šeflt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
Chicago 29. 111 

telefonas REpublio 7-4900 
Bezldenda: GRovebUl 0-8161

oasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 3-4 Ir nuo 6-8:10 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0086. 

RezĮdendjoe tel. BEverly 8-8944
Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 

Rez. RE 7-6867

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

2454 Weat 71st Street 
(71-oo Ir Campbell Avė. kampos) 
Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. T Arda 7—1166 
Heaidenctjoe — 8Tewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet 35th Street 
(kampas Haleted Ir 86-ta gatvl) 

V AL. 1—4 Ir 6:10—8:30 p. p. v-—- 
dlen Uskyrus trečiadienius Atidarą 

lefttadtenlals 1—4 vai.

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susltarima

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; 3—6; 7-9. 

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

Namų — Clzlarcrcst 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St., tel. Republlc 7-8818. 

Ofiso telefonas — RIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzle Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v 
Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 Weet 69th Street 

Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę
Telef. REpublio 7-2290 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt.
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
Seftt. nuo 2:00—14:00. Trečlad. Ir 
kitu laiku susitarus tetefonu.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų {tempimų, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir toliregys 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai, 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreiptam* 
j mokyklos valkus.

4712 Sonth AnMand Avė.
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:30 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:20 
Iki 6 vsl. Sekmad. Ir treč. utdaj-a-

Remiantis Chieagos Savings Bendrovės praeitimi, n no pat jos įsi kfl rimo 
1924 metais, joe pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių aangnmo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra Bangesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pesnis pinigus. Pasidėję tatrpiniua pae mns gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki <10,000.00, angštų dividendų, bet ir dangei) kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitoae įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Cbieagoe Savinga Bendrovės Įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

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

Rašykite dėl informacijų. Musų turtas 321,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN AS8OCIATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehilI 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: plraiadlenj nuo 12 Iki 3, antradkm) Ir penktadieni nuo 9 Iki 4, ketvirtadieni nuo 9 Bd A 
Trečiadienį uždaryta viaą dieną, o šeštadienį nuo 9 Ud 2 valandos po pietą.

Tel. WAIhrook 6-2470
Res. HTlUop 6-1640

Dr. AleiMder J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center 
6132 South Kedrie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETOVrs GYDYTOJAS)
2500 VFeat 63rd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p p Ir T:ie 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonu GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU LIGŲ SPECIALISTĄ 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—1 2 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą Išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marųuette Roed

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

keičia stiklus Ir rėmus 
4456 8. Oalifornia Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 1 v. p. p. 

uždarytas

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
4545 W. 63rd St., Chicago 29, Illinole, Tel. LUdlotv 5-9563

Entered aa flecond-Class Matter March II, 1916, at Chloago, 
Under the Act of March 8, 1879

Illlnola

Member of the Cathollo Press Ass’n 
Publtshsd dally. ezept flundayn, 

by the
Mthuanlan Cathollo Praaa Soclety 
PRBNVMBRATA: Metama
Olcagot Ir Cloerol 39.00
K9ur JAV Ir Kanadoj 38 00
TTŠatenyJ* 311.06

8UB8CRIPTION RATB38 
38.00 per year outolde of Chteago 
39.00 per year 1n Chicago A Clears 
38.00 per year In Canada
Foretgn 311.00 per year.
H metų • mėn. 1 nata

6.00 38 76 3111
34 50 32 60 31.60
36 60 38.00 31416

Redakcija straipsniu, taiso savo nuožtOre Neeunaudotų stralpanlų aa- 
aaugo. )u<*a g rutina tik lš anksto susitarus R«dakaU» aš šaunumų

Ikalblmų kalane prtatuaAlamoa gavus
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LIETUVIŠKAS PEISAŽAS
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS .3.

SEPTYNI ŠIMTAI SIUNTINĖLIŲ
KAN. DR. J. B. KONČIUS

SUTELKTINE DAILININKU PARODA

Lietuviškas kraštovaizdis neturi lengvai persikišančių bruo
žų, kurie kiekvieno keleivio būtų lengvai pastebimi pro traukinio 
langą. Architektūra nėra galingai užvaldžiusi šio kraštovaizdžio.
Jame taip pat nėra ryškiai prasikišančio žemės reljefo. Tačiau 
iš to negalima išvesti, kad šis kraštovaizdis neturi nieko pasaky
ti nuotaikingai nusiteikusiam stebėtojui.

Apie tai mes prisimename ta proga, kai Chicagoje yra ruo
šiama bendra lietuvių dailininkų paroda. Nors tai nėra vien pei- 
sažo paroda, tačiau kiekvienos šalies kraštovaizdis turbūt turi 
nemažos reikšmės jos dailininkų pasaulėvaizdžio susidarymui. Ta 
konkreti linija, kurioje jungiasi dangus su žeme ir kurią žmo
gus pažįsta dar vaiku būdamas, pasilieka jame kaip kažkas pa- 
stovenio. Reikia manyti, kad lietuviško žemėvaizdžio linija savo 
vaidmenį atlieka ne tik mūsų dailininkų peisažuose, bet ir jų 
portretuose bei figūrose.

NELENGVAI APIBUDINAMAS KRAŠTOVAIZDIS
Kalbant apie lietuvišką žemėvaizdj, verta dėmesio yra viena 

praėjusiais metais išleista vokiška knyga. Tai yra kario dieno
raštis iš Pabaltijo kraštų. Atrodo, kad šios knygos autorius yra 
kilęs iš mįslingosios Rugių salos. Sis karys" yra toks jautrus 
žemėvaizdžiui, kad, kur tik jis ėjo, ten jis gilinosi į kraštovaizdį.
Laukų gėles ir net jų sėklas jis siuntė savo žmonai į Pinebergą 
prie Hamburgo.

Gaila, kad lietuviško kraštovaizdžio jis nedaug yra matęs. Į 
Jis turėjo progų kontempliuoti daugiausia Latvijos, Estijos ir reikalingi šalpos, gavę iš savų- 
Gudijos žemėvaizdį ir apie jį yra parašęs labai įdomių pastabų, jų pagalbos šauksmą, kreipiasi 

ir prašo Balfą, kad bent vaistų
į Sibirą ar Lietuvą pasiųstų, 
m.

yra sužaidę labai įdomų žaidimą, sudarydami šiam kraštui ne
lengvai pagaunamą kraštovaizdį. Romano autorius aprašo, kaip 
buvo sunku šį kraštovaizdį pagauti jo draugui dailininkui.

Jis aprašo, kaip jie netoli Pskovo eidavo prie upės piešti.
Vieną kartą “kraštovaizdis buvo labai vešlus, žydintis ir pilnas 
vasaros tonų. Bet visi tie tonai buvo toki išplitę, išsilieję į tolius 
ir praradę save, kaip gilka stepių žaluma nepabaigiamybėje”.

. “Čia viena diena gali reikšti tiek, kiek ištisi metai. Daili
ninkas stvėrėsi upės ir savo lape buvo prisivaręs jau iki kaimo, 
esančio ant upės kranto. Šie objektai prieš kiek laiko jau buvo 
mane sudominę savo ryškumu. Bet jam tas viskas išėjo per- 
švelniai, perdaug žydničiai, pertirštai ir perstaigiai. To aš jam 
negalėjau pasakyti. Jis buvo dar jaunas ir be rūpesčių. Jis dar 
nebuvo įėmęs savin to, ką jis matė prieš akis“.

PABALTIJO KAPINES

Jo knyga pavadinta “Aš girdėjau giedant vieversį’
Jo manymu, šiose kraštuose ledynai ant kalkinio pagrindo

Atvykęs vėl į Europą, patikri- A. rašo: “vaistų siuntinėlį ga
nau ir susipažinau su Balfo įstai vau. širdingai dėkoju už nuo
gų Europoje veikla. Tos veiklos širdumą ir norą padėti. Brangi 
viena didelė sritis yra pagalbos yra atyda. Šiaurės apystovose
teikimas lietuviams vargstan
tiems tėvynėje ir ištremtiems 
į Sovietų Sąjungos Sibiro ir ki
tas sritis. Visi žinome iš savo 
artimųjų laiškų, kiek daug lietu 
viai kenčia ir kaip labai jiems 
reikalinga mūsų pagalba. Ypa
tingai daug žmonių Sibire ir Lie 
tuvoje serga širdies, kraujo cir
kuliacijos sutrikimais, nervų, 
džiovos ir bendr0 nusilpimo li
gomis. Daugelis jų įvairiais ke
liais, ar tai rašydami tiesiai Bal- 
fui ar kreipdamiesi į savo gi
mines ar pažįstamuosius, gyve
nančius laisvajame pasaulyje 
šaukiasi pagalbos. Ne visi lietu
viai, nors ir laisvajame pasau
lyje gyveną, gali pagalbos ran
ką jiems ištiesti. Ypatingai Vo
kietijoje likę lietuviai, kurių 
tarpe dauguma dar yra patys

vokiški vaistai prie sovietiškų 
sudarė apčiuopiamą indėlį. A- galite musų 
čių. Linkėjimai tautiečiams nuo
tautiečių”.

K. rašo: “Šiandien gavau Jū
sų siuntinėlį su įvairiais vais
tais, už ką širdingai dėkoju. Jū
sų dovana mus giliai sujaudino 
ir, rodos, pasidarėme sveikesni 
dar vaistų nevartoję. Ilgus me
tus gyvenome pačiam šalčiau
siam klimate (—50°------ 60°),
kur neauga joks medis nei žo
lė. Per 16 metų įtempto darbo 
apklupome ir medicinos pagal
ba mums labai reikalinga”.

G. iš ‘ Lietuvos rašo: “gavę 
Jūsų vaistų siuntinėlį sumišome 
ir pasidarėme kaip durniai iš 
džiaugsmo. Mes nemokame ir

negalime Jums atsidėkoti už to
kius brangius vaistus”.

Ir daugybė kitų panašių laiš
kų yra gauta.

Brangūs laisvėje gyvenantie
ji lietuviai, nuoširdžiai kreipiuo 
si į Jus jų ir Balfo organizaci
jos vardu aukoti kiek kas išsi- 

kenčiantiems bro
liams ir sesėms į didelį vargą 
patekusiems pagelbėti. Naujų 
prašymų kas kartą daugiau a- 
teina, o Balfas neturi lėšų jiems 
pagalbos ranką ištiesti ir vaistų 
pasiųsti.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
Prccin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS DUS. sav.
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

Tačiau pats nuostabiausias šio žemėvaizdžio reiškinys yra 
Pabaltijo kapinės. Reikia pasakyti, kad šios knygos autoriui pa
sisekė pastebėti tai, ką mes patys jaučiame ir žinome, bet vargiai 
ar sugebėjome pasakyti. Mes gal nevienas esame matę daug ka
pinių; gal p^čių gražiausių kapinių, kaip Romos ar Genujos. 
Visi jautėme, kad lietuviškosios kapinės turi kažkokio ypatingo 
gyvybingumo. Ir tai ne dėl to, kad jos yra susijusios su mūsų 
artimųjų kapais.

Eis vokietis, išvydęs pabaltietiškas kapines, pirmiausiai la
bai nustebo, o paskui išsyk pasakė, kas čia yra būdingo. Čia 
yra kažkoks didelis sąryšis tarp mirusiųjų ir medžių; mirusieji 
čia kažkaip nėra toki negyvi, kaip vien akmeniniais paminklais 
apstatytose kapinėse.

Štai vienas jo kapinių įspūdžių. Apie vienoj Pabaltijo miesto 
kapihes jis rašo: “Ir kokios tai kapinės! Tai neapžvelgiami mi
rusių miškai. Ošiančių eglių ir pušų paunksnėje paskendę kapai. 
Kaikurie naujieji paminklai prasikiša iš medžių. Daugelyje vie
tų eina išvien: vešli žolė, kryžiai, akmeniniai paminklai ir rankos 
neliestas miškas, be jokio kelio — viskas taip tyliai ir ramiai 
skendėdami”.

“Kaimuose latviai laidoja mirusius ant kalnelių, tarp senų 
medžių. Ir šis medžių bei mirusiųjų kultas, iš Dievas žino kaip 
senų laikų, tebėra išsilikęs Pabaltijy iki Rytprūsių. Ir ten gali
ma sutikti šeimos kapų, surinkusių į save ištisų šimtmečių gy
vybes, tyliuose, nuošaliuose medelynuose”.

LIETUVIŠKI DAILININKAI

Šie Kurt Matthies užrašai pagelbsti mums suprasti lietu
višką kraštovaizdį ir net lietuvišką dailininką. Žolėse ir me
džiuose paskendusius kryžius matė ir Čiurlionis ir Jaroševičius. 
Nors modernieji dailininkai, pasiduodami įvairioms srovėms, 
savo kūrybai suteikia visokių egzotiškų formų, tačiau šištas 
iš lietuviško žemėvaizdžio pas juos išlieka.

Paimkime štai tokį dailininką kaip Galdikas. Jo žydinčius 
ir degančius peisažus gali suprasti tik čia minėti Matthies žo
džiai apie Pabaltijo kapines. Toks yra net Galdiko Meksikos 
peisažas, vaizduojąs kalną su į jį atremtu plačiu užlūžusiu ke
liu. Ar tai nėra tas pats kelias, sustojąs prie lietuviškų kapinių 
vartų?

Galdikas yra daug vargęs su lietuviškuoju peisažu. Jis yra 
nepaprastai jautriai jį išgyvenęs ir stengęsis atidengti' jo pa
slaptį. Jis šio peisažo gajumą yra išgyvenęs iki mistiškos žie
dų ir šviesų furijos. Gal būt ne tiek jis domėjosi šio landšafto 
ramumu, kultūros ir gamtos suaugimu — tuo ką Matthies sa
ko, kad čia eina išvien vešli žolė, dryžiai ir medžiai. Taip ryš
kiai Galdiko nutrauktas kelias kalno papėdėje turbūt reiškia 
jau priešingą dalyką, negu tolydumąs. Į kalną jis ‘neveda.

Žinoma, negalima visų žemėvaizdžio aspektų norėti iš vie
no dailininko. Kiekvienu atveju reikia sveikinti dailininkų su
sitarimą suruošti visuotnę lietuviškos dailės parodą ir tuo bū
du parodyti Chicagoje suisirinkusiam jaunimui dvasingą lie
tuvišką žemėvaizdį. ' V. Bgd.

Tam tikslui reikia milžiniškų lė
šų. Balfas jau yra pasiuntęs į 
Sibirą, Lietuvą ir Lenkiją dau
giau kaip 700 vaistų siuntinėlių, 
kurių kiekvieno vertė maždaug 
yra 15 dolerių.

Man malonu konstatuoti, kad 
Vokietijos lietuviai daug ko iš
sižada ir džiaugiasi, kad Balfas 
siunčia pagalbą į Sibirą ir Lie
tuvą, nors jie ir žino, kad dėl 
šios akcijos jiems teikiamos pi
niginės pašalpos kiek sumažėja. 

Padėkos iš Sibiro

Už šią pagalbą lietuviai iš už 
geležinės uždangos reiškia ne
paprastai jaudinančias padėkas. 
Kaikurias ištraukas iš gautų laiš 
kų čia paduodame:

S. iš Krasnojarsko krašto ra- Į 

šo: “Brangieji, nuoširdžiai ačiū 
už tokį brangų siuntinį, kurio aš 
nei per mėnesį negaliu uždirbti 
ir gauti nupirkti. Mūsų vaikai 
klausia, kas tie tokie geručiai 
ponai yra, ar jie mums giminės, 
ar pažįstami. Jiems galėjau tik 

atsakyti, kad jie yra lietuviai. 

Negaliu Tamstoms kitaip padė
koti, kaip tik gražiai išreikšda
mas lietuvišką ačiū”.

M. rašo: “Jūsų siuntinėlį su 
vaistais gavau. Labai dėkoju. 
Tai man buvo didelė staigmena 
ir nei sapne nesapnuota dova
na. Įdomu kas Jūs?”

S. iš Sibiro rašo: “Vaistų siun 
tinėlį gavau. Ačiū. Kitaip atsi
dėkoti negaliu. Negalite supras
ti, koks mūsų šeimoje džiaugs
mas, kada sūnelis ne savaitėmis, 
bet dienomis gerėja. Vaiko svei
kata man viskas, kai jis pa
sveiks ir mano širdis sustiprės. 
Kaikuriais vaistais ir su kaimy
nais pasidalinau. Todėl ačiū, a- 
čiū ir dar kartą ačiū nuo visų 
kas pasinaudojęs vaistais stip
rėja”.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY 8T. 

Telef. WAlbrook 5-7070 ir 
Olbson 8-4938

• Generalia kontraktorius nau
jų namų statybai. įvairiems re
montams tr namų pertvarky
mams • Turime dideij patyri
mą. namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavimat nemo
kamai.

**«******.**!r**M»»«»*jrOi».
SOPHIE BARČUS 

RADI0 PROGRAMA
IS WGEP stoties — Banga 1890

PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 Iki 9:30 vai. ryte 
SESTAD. 8:80 Iki 9:80 ryte 

HEKMAD. 8:30—9:30 v. p. 1£ stoties 
WOPA — 1400 kll.

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, IU. HEmlock 4-2418

tAes 

mokame

pjvtdeodą

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVt

4038 Archer Ivanu* t. i. la3-67w

AUGUST SALDUKAS Prsildsr
-- -----------------------------------

—=---------------------------— ■••• 1—— ~

25 0,000 DOLERIŲ
vertes rakandų geriausių išdirbysčių

Miegamo kambario setai, svečių kambarių setai, Dinnette setai, 
lovos, matracai, pečiai, lempos, staliukai, kaurai, kilimai, kle- 
jonkės, televizijos, radijos, fonografai, oro šaldytuvai, šaldytu
vai, skalbiamos mašinos. Deimantai, Jewelry, laikrodėliai, rašo
mos mašinėlės, siuvamos mašinos. ’**

Kainos visiems prieinamos ir kreditas.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, Ine.
3241 So. Halsted Street Tel. Cfllumet 5-7237

Atdara pirmad. ir ketvirtadienio vakarą iki 9:30 
Sekmadieniais nuo 12 vai. iki 5 p. p

Dudriko Radijo Valanda iš WHFC, 1450 kil. radijo: stoties 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 7 vai. vakare.

J

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

m
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PED£RAL
cnd Loan Association

Chartered and Supervised by the U.S. Government

CERMAK ROAI) CIIK.Al.O «. II.L.

JOHN J. KAZANAUSKAS - Prenden-

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JŪSŲ BALDUS!

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrginia 7-7097

MOVINC

J

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHOKOGR&PHAI — 1958 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% !
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANKS TV & RADIO, INC-
3240 South Halsted Street Tel. CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME
J

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

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

Tris kartus miręs...
Vienas Norvegijos gydytojas 

— tūlas Magnus — buvo mi
ręs tris kartus. Turėdamas 26 
metus gavo širdies smūgį. Raš
tu buvo patvirtinta jo mirtis. 
Pervežant iš ligoninės j jo butą, 
po 12 valandų staiga prisikėlė.

Už metų įvyko tas pats. Pa
laukus dvidešimt valandų, jau 
buvo uždaromas karste, kai ne
tikėtai sujudėjo ir atsikėlė. Tre
tį kartą jau buvo nejuokai. Myr- 
del mieste, Norvegioj, 19,39 m. 

profesorius tikrai mirė.

Po dviejų pirmųjų mirčių pro
fesorius buvo užklaustas, kaip 
jis jautęsis aname pasaulyje. Jis 
atsakė lakoniškai: “Neatsime
nu... Rodos, kad nieko nema
čiau!”

Širdis kartais taip silpnai ir 
lėtai veikia, kad nebeįmanoma 
patirti, ar ji gyva, ar mirusi. 
Užtat grįžęs žmogus į gyveni
mą nėra grįžęs iš ano pasaulio, 
bet tebegyvenąs šiame pasauly
je ir dėlto nieko naujo negali 
pasakyti. B. M.

, 134 tęsinys
Juliui baugi žinia. Gal tikrai taip yra. Tada — 

tuščios pastangos. Gimbutas irgi kažkuo nepatenkintas, 
prisitvenkęs spėliojimų, įtarimų. Norėdamas užbėgti 
už akių, Julius pats pradeda pasakoti:

— Aišku, čia labai piemeniškai parašyta. Ir man 
atrodo, kad autorių atpažįstu, čia grynai tautininkų 
darbas. Juk jie visą laiką skersuoja su kunigais. Jei 
tautininkai galėtų, tai visus kunigus taip pamažu 
spaustų, spaustų, kol suvarytų į zakristiją. Šitas raš
tas išduoda jų užmačias. Aiškiausiai, čia panaudota 
kylio politika: suskaldyti ir nugalėti! Taip norma
liai jie turėjo kitaip apie mane parašyti: gal ir pa
peikti, gal praleisti, bet jie žino, kad aš su kunigais 
laikaus, čia dažnai užeina klebonas, vienas kitą re
miame. Štai, ir įvarė.kylį į tarpą. Vadinas, kiršinimas! 
Klebonas mano, kad aš parašiau. Mūsų frontas sky
la, o to jiems ir tereikia. Štai, gaunasi konsteliacija: 
tautininkai prieš kunigus, kunigai prieš mane. Poli
cija irgi prieš mane! Ką reikia man daryti? Rankas 
iškelti, pasiduoti, prisipažinti, kad parašiau?! Ne! 
Tai būtų savų interesų išdavimas. Reikia gintis!

Gimbutas ramiai klausosi tų išvedžiojimų. At
rodo jam kažkaip įtikinančiai.

— Iš stiliaus ir iš kai ko kito tenka nukreipti dė
mesį į mokyklos vedėją. Prieš porą dienų jis taip smal

siai manęs teiravosi apie tuos įvykius, matyti, rinko
si medžiagą. Ir dabar, kaip matai, baisiai mane įpai
niojo.

— Reikia gintis, gintis iŠ peties! — Gimbutui 
patinka Juliaus drąsa.

— Kadangi esu įveltas, ir tai ne galas, aš kai ką 
padariau. Kitaip neapsiginsi šiais laikais. Aš dar ir 
toliau pramačiau. Seniai tam rengiausi, turėjau tin
kamus ir gerus kontaktus. Man seniai norėjosi pasi
žvalgyti į tautininkus iš arčiau, įkišti ten nosį ir pa
šnipinėti, tą pačią kylio politiką pavaryti. Aš dabar, 
nenustebkite, įstojau į valdančių partiją. Tai apsau
gos mane nuo šmeižtų; antra, aš ką nors mūsų pras
me, jūs suprantate.

— Su ta kylio politika pats neperplyšk pusiau!
— šypteli Gimbutas, bet kombinacija, atrodo, priim
tina. Apsigins!

— Čia tik dienų klausimas, — dar Julius dailina.
— Jei policija ras, kad čia išpažinties paslaptis, tegu 
ir baigs. Tai mano vardą atitaisys. Dabar aš negaliu 
net į gatvę išeiti, bijočiau ir Samanę sutikti; tikriau
siai ir ji galvoja, kad prie bankelio aferos esu pri
sidėjęs. ,

Gimbutas nieko nesako, kokios nuotaikos na
muose. J iš valandėlę tyli ir dar paklausia:

— Buvau kartą pas tą garsiu Liną su reikalais

pas mus sparus, subatoje švęsime, baliavosime. Atsi
sveikinsiu su meistru. Užteks. Tegu eina šuniui šė
ko pjauti. Gana! Reikia jau laužti! — jis atrodo 
ūmus ir galingas. — Iš plepalų virvės nenusuksi. Pa
matysi, bus gerai, tik laikykis!

Išeina. Iš kalvės pasiima arklį ir grįžta raitas. 
Kieme policijos vežimėlis.

— Ko tas storulis atsirito ?
Drąsutis sėdi didžiojoj trioboj už stalo, išsipus

tęs, su diržu, su pistoletu, Minkštasuoly motina ir 
Samanė.

— Tamstele! — vachmistras sveikinasi. — Aš 
tiem žurnalistam pirštus nukapočiau, jei galėčiau. 
Prirašė į laikraščius, dabar ir aiškinkis.

— Kas reikia, tai reikia! — Gimbutas vėsiai pa
stebi ir pasitraukia kėdę.

Drąsutis tuoj supranta: čia Juliaus bičiulis, at
sargiau !

— Kandagi patekome į spaudą, tai vėl pasiėmėm 
kunigų numarintą ir palaidotą bylą. Apklausinėju 
Samanę.

— O ko ji čia dėta?
— Ji dažnai lankėsi bankelyje. Reikės visus ap- 

-klausinėti. Teisybė turi būti, ar ne? — sukrutęs žiū
ri į Gimbutą. — Kaip matosi, visur kaltos tik mo-

užsukęs. Sakyk, kas ten buvo tarp tavęs ir jos? Ji, terys 
pravėrė burnelę, vos užčiaupiau.

— Lina! — greit nusijuokia Julius. — čia pa
vydas, žinau. Ji pavydi Samanei, suprantate. Ir ko 
ji čia nedarė? Atvirai pasakius, lenda prie manęs, 
nachališkai kombinuoja!

— Žiūrėk, susitvarkyk svariai ir garbingai! — 
Gimbutas pakyla. — Tą Liną spjauk! Rytoj pakels

Šeimininkas niūrūs stebi vachmistrą, o šis vėl 

kreipiasi į Samanę. Ji atsakinėja, prisimena, kad bu
vo ir Lina.

— O, ta kregždutė, aplankysiu ir ją. Kaip dėl 
tos spaudos, jūsų nuomone, kas galėjo parašyti? 

(Bus daugiau)
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Užmuštas berniukas
Edvvard Sin.ill, 10 metų pra

džios mokyklos mokinys už
muštas miesto autobuso užva
kar prie 939 W. Garfield blvd. 
Autobuso šoferis pasakojo po
licijoj, kad jis saugojosi einan
čio berniuko, tačiau užgirdo 
triukšmą ir rado berniuką po 
autobuso paskutiniais ratais. 
Ligi šiol Chicagoj užmušti 139 
asmenys ii' 15,955 sužeisti.

Laimėjo premiją
Dovvners Augštesnioji mo

kykla laimėjo premiją gauda
mi G-tą vietą už mokyklos laik
raštį High Life, rungtyniavusį 
dėl auto susisiekimo saugumo 
pravedimo. Konkurse dalyvavo 
900 mokyklų 42 JAV steituose.

Premijas skyrė Amerikos mo
toristų draudimo įstaiga. Mo
kyklos laikraščiai gavo po 50 
dol. premijas.

Panaikinami mediniai 
vagonai

Praeitais metais įvyko didelių 
nelaimių miesto susisiekime, 
kai užsidegė seni traukinėlio 
vagonai. Nuo pirmadienio visi 
mediniai vagonai bus išimti iš 
apyvartos. Sudeginta jau 20 
medinių vagonų ir kiti šešias
dešimt bus supjaustomi ir su
deginami sekantį trečiadienį. 
Walter McCarter, CTA genera
linis direktorius, pranešė, kad 
iš apyvartos išimama 1,022 me
diniai vagonai.

PAJIESKOJIMAI
Katrė Jankienė gyvenanti Sibi

re jieško savo vyro KAZIO JAN
KAUS, s. Kazio, iš Digrių kaimo. 
Garliavos vals., Kauno apskr. Pra
šo atsiliepti adresu: Irkuskaja obl. 
Ziminskij raj., Cuntralnyj Čhazan 
UI. s, Nr. 30, S.S.S.R.

Jieškomas ALBINAS ir LION
GINAS ČERNIAUSKAI. Prieš ką
rą jie gyvenę Philadelphijoj*. Pra
šomi atsiliepti arba žinantieji apie 
juos pranešti šiuo adresu: Pranas 
Žilėnas, 324 Liri St., Arvida, Que., 
Canada.

* Yra žinių nuo jo sesers Genės 
iš Sibiro.

Lithuanian dictionary

Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 68rd 
St„ Chicago 29. III

iiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
KNYGA. Kilti VISADA ĮDOMi 

IK NESENSTA
Juozu Svaine

CLASS1F1ED AND HELP W A N T E l) AUS
KEAL ESTATE

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENATAS

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

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

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol., 
kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andrulis iš Michigan vals
tybės.

3. Jury komisiją sudaro Benediktas Babrauskas, Jonas Ka
valiūnas, Pilras Maldeikis, Juozas švaistas-Balčiūnas ir Domas 
Velička.

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

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

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

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

Kviečiame jus praleisti 
atostogas

Shore Gardelis 
Vasarvieteje

Puiku pasimaudyti, laiveliais pa- 
plaukiuoti bei pažvejuoti. Prieina
mos kainos.

DICK & BETTY LINKUS
TW1N LAKĘS, WIS„

Tel. Tvvin Lakęs TRtangle 7-9191

Išėjo iš spaudos nauja

ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A, Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, III.

t

Šioje Knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 

įskaito Ir suaugę ir jaunieji. Labai 
' tinka lietuvių kalbos painokoms. 15 
Viso 73 pasakos. Kaina $2.50. Pla 
tintojams didelė nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS"
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS
iimniiiiimimiiHinimmiimiiiniiHiHu

Perskaitę “Draugą” duokite 
' kitiems!

LARAI PELNINGAS ŪKIS — 
virš 100 akrų dirbamos žemės, 45 
galvijai ir mašinerijos. Namas su 
4 mieg. karnb., didelė daržinė ir 
kiti pastatai, visi gerame stovy. 
Prieinama kaina. Parduoda dėl pa
likimo pasidalinimo. Kasykite ar
ba matykite Joe Czaikovvski, R. 1, 
Milladore, IViseonsin.

PIRKITE ir parduokite savo ne 
kilnojamą turtą per mano Įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarta 
vimo

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUc 7-9400

llur. 3 butų, binis, garažas. $20,900. 
Mūr. 4 būtų, centr. šlld., gar. $24,000. 
Mūr. 2 po 4, greit. purdav. $15,200. 
Mūr. 2 po 0, centr. šlld., gar., pigiai. 
Mūr. naujas 6 k., did. lot, bargenas. 
Mūr. 3 butų, taverna, gar. $20,600.

Yra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3 3384

3340 W. 05tl, VLADE
5 kamb. "stucco" bungalow. Ekst

ra kambarys pastogėje. Naujas “forc- 
ed air" centrinis apšild. alyva. Mo- 
dern. plutnbingaa. Garažas. 50 pėdų 
sklypas. Apžiūrėti galima tiktai susi
tarus. Kreiptis į Air. Veteason, BAv- 
|x»it 1-9811.

i

“VERKIANTI DIEVO MOTINA 

SYRAKŪZUOSE”
Kan. dr. Ottavio Musumeei’o

Nuostabi knyga apie mūsų dienų antgamtybes 
prasiveržimo reiškinį

URSULfi ŠEZUIS
(IM» tėvais Repkevtčaltū)

Gyv. 314 Lituanica Avė.
Mirė birželio 22 d., 1957 m., 

9 v. ryto, sulaukusi pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vil

kaviškio apskr., Kybartų par.
Amerikoje išgyveno vienus 

metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Vladas, sūnus Česlovas 
(Australijoje), sesuo Barbora 
Arbataitienė, sūnus Bronius ir 
jo žmona Anelė, daug kitų gi
minių, draugų bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. Kud- 
mino koplyčioje, 3319 Lituani
ca Avė. Laidotuvės jvyks treč., 
birželio 26 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: sūnūs, sesuo ir gi
minės.

Laid. direkt. Jurgis Rudmi- 
nas, tel. YArdS 7-1138.

b

TEODORA MILASZEWICZ
(|x» tėvais Orda)

Mirė birželio 22 d., 1957 m., 
sulaukusi senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo 1š Šiau
lių apskr. Amerikoje išgyveno 
47 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
2 dukterys ■ Sara. Sinnard ir 
Helen Penny ir jų šeimos. I 
anūkė, sesuo Kilomena War 
puchanskienė ir jos šeima, ir 
daug kitų gimimų, draugu !»••• 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Jobu lai 
deikio koplyčioje, 4605 S. tlei- 
mitage Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiad., birž. 26 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į 
Šv. Karyžiaus parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. I'o pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: dukterys, sesuo ir 
visi kiti giminės.

I,aid. direkt. Jobu I1'. I’.udei- 
kis, tel. YArds 7-1741.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMšS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. 07th PI., Chicago,

III. WAlbrook 5-8063

J

Vasaros stovykla berniukams prie Atlanto 

Tėvų Pranciškonų priežiūroje

KENKEBUNK PORT, MAINE
Stovykla prasideda birželio 29 d. ir baigiasi liepos 27 <1. 

Vadovauja prityrę vadovai ir kultūrininkai.
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis šiuo adresu:

Franciscan Monastery, Kennebunk Port, MAINE

Veikalas gyvais pasikalbėjimais, dokumentais ir iliustracijo
mis vaizduoja Marijos atvaizdo ašarojimą Sicilijos Syrakūzuoae, 
kai per keturias dienas prieš dideles žiūrovų minias ir net mokslL 
nes komisijose narių rankose yra verkęs žmogiškomis ašaromis. 
Čia rasime Pijaus XII mintis apie šį 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 įdomi knyga šiuo metu Europoje tikinčiųjų 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

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,
Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 

Apdraustos iki $10,000.00 —
ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis
CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.

6245 S. Westem Avė., Chicago 36, III.

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

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

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halited St.,__________ Chicago 8, III.

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

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

LAIKAS — PINIGAI
O savininkas sutiko sumažinti kai

ną iki $41.000 ii- perleisti pirkėjui 
lengvai mokamą paskolą už 2 augštų 
po 6 kamb. mūr. namą Marųuette 
Parke. Namas 5 metų, sutvarkytas ir 
puikiai įrengtas. Dvigubi langai. Aug
sią pastogė. Beveik įrengtas rūsys. 
Dvigubas mūro garažas. Volodkevi- 
čius.

l’/i AUGŠTO MCRAS
5 kainb. apačioj, 3 kainb. ir graži

vonia viršuje. Lengva perdirbti į ant
rą butą. Marųuette Parkas. $18,000. 
A. Sirutis. ,
5 AKRAI ŽEMĖS NETOLI ČIKAGOS

2 gyv. namai, dvigubas garažas, ki
ti ūkiški pastatai, vaismedžiai. Visa 
žemė aptveria. i’rie 3 didelių kelių 
Lemonto rajone. $17,000. Įmokėti tik 
$4,500. A. Kėlaitis.

7 KAM B. REZIDENCIJA *
Prie 73-čios ir Calit'ornia. Apšildy

mas gazu. Mūr. 2 karų garažas. 43 
pėdų sklypas. Parduos už geriausią 
pasiūlymą. A. Katilius.

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

Waslitenaw. Svečių ir valgomas klo
tas kilimais nuo sienos iki sienos. 2 
aulo garažas. Kavaliauskas.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 7lst Street
Visi telefonai: YVAIbrook 5:6015

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininniiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitMiniiiiiiiitiiiiiiitiiiiit  

šioje nekiinoiarno turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar pardtfodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 59tli St. Tel. PRospect 8-5454
iliiiiiiiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiin:iinr,:i;:::iiiL*i.'>iiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 6, centr. šild., garažas. 

flviesOa kamb. Keikia skubiai parduo
ti, duokite pasiūlymų..

Mūr. 2 po 4 ir skiepe i kamb., ge
ras mūras, plūsteria, nemaži kamb 
garažas.

Med. 2 po 4, centr. šild., garažas 
arti mokyklos.

Med. 2 po 4, centr. šildymas. tik 
$14,500.

O AG E PARKE:
Mūr. 2 po 6, centr. šild. abiem 

butam, dideli mieg., arti susisiekimas 
ir mokykla, reikia skubiai parduoti.

Med. 4 kamb. su skiepu ir centr 
šild. tik $1 2.000.

Mūr. su kraut, ir 4 kamb. butu, 
centr. šild., garažas, nebrangiai

MARQUETTE PARKE:
Naujas mūr, 5 kąmb. 3 mieg., cent

šild. gazu. Labai graži vieta.

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W. «3rd St„ CL 4-2390

KADA NORITE PIRKTI Alt 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės į
SOPltYCH KEAL ESTATE 

0407 S. Kedzie Avė. WAIbrook 5-3210
Klauskite ALEX KANAVERSKIG

M. ŠIMKUS
lt E A E S T A T E

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

N0TARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRoJpect 8-3579 (vak. it semad.)

KUILDING & REMODELING

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (remodel- 
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING OONTRACTOR 

1327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
YArds 7-9075

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. t’Lilfside 4-7450; Ker..

5 Artis 7-2046

Nutarė pirkti ar parduoti nekilno- 
jamųjį turtą kreipkitės į šią įstaigą ir 
gausite teisinsią usią ir puikiausią pa
tarnavimą.

BRIGHTON PARKE, 41st Str & 
Maplevvood Avė., 2-jų butų namas 
su ekstra sklypu prie šono. 4 ir 5 
kamb. šildymas gasu. 2-me augšte 
butas naujai įrengtas. Viskas taip 
puiku, kad panorėsite tuojau pat ten 
ir gyventi. Garažas su įvažiavimu iš 
šono. Tikrai puikus ir nebrangus na
mas. Turite pamatyti, kad galėtu
mėt įvertinti.

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 raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdIow 5-5900

___ HELP WANTE1) — MEN

F R E I G H T
HANDLERS

For growing trucking concern. 
We need the.se men in the 25 to 35 
age group, physioally fit and pre- 
ferably with high school educatilMi.

To load and unload trucks. 
Hours: 12 midnight to 8:30 a m.

$2.21 per hour — Union Scale 
5 day week — Chance for advance-
ment to the right men.

Apply — MR. ISAACS,
9 A.M. to 3 P.M.

HOLLAND MOTOR 
EXPRESS

1900 West I3th Street

COAL & OIL
SALESMEN
FULL and PART-TIME

VANDER WAGEN BROS.
4552 W. 63rd St.

_______POrtsmputh 7-8020______
REIKALINGAS SENESNIO AMŽ.

ŽMOGUS prie baro ir valgyklos ir 
kaipo sargas. Duodamas maistas bei 
kambarys ir atlyginimas pagal su
tartį.

Skambinkite — K E <>-8863

IfiNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. ■ Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estete
5916 So. VVestern. Pllospect 0-2234

Išimom. 6 kamb. butas. .4064 So. 
Artesian Avė.

IiAfayette 3-7155

IŠNUOM. 4 KAMB. BUTAS su 
vonia. Kreiptis 2-me augšte (šoni- 
nis įėjimas), 4508 So Honore St.

PROGOS — OPPORT U N ĮTIKS

NEPRALEISKITE PROGOS. 
Dėl rimtų priežasčių parduodama 
maisto krautuvė su geru bizniu ir 
geroje vietoje. 4551 So. Hermitage 
Avė. YArds 7-4301.

MISCELLANEOUS

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE

MŪRAS I
Bullders Gen. Contraetora L'

Atlieka planavimo ir staty- A 
bos darbus gydytojų ofisų, gy- ® 
veriamųjų ir viešųjų pastatų. S

Namų įkainavimas ir (vairūs ® 
patarimai nemokamai. y

Kreiptis šiuo adresu: S

JONAS STANKUS jį
Raštinės ir buto telefonas M

PRospect 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVĖ. I 

Chicagc 29. I1L
-1

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

V. ŠIMKUS
Susitarti Saukite TErmlnal 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien tr sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 516

Wi|low ‘■ii»ringą III

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR

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

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

J. BREIVE and SON
OONSTRUCTiON COMPANY 
1412 S. 48tli Ct., Cicero 50, III.

Statome naujus mumis ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patsl- 
|ių įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 0-2793 nuo 9 vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympic 2-5121 nuo O vai. 

vakaro iki 1 I vai. vakaro

GRAŽUS mūrinis 2-jų butų namas — 
6 ir 6 kamb. Karštu vnnd. alyva ap
šildomas. 2 autom, garažas. Geros 
pajamos. Tik $17,50(1. Arti Keeler 
Avė. Ir 24th St. SVOBODA, 3739 W. 
2611, St., tel. l.Avvndale 1-7038.

Skaitykite "Draugą"!

BRIGH'PON 1’AliKE arti lietuviš
kos mokyklos pigiai parduodami: 2 
Bl T| Alt KIMS su rūsiu ir pastogė, 
centr. šildymas alyva. $23,500.

MEDINIS—2 po 4 k. ir dar ekstra 
Sklypas. $10,00.

PAJAM V MEDINIS. 3 erdvūs bu
tai, aluminum langai. Nupiginta 
kaina.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų' įvairiose vietose.

VENTA
4409 SO. FAIKFIELD AVĖ.

LAfayette 3-3881

SAVININKAS PARDUODA — SU
TAUPYKITE PINIGŲ. 5434 S. Oak 
Purk Avė. 5 kamb., 3 mieg. kamb. 
Mūrinis 4 m. senumo bungalovv. Nau
joje vienos šeimos namų apylinkėje. 
Tile virtuvė ir vonia, nuo sienos iki 
sienos kilimai. Gazu "’forced air” ap
šildymas. Pilnas rūsys. Daug prie
dų. Tik Vž bloko nuo mokyklos. Pa
togu j krautuves, transport. Tikras 
bargenas. $19,800. Ll.jllovv 5-5073.

ŠILDYMAS
A. Stanėiauskas instoliuoja vi

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

1546 S. 491h C (Mirt, Cicero
; TeL OLymplc 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 2-6752
LIET. API1RAIDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrrxik 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
0108 S Ashland Avė., t blcago 30. m.

OO OOOOOOO OO O00000<X>(XXXXX>0

P L U M B I N G
Licensed bonded plumbers 

Joka darbas nėra didelis ar mažas, 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. — REpubUc 7-0844 ar 
W.41brook 5-3451

<Xt<K>00<}<)00<jOOOO<>0(>0(>0<K>(><>č

GAGE PARKE
Mūrinis — 2 po 6 kamb. su gra

žiai įrengtu rūsiu. Garažas. Numažin
ta kaina.

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1 % augšto medinį namą — 5 ir 31/į, 
kamb., alyvos šildymas. Tik $12,200' 
A. Vaina.

I % augšto mūr. pajamų nuosavy 
bė. 5 k. apačioj ir 1% k. viršuj su 
atskiru įėjimu ir vonia. Garažas. Kai
na $20,700.

BRIGHTON PARKE
s i Vj augšto mūr., 7 kamb. (4 mieg.) 
apačioje, 4 k. butas viršuj. 50 pėdu 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$24,500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir įsitiklnsib' gėralą pirkiniais 
Namų Savininkai!

Turtu pirkėjus visų rūšių namams. 
Norėdami skubiai parduoti namą, 
šaukite nemokamam Įkainavimui. J. 
Bacevičius.

VARPAS Real Blate
Insurance, Notary Public 

5910 So. W«atern Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm, 4-7085

JIEŠKO BUTO

REIKALINGAS BITAS 4 suaugusių 
šeiniai. Brighton Parke arba McKin- 
ley Parke. Su centriniu šildymu, su 
ar be apkūrenimo. Skambinti tel.
YArds 7-8258.

PARDAVIMUI

Nebrangiai pardtiodami V1L- 
NIETIŠKI TAUTINIAI RŪBAI. 
Labai gerame stovy. Prašau skam
binti LAfayette 3-1732.

D. MONSTAVICIUS
REAL ESTATE - 1668 W. 103 Bt

Tel. BEVERLY 8-3940
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose Ir 
valdžios įstaigose.

IN(X)ME TAX. Ta« aceountant

yoooooooooooooooooo'yooooee
Skelbtis “DRAUGE” ansimoka 
nea ils yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dlenraAtia. o skelbimų 
kaina yra prieinama vlMiein»
OV<X><X><X><XXX>0<KX><M>0<><><XX><>C

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
šiame leidinyje ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sočiai Sectirlty) Įstatymas su 
naujausiais 1950 metų papildymais, 
būfSnt: I) Oficialės pensijų Ir pašal
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 6 2 metų amžiaus, 8) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus.

Be to, Siame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų Įstatymas 
(Workmeti's Gompensatlon), su len
telėmis, nurodant už koktus kūno su- 
sižeidlmus kiek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
••DRAUGAS”

4545 Mest 63rd Street 
Chicago 29. Ulinoin

Remkitc dien. Draugą!
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KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ — VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ.

Lietuvių Prekybos Namai

VISI SUKASI RATU...
(Pas tautinių šokių šokėjus)

Seniai lauktoji JAV bei aKna- dienose Dotnuvoje bei Lietuvių
dos taut. šokių šventė yra tik 
savaitės atstume,, todėl mūsų 
tautinių šokių šokėjams dabar-

Tautiniame ansamblyje Vilniuje, 
su šokėjais yra nemaža dirbusi 
Goettingene, Vokietijoje, Londo

5 METŲ JUBILĖJAUS 
PREKIŲ IŠPARDAVIMAS

Prekės be brokų, sugadinimų, naujausio stiliaus, geriausių A- 
uierikos fabrikų, kainos be užsiprašymo, Išmokėjimai iki 3-jų 
metų. Pirkėjų sąskaitos neparduodamos finansų kompanijoms.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $160.00 parduodamos sofos, įvairių spalvų, fakelai

padaro miegaliui lova. Pas mus pirksite tiktai už $ 59.00
Už $150.00 parduodama 3-jų dalių sofa, kėdė ir attoman 

naktį miegojimas 3-ims asmenims, šio mėnesio išpar
davime tiktai ....................................................................$119.00

Už $200.00 parduodama Simons 57 metų stiliaus sofa ir 
fotelis, nakčiai dviejų asmenų lova, garantija 10 me
tų, pas mus dabar tik .... ............... .............................. $149.00

Už $300.00 parduodama sofa ir dvi kėdės, kavos staliu
kas su formiea viršumi ir du lempų staliukai dova 
nai, pas mus tik ....................................................... .. $229.00

Už $500.00 parduodami svečių kambario baldai, Karpen,
Pullman, Shnmons, Northome, Hovvard, ir kitų fabri
kų, garantuota 20 metų, pas mus tik ...................... $380.00

MIEGAMOJO KAMBARIO BALDAI
Po $60.00 parduodamos komodos, riešuto ar ąžuolo medžio

pas mus ................................................................ .. ... $ 39.00
Po $100.00 parduodami dresseriai su šlifuoto stikle veid
rodžiu, pas mus ................................. ................................... $69.00
Po $200.00 parduodami miegamieji, dresseris su sidabruo

tu veidrodžiu, Bookase lova, dvi puikios lempos, pas 
mus išparduodama po ..................................................... $149.00

Po $400.00 siūlomi išpardavimui Brazilijos ar Filipinų 
raudonmedžio miegamieji su viena ar dviem atskirom 
lovom pas mus ................. .............................................. $329.00

Po $900.00 parduodami švediško ar Daniško stiliaus mie
gamieji su dviem ar viena lova, ąžuolo, vyšnios, kle
vo ar Filipinų raudonmedžio, dar niekur nematyto 
stiliaus pas mus ......................................................... .. . $499.00

VALGOMOJO KAMBARIO BALDAI
UŽ $150.00 parduodami 5 daliu baldai, ąžuolo, riešuto su

foripiea nedegamu viršumi pas mus šiuo metu tiktai $ 99.00
Už $250.00 parduodami 8 dalių valgomieji — naujo sti

liaus tik ............................................................................ $199.00
Už $500 parduodami 9 dalių valgomieji, su šlifuoto stik

lo štumdomom durim, pas mus šiame išpadavime tik $399.00
Už $700.00 parduodami Daniško stiliaus valgomieji, riešu

to, ar šviesaus mahagoni, su puikiu formiea baru pas 
mus tiktai ......................................................................... $550.00

Šis valgomasis susideda i 17 dalių.
VIRTUVĖS BALDAI

Už $69.00 parduodami stalai su formįca viršum, su ketu
riom kėdėm, įvairių spalvų pas mus tiktai..................$ 39.00

Už $100.00 parduodami 6 dalių virtuvėm baldai, įvairių
spalvų, pas mus tiktai ................................................. $ 59.00

Už $140.00 siūlomi, Formiea stalai su puikiom kėdėm tik $ 99.00
RAŠOMIEJI STALAI IR KNYGŲ SPINTOS

Už $50.00 siūlomi rašomieji stalai moksleiviams, ąžuolo ar 
raudonmedžio, dovanai duodama — rašalinė, spaustu
kas, plunksnakotis, stalui padėklas, popieriui pjauti 
peilis — pas mus tiktai ................................................ $29.00

Už $75.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar mahago
ni spalvos su formiea viršumi pas mus birželio m. tik $ 49.00

Už .$40.00 parduodamos knygom spintos su štumdomom
stiklo durimis, ąžuolo ar mahagoni spalvos šį mėnesį $ 29.00

Už $100.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar maha
goni, pas mus tiktai ..................................................... $ 69.00

Už $200.00 parduodami Europietiško stiliaus, su šlifuotu
stiklu, pas mus tiktai ................................................. $149.00

Už 120.00 parduodamos knygom spintos su šlifuoto stik
lo durimis, lentynų augštis reguliuojamas, riešuto ar 
šviesaus mahagoni medžio pas mus tiktai .............. $ 70.00

MATRACAI, LOVOS
..Vatiniai matracai visų dydžių parduodami tiktai ......... $ 12.50
Už $30.00 parduodami spyruokliniai matraeai, įvairių sp. $ 19.50 
Už $50.00 parduodami Simons matrm-ai 15 metų garantija $ 39.00 
Metalinės lovos visų dydžių ir spalvų tik per išpardavimą $ 9.50

KILIMAI
Po $15.00 parduodami rankų darbo tanport. kilimai 30x54” $ 5.00 
Po $69.00 parduodami vilnos ir rayon įvairių spal. kilimai $ 49.00 
Po $100.00 parduodami A. Smith, Maggee, Bigelovv vilnos

kilimai pas mus tiktai .....................'........................ $69.00
Kilimai nuo sienos iki sienos geriausių fabrikų vilna 100%

sq. yard’as .................................................................. $6-10.00

ŠALDYTUVAI IR PEČIAI
Už $200.00 parduodami 8 eub. pėdų šaldytuvai Admįral,

Westinhouse, pas mus tiktai......................................... $150.00
Už $300.00 parduodami 10 eub. pėdų šaldytuvai 8 asmenų

šeimai, pas mus tiktai ...................... ........................... $249.00
Už $130.00 siūlomi poreelano viršum pečiai, pas mus sj m. $ 99.00 
Už $200.00 siūlomi virimui pečiai, su stiklo durim, neduš-

tamo poreelano, pas mus tiktai ................................. $149.00
TELEVIZIJOS IR RADIJO

Balti radijo aparatai virtuvėms ar miegamajam tiktai $ 15.00 
T V .Art', Zenith, Admiral, Dumont, General Kleetris, sta

lo modeliai ...................................................................... $ 99.00
TV anr grindų pastatomi visų fabrikų šviesus ar tamsus

medis ’57 metų modeliai šį mėnesį už .. $$199.00

FURNITl'RE CENTEIt. INC.
3224 SO. HALSTED STREET

Lietuviu Prekybos Namai vedėjas*—Justas Liepoms
TEL. — VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad..................................................... 9—9:30
Kitom Dienom:........................................ 9—6.00
Sekmadieniais: ...................................... 12—5 valandos

%------------- --------------------------------------------------------------------

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO I.ITIIAN1CA AVĖ., CIOCAOO, IUJ 

Telefonas — FRontier 6 1882

tiniu metu užėjo karštos pasi- į ne, Anglijoje, ir kt vietovėse, 
ruošimo dienos, berepetuojant Šiuo metu Augšt. Lituanisti- 
šventės programos šokius. kos mokyklos šokėjų grupėje

Šv. Kryžiaus parapijos salėje yra 10 mergaičių ir 9 berniukai 
užtikome besirengiančius šokiui šokėjai. Jų mokytojos žiniomis,
Chicagos ateitininkų grupės šo
kėjus. Tiesą pasakius, čia rado
me dvi grupes: Marijos moks
leivių at-kų kuopos ir vyresnių
jų at-kų grupę. Taip pat čia su
tikome ir dvi jų mokytojas: Ag
nę Jasaitytę ir Ireną Lozaitytę.

Pirmoji iš jų — A. Jasaitytė 
jau nuo 1953 metų dirba su jau
naisiais ateitininkų šokėjais, tik 
riau — šokėjomis, kadangi pra
džioj grupę sudarė tik 8 mergai
tės. Vėliau j ją buvo priimti ir 
jauni vyrai, taip kad dabar ji 
ruošia ir nemaža bendrų šokių. 
Pažymėtina, jog kurį laiką šo
kių repeticijos vyko pačios mo
kytojos namo rūsyje, bet kada 
grupė paaugo, prireikė jieškoti 
erdvesnės vietos Šv. Kryžiaus 
parapijos salėje.

Jaunųjų šokėjų grupėje ran
dame šias moksleives: Vidą Bi- 
čiūnaitę, Viktoriją Binkytę, Aud 
ronę Garbenytę, Nijolę Ileikytę, 
Aušrą Jakštaitę, Sigutę Kava
liauskaitę, Aldoną Mališauskai- 
tę, Gražiną Norvilaitę. Taip pat 
čia matome ir 8 vyrus: Augių, 
Gelažių, Ignatonį, Marcinkų, 
Norvilą, Račkauską, Radvilavi- 
čių ir Šalčių.

Vyresniųjų ateitininkų šokė
jų grupę, kurią sudaro seserys 
Nijolė ir Regina Zigaitytės, Ni
jolė Kazlauskaitė, Austė Palio- 
kaitė, Dalia Kolbaitė, Nijolė Mi- 
sevičiūtė, Nijolė Morkūnaitė, Jo
nas Kučėnas, Egidijus Valaitis, 
Arvydas Tamulevičius ir kiti, y- 
ra laiminga turėdama net dvi 
mokytojas — A. Jasaitytę ir I. 
Lozaitytę. Jos čia yra pasida
linusios darbu ir viena moko 
vienus šokius, antra kitus.

Šiems šokėjams nemaža pade
da jų administratorius Eugeni
jus Orentas, kuris parūpina mu
ziką ir patalkininkauja? kituose 
darbuose. Nors tiek šokėjai, tiek 
jų mokytojos yra gana jauni 
žmonės, tačiau, jeigu ir toliau 
pas juos vyraus toks didelis en- 

, tuziazmas mūsų taut. šokiams, 
mes galėsime susilaukti tikrai 
puikaus šokėjų vieneto.
Energingi lituanistinės m-los 

šokėjai
Jeigu kas manytų, jog paruoš 

ti taut. šokius yra lengvas dar
bas, turėtų paklausti Augšt. 
Lituanistikos mokyklos šokėjų 

| grupės mokytoją Braždienę, su 
savo šokėjais dirbančią kas die-

į ną po 2-3 valandas.
■ Užtikus berepetuojant šią jau 
nąją taut. šokių grupę Brighton 
Parke, pamatėme, kad moky
mas tikrai nebėra lengvas ama
tas. Tą galėtų patvirtinti ir pa
čios šokikės: Alma Girdauskai- 
tė, Giedrė Stasiškytė, Silvija 
Norkutė ar Dana Bulotaitė, ku
rios mažiaus prakaituoja už jų 
mokytoją.

Grupės mokytoja Braždiemė 
taut. šokių ruošimo darbe nėra 
naujokė. Ji pati, gavusi gerus 
šokių meno pagrindus studijų

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairiuiB 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

juos visus grupėn subūrė du 
jauni vyrai, grupės dalyviai: 
Truškūnas ir Mulokas. Pradžio
je, sako, sunku buvo šokėjus 
surinkti, bet dabar yra toks di
delis entuziazmas, jog jie patys 
siūlosi ilgėliau pašokti. Nežiū
rint į kurį iš jų pažvelgsi — ar 
j Mačiulį, ar j Bajelį, Medzins- 
ką, Vaitį, Navickaitę, Pociūtę, 
Danilevičiūtę ar į Želbaitę — pa 
matysi, kad jie šoka tikrai iš 
visos širdies ir kad juos niekas 
nuo tautinių šokių neatitrauks.

Edv. š.

mo proga. Kas nežino M. Janu
šauskienės auksinės širdies? Ji 
visuomet yra pasirengusi ki
tiems padėti. Taip pat ir vaikai 
seka motinos pėdomis.

Jaunieji Leonora ir Dan La- 
pinski medaus mėnesį praleisti 
išvyko į Kaliforniją ir kitas žy
mesnes vietas. Kalifornijoje gy
vena jaunosios brolis Petras Ja- 
nusauskas ir ten turi biznį. Po 
atostogų jaunieji Lapinskai ap
sigyvens savo naujoj rezidenci
joj Tumbertrail miestelyje, nes 
Dan Lapinski turi didelę krautu
vę Melrose Park, Dl. Dalyvis

GUŽAUSKŲ
BEVERLY iULLS GSUNYC1A 
GeriauHios gėlės dėl vestuvių, ban»»- 
tų, laidotuvių ir kitų papuošim*.

2443 West 63rd Strec*
Tel. l'Kospcct s-osas tr PB 8-08S*. j

Chicagoje
Gražios vestuvės

Leonoros F. Janušauskaitės ir 
Don. Lapinski sutuoktuvės įvy
ko birželio 15 d. Švč. P. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 11 
vai. ryte. Moterystės sakra
mentą suteikė ir iškilmingas šv. 
mišias atnašavo kun. L. Vaišvi
la. Šv. mišių metu jaunieji, pa
lydovai ir giminės priėmė Šv. 
Komuniją. Palydovais buvo Te- 
resie Alis, Bronė Alis, Geraldina 
Rapnikas, R. Rimkus, G. Ditc- 
kie. Jaunąją prie altoriaus vedė 
Leonoros brolis Juozas Janu- 
sauskas, nes tėvelis a. a. Juozas 
jau antri metai yra miręs. Ves
tuvių puota buvo Mangans Cha- 
teau, 7850 Ogden Avė. Puotą 
malda pradėjo kun. Vito Miko- 
laitis. Dalyvavo daug žymių 
svečių. Vėliau jaunosios moti
na M. Janušauskienė pakvietė 
visus svečius į savo restoraną 
(5758 W. 65 Str.) vakarienei. 
M. Janušauskienė iškėlė tikrai 
šaunias vestuves savo jauniau
siai dukrelei Leonorai ir žentui. 
M. Janušauskienė yra stambi 
aukotoja geriems darbams. Ji 
įteikė stambią auką Tėvams Ma ' 
rijonams naujų rūmų šventini-

KUNIGUNDA DAUS
(Įuigal tėvus Pranei.s)

Gyv. 5649 So. Union Avenue.
Mirė birž. 23 d.. 1957 m., 5:- 

15 valandą, ryto.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa

nevėžio apskr., Šeduvos parap.
Amerikoje išgyveno 53 m.
I’asiliko dideliame nuliūdime, 

4 dukterys — Auna Hawkins. 
žentas Robert, Martha Lang, 
žentas Henry, Margaret Ho- 

busch, žentas James, Klorenee 
Mikashus, žentas Andrew, 2 sū
nūs — Charles, marti Dorothy, 
ii- Klmer, marti Dorothy, 13 
anūkų, 5 proanūkai, brolis Pet
ras Praneis, jo žmona Paulina 
ir ji, šeima, ’3 švogerkos — Ve
ronika Pulsuoki, Teklė Pulsuo
ki ir Barbora Baus, ji, šeimos 
ir kiti giminės, draugai bei pa- 
žjstami.

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Litu- 
anioa Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiai!., birželio 26 d. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėta į 
šv. Jurgio parap. bažnyčią/ ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldi, 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: dukterys, sūnūs, an
ūkai, proanūkai, brolis, švo
gerkos ir kiti giminės.

I^iiil.. direkt. Ant. M. Phil
lips, te|. YArds 7-3401.

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

UniversaI Savings and Loan Assodatlon 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:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

M0VIMC

** 1$ TOU IR ARTI ^AS
NAUJI OtO£U TROKAt-NAUJAUSI KRAUSTTMV (RANk/AI 

UStį METŲ PATYRIMAS - PI6US IRSAZtRINGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 S+. CHICAGO 36, ILL Tci VZAii«t,«u 5-920.9

Atliekame dideliui ir msžus automobilių remontus Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

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

2641 West 71 st Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namu tel. WA!brook 5-5934

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASSMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcresI 3-6335

UODfilIO VALANDOJ 
j»kk/f*

MAZEIKA« EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•848 Be, Weat«ni Ava. Air Oondltioned koplyčia 
7*8608 —- 7-6601 Automobiliams vieta 
karte gyvana kttoea dalyaai <*uaUn«

koplyčių arčUa JOaų Minų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IK NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 SO. 50th 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
1 vimaa dieną ir nak- i I v s o s e Chicagos ir

PATAIS 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą Ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atldara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

tį. Reikale šaukti 
' mus.

Roselando dalyse ir
/
tuojau patarnaujame.

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

ANTAHAS M. PHILLIPS
3307 S. IJTUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3461

659 West 18th STREET
PETRAS P. GURSKIS

Tel. SEeley 3-5711 *)

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HAJJSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50t.h AVĖ., CICERO, III Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUOYCKI
1646 W. 46th STREET YArils 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpuMk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE VIrginia 7-6672
— VAHCE FUHERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3 9687
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Sveikinimai Ir Aukos Tėvų Marijonų Ir Dienraščio “Draugo” Naujų Rūmų Šventinimo Proga
Augštai vertiname

Lietuvių Prekybos Rūmų Va
dovybės vardu sveikiname Tė
vų Marijonų kongregaciją ir 
dienraštį “Draugą” įsikūrus 
naujose patalpose. Lietuviai ver 
alininkai džiaugiasi Jūsų sėk
minga darbuote ir ypatingai Į 
vertina ‘“Draugą” artimą bend
radarbiavimą su lietuviais biz
nieriais, skatinant mūsų tau
tiečius prie didesnio ekonomi
nio vieningumo.

Prie šio savo tikrai nuošir
daus sveikinimo jungiame ir 
mūsų kuklią dovanėlę Jūsų Sta
tybos Fondui paremti. Auka 
25 dol.

Su tikra pagarba,
Stanley P. Balzekas, 

prezidentas
Adolfas Baliūnas,

sekretorius

Amžinybei ir tėvų žemei
Svarbu, kad mes dirbtumėm 

amžinybei ir tėvų žemei... tad 
mums labai malonu sveikinti 
TT. Marijonus ir dienraščio 
“Draugo” administraciją, kad 
jiems pavyko susilaukti tokios 
didelės laimės įeiti į naujas, mo
derniškas patalpas, kur galės 
daug nuoširdžiau ir .tobuliau 
dirbti amžinybei ir mūsų tėvų 
žemei. Lai Gailestingasis Die
vulis laimina visus. (Pridedam 
$25.00 auką).

ALRK Moterų s-gos 20 kp.

Nuoširdžiai sveikiname
Negalėdamas dalyvauti iškil

mėse siunčiu Tėvų Marijonų sta 
tybos fondui 10 dol. auką.

M. Petrauskas, 

Bristol, Conn.

Sėkmingai darbuotis
Lietuvos Gailestingųjų Sese

rų draugija sveikina “Draugą” 
ir Tėvus Marijonus linkėdamos 
ir toliau sėkmingai darbuotis 
Lietuvos labui.

Pridedame $10 naujų rūmų į- 
rengimui.

Bronė Gustaitienė

G. S.,D-jos pirmininkė

"Draugas" didelė paguoda
Leiskite man šiuo trumpu 

laiškučiu nuoširdžiai pasveikinti 
“Draugą” taip svarbių iškilmių 
proga, o tuo pačiu ir užtikrin
ti, kad “Draugas” yra > didelė 
paguoda lietuviškai skaitančiam 
žmogui, nes ištikrųjų kaip bū
tų liūdna ir nyku, jei neturėtu
me savos spaudos.

Ta proga noriu padėkoti už 
“Draugo” leidėjų ir redakto
rių laišką, išsiuntinėtą bendra
darbiams, jų tarpe ir man. Tas 
laiškas buvo labai gražus pa
vyzdys glaudaus ryšio, kuris šie 
ja ‘“Draugą” su jo bendradar
biais.

Iš tiesų kažkieno buvo “Drau

/ mus
X Marijai Mikienei, 3248 

S. Green at., Bridgeporto žymiai 
veikėjai ir stambiai gerų darbų 
rėmėjai, birželio 22 d. padaryta 
tulžies operacija Šv. Kryžiaus 
ligoninėje. M. Melkienė turi duk
relę vienuolę Miriją Matildą Šv. 
Pranciškaus vienuolyne. Mel- 
kai yra amžini nariai visų kata
likiškų vnenuolynų, daug visur 
darbuojasi, ypač Tėvų Marijonų 
vienuolynui. Tikimės greit pa
sveiks ir vėl grįž į visuomeninę 
veiklą.

X ALRK Federacijos Chica
gos apskritis rugsėjo mėn. 29 
dieną ruošia gegužinę Lietuvos 
Vyčių salės sodelyje ir salėje. 
Ją ruošia parengimų komisija: 
Teodora Stučinskienė, Jonas 
Kerulis ir Elena Ramanauskie
nė.

ge” labai gražiai paminėta, kad i 
skaitytojams vertėtų išpirkti 
naujiems Tėvų Marijonų pasta
tams bent po vieną plytą. To pa 
tarimo vedina, prašau priimti 
mano menką 5 dol. auką.

Su gilia pagarba,
Danutė Paškevičiūtė - KlimienėJ

Augti ir stiprėti
Dienraščiui "Draugas” leidė

jams ir redaktoriams naujųjų 
pastatų šventinimo proga siun
čiame geriausius sveikinimus ir 
linkėjimus dienraščiui “Drau
gas”, jo leidėjams — Tėvams 
Marijonams, vyriausiam redak
toriui L. Simučiui ir visam re
dakciniam kolektyvui. Linkime 
“Draugui” augti, stiprėti ir iš
tverti. Tepasiekia “Draugas” 
kiekvieną lietuvį visame pasau
lyje. Geroji Augščiausiojo pa
laima telydi visus Jūsų darbus.

Su pagarba,
Lietuvių Fronto Bičiulių 

Chicagos Ap. Valdyba: 
Stasys Daunys, pirm. 

Kvangelina Lauciutė, sekr.

Budėkite lietuvybės 
sargyboj

Dienraščiui “Draugas” ir jo 
leidėjams.
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Chicagos apygardos valdyba 
sveikina dienraštį “Draugas”, 
jo leidėjus — Tėvus Marijonus, 
Redaktorių ir visą redakcinį ko
lektyvą naujųjų pastatų šven
tinimo proga. Ištikimai budėki
te lietuvybės sargyboje.

Su pagarba,
Stasys Daunys,

JAV Lietuvių Bendruomenės
Chicagos Apygardos Vald.

Ugdyti vieningumo sąvoką
Naujų patalpų šventinimo 

proga nuoširdžiai sveikinu 
“Draugo” leidėjus ir redakto
rius. Linkiu Tamstom ištver
mingai toliau darbuotis lietu
vystės gerovei.

Malonu matyti .mūsų gerąją 
spaudą augant, stiprėjant. Lin
kiu “Draugui” , dar greičiau 
augti, stiprėti ir dar ilgai ug
dyti savosios tautos vieningu
mo sąvoką mūsų išsibarsčiusio- 
je išeivijoje.

Dr. Julius J. Bielskis, 

Lietuvos Konsulas
Sėkmingiausios veiklos

Gerbiamam Tėvui Cinikui, 
Redakcijai ir visam 
Draugui bei jo žmonėms,

Širdingiausiai sveikinu Jus 
naujoje gūžtoje įsikuriant ir 
linkiu Jums ko sėkmingiausios 
veiklos Dievo ir Tėvynės gero
vei.

Jūsų,
Salomėja Narkeliūnaitč

X P. Pažėriūnas, gyvenąs 
Melrose Park, III., šiomis die
nomis “Lituanus” leidimo reika
lams paaukojo $100, prisiųsda- 
mas šią stambią sumą žurnalo 
leidėjams. Šiuo metu atskirose 
vietovėse išsiuntinėjami tūks
tančiai laiškų su konkrečiais 
atsikreipimais į tautiečius. “Li
tuanus” adr.: 916 Willboughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

X Petras Abromaitis, Real 
Estate brokeris ir statybinin
kas, nusipirko rezidenciją Le- 
mont, Illinois, kur neseniai per
sikėlė gyventi, perkeldamas sa
vo real estate ofisą. Kas norėtų 
įsikurti Chicagos pietvakariuo
se, maloni ii jums patarnaus. 
Adresas: 1000 Illinois St., Le- 
mont, Illinois. Tel. Lemont 1286.

X Algis Ališauskas vadovau
ja LFK Lituanicos jaunių fut
bolo komandai, kuri dalyvauja 
vietos pirmenybėse. Komandą 
daugumoje sudaro Cicero mies
te gyvenantieji žaidėjai.

Transporto priemonės iš Chi
cagos bus organizuojama vi
soms mergaitėms drauge.

X Antanas Ambutas, 2135 
N. Neva avė., taip pat jo sūne
lis Antanas, buvo pasveikinti 
vardinių proga. Ta proga žmo
na Josephina iškėlė šaunias vai
šes. Dalyvavo daug svečių, jų 
tarpe Antano motina M. Mel
kienė su vyru Vladu ir Ambu- 
tienės tėvukai Sutkai. Tėvų die
nos proga buvo pasveikinti ir 
visi tėvukai.

X Z. Dailidka, J. Vepštas, K. 
Januška, Verbickas, Girčys, 
Rūbas ir Zobarskas, kurie su
daro technikinę komisiją šven
tei birželio mėn. 30 d., jau pa
sikvietė gausų būrį lietuvių tal
kininkų visokiems darbams at
likti, kurie dabar sudaro apie 70 
žmonių sąstatą.

X Ričardą Petrį-Petravičių 

birželio 15 d. gausus draugų 
bei artimųjų būrys atvyko pa
sveikinti augštesniosios mokyk
los baigimo proga. Ričardas pa
siryžęs toliau studijuoti Loyo- 
los universitete mediciną.

X Vidas Strungys, dabar gy
venąs 4253 So. Campbell Avė., 
baigė Dievo Apvaizdos parapi
jos pradžios mokyklą. Ta pro
ga jo mamytė suruošė vaišes, į 
kurias atsilankė nemaža svečių. 
Vidas buvo pasveikintas ir gavo 
daug gražių dovanų.

X Visi, kurie gali nakvynei 
priimti Jaunimo kongreso ir 
Tautinių šokių šventės dalyvius, 
prašomi apie tai pranešti Tauti
nių šokių šventės raštinei — 
3320 So. Halsted St., telef. CL 
4-4096.

X B. Kolosovas, K. Mustei

kis, D. Masiulis, M. šmulkštie- 
nė, V. Petrauskas, J. Žukaus
kas, P. Žilys, P. Steikūnas, A. 
Rukuiza, Petraitis ir SLA 217 
kuopa aukojo Jaunimo kongre
sui.

X Birželio mėnesį 29 d. šeš
tadienio vakare puikiose Mer- 
chandise Mart klubo patalpose 
yra rengiamas pasilinksmini
mas Jaunimo kongreso ir Tau
tinių šokių festivalio dalyviams.

X Dr. A. L i p s k i s iš La 
Grange Park nusipirko 2 prof. 
Adomo Varno paveikslus, tuo 
būdu žymiai paremdamas dar
bo studijos įrengimą.

X Kutra-Norkus real estate 
patarnavimu buvo parduoti na
mai dail. A. Varnui. Abu pro
fesionalai taip pat paaukojo 200 
dol. vertybę studijos įrengimui.

X Genovaitė Marcinkevičiūtė 

ir jos teta Karolina Isakienė 
persikėlė gyventi į 937 W. 34 
pi. Jos yra gerų darbų rėmėjos.
' X A. Lauraitis yra pakvies
tas vadovauti Jaunimo kongre
so sporto sekcijai.

X Gustavui Peržinskui, 3303 
S. Lowe Avė., už 2 savaites pra
leistas ligoninėje ir kitas 2 na
muose, Leonardas Jankauskas 
įteikė $1,153.00 čekį.

Skelbkitės "Drauge”!

Remkite dien. Draugą!
KO TIK NAMAMS REIKIA, 

Tuoj Jums DAINA TV teikia

• Trlcvizl Jhs
• Hl-Ki fonografus. J’lokftlcloi,
• Radijus — vietinius ir importuotus
• Pulkiasurblius
• VSdintuvus Ir Vėsintuvus
• Elektr. namų apyvokos reikmenis
• RaSomas mafttnSles
• Elektr. laikrodžius
• Baterijas, antenas, lemputes Ir 

daug kitokių dalykų
Aplankykite modemlAk* prekybų.

•Dflinfl.

TCLCVISIOn
sales - Service)

Heo. Ini. A. HHMRNAh 
3821 S. Halsted — OIArfMdn 4-SAAA 
Atdara: kaadlen >—S. plrmadlanlalo

Ir ketvirtadieniais »—*
I

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— P. Jočys ir dr. A. Skėrys, 
Darbo Federacijos atstovai 
VLIKe, turėjo reikšmingus pa
sikalbėjimus su Tarptautinės 
Krikšč. Profesinių Sąjungų Fe
deracijos generaliniu sekreto
riumi A. Vanistendeal, kuris 
birželio pradžioje lankėsi JAV. 
A. Vanistendeal buvo priimtas 
JAV darbo sekretoriaus Mit- 
chell, AFL - CIO prezidento 
Meany ir kitų darbininkijos 
vadų. Turėjo pasikalbėjimus ir 
su Laisvosios Europos komite
to pareigūnais. Jis parodė itin 
didelio dėmesio egzilų darbinin
kų atstovams, susiorganizavu
siems į Central Eunopean Fe- 
deration of Christian Trade 
Unions. Joje dalyvauja Lietu
vos, Lenkijos, Čekoslovakijos, 
Vengrijos ir Jugoslavijos dar
bininkijos organizacijos, šioje 
•organizacijoje nariu kūrėju nuo 
pat jos įsteigimo dienos daly
vauja L. Darbo Federacija. Mi
nimuose pasikalbėjimuose lie
tuvius atstovavo P. Jočys ir dr. 
A. Skėrys.

Tenka pabrėžti, kad A. Va
nistendeal rūpesčiu prieš metus 
buvo išleistas prancūzų, anglų 
ir vokiečių kalbomis specialus 
šios tarptautinės federacijos 
žurnalo “Labor” numeris, skir
tas pavergtiesiems kraštams. 
Ten buvo nušviesta ir L. Darbo 
Federacijos Lietuvoje atlikta 
veikla.

KANADOJ
— Vilniaus Krašto Lietuvių 

sąjungos Toronto sk. valdyba 
š. m. spalio mėn. 12—13 d. d. 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
salėje šaukia Vilniaus krašto 
lietuvių Kanadoje suvažiavimą.

Ryšium su tuo visi Kanadoje 
gyveną vilniečiai prašomi pra
nešti savo adresus valdybos vi
cepirmininkui Br. Sapliui, 952 
Ossington Avė., Toronto, Ont., 
kad galima būtų išsiuntinėti su
važiavimo dienotvarkę ir pa
kvietimus. Taip pat kviečiame 
visus vilniečius siųsti savo pa
geidavimus ir sumanymus su
važiavimo proga pirm. K. Ba
ronui, 131 Kensington Avė., N. 
Hamilton, Ont.

Sekmadienį, spalio mėn. 13 
d., rengiamas Vilniaus dienos 
minėjimas su paskaita ir meni
ne dalimi, kurią atlikti pakvies
ti sol. J. Krištolaitytė ir sol. St. 
Citvaras. Prašome visų Kana
dos lietuviškų parapijų gerbia
mus klebonus tos dienos pa
maldas skirti už Vilnių ir Vil
niaus kraštą. _ ANTANAS LIGUTIS, sav.

1957 BUICKAS 
Tik

£2,595-00 į
Dynaflow, Radio, Apšildymai, Baltos Padangos Į

Lietuviškoj* Prckybojo-M | LD A BUICK,
>07 W. 351h St., Chicago •< HL LA 3-2022

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS UEPOHĮI

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, iėsimo- 
kėjimat iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.
LIETUVIU PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted St. VIctory 2-4226

Pirm., Ketvirt. 9—9.30, Sek m. 12—5, Kitom dienom 9—6
i

DIDž. BRITANIJOJE
— Gimęs Lietuvoje pajieško 

Onos Rimaitės, gimusios 1900 
m. Ji 1943 m. buvo išvežta iš 
Marijampolės darbams į Vokie
tiją. Kas apie ją žinotų, malo
nėkite pranešti: Mr. P. Overas, 
Scarsdale, 1 Prospect Road, 
Cleckheaton, Yorks, England.

Taipgi iš Lietuvos pajieško- 
mi Navakai Jonas, Jurgis ir Po 
vilas, Igno Navako sūnūs. Jų 
jieško Grasilda Banienė, gim. 
Lukšytė: Panevėžys, Gegužės 
9-tos gatvė Nr. 3, būt. 9. Gali
ma jos reikalu rašyti ir augš- 
čiau duotu P. Overo adresu.

— Lydija Sirutienė mirė bir
želio 5 d. Sheffieldo ligoninėje 
po sunkios kaklo operacijos. Ve 
lionė buvo gimusi ūkininkų šei
moje, Raugelių k., Tauragės 
apskr. Traukdamasi į Vokieti
ją, ilgą laiką buvo apsupime, 
kol pagaliau laimingai ištrūko 
į Vakarų Vokietiją. Kadangi 
Vokietijos stovyklose gyvenimo 
sąlygos buvo sunkios, 1946 m. 
pasinaudojo galimybe emigruo
ti į Angliją, kur pradžioje pa
gal sutartį dirbo ligoninėje. 
Prieš ketverius metus atsikėlė 
į Sheffieldą, kur ištekėjo už 
veiklaus ir susipratusio lietuvio

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA 

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINI

AIR-GONDHnONER

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZ U AR ALYVA

[F

LEE’S AUTOMATIC 
HEATTNG

Įsteigta prieš 20 m.
1626 S. Cicero Avė. 

Cicero, UI.

TOvvnhall 8-6670 
BIsbop 2-3429

&

Juozo Viručio. Vokietijoje gy
veno jos viena ištekėjusi sesuo, 
kitos trys ir du broliai gyvena 
Lietuvoje. A. a. L. Sirutytės 
lidotuvės buvo birželio 3 d. Jo
se dalyvavo gausus artimųjų ir 
pažįstamų būrys. Buvo atvažia
vusių net iš Manchesterio ir ki
tur. Kapinėse atsisveikinimo 
žodį pasakė kun. J. Kuzmickis. 
Netrukus jos kapas paskendo 
gėlių jūroje. Artimųjų nuneštos 
gėlės bylojo apie jauną mote
rį, kuri buvp visų mėgiama už 
ramų ir sugyvenamą būdą bei 
už kupiną artimo meilės širdį.

— DBLS dešimtmetis. Birže-I AUSTRIJOJ
lio 9 d., per Sekmines, Lietuvių _ Balfas Austrijos lietuvius
csrvri xrr\/-v-izx Vvuvr/v per pirmuosius penkius šių me-sodyboje buvo iškilmingai pa
minėtas pirmasis D. Britanijos 
Lietuvių sąjungos dešipitmetis.
Iškilmėse dalyvavo daugybė lie nėlių

JEI TIK BALDŲ REIK,

PAS RUDAITĮ
TIESIAI EIK.

žemiausios kainos Chicagoje. Išsimokėjimui iki 3 m.
Air conditioner, Emerson, AdmiraI, Hot Point,

VVestinghouse ir kiti ti * ............................................ $149.00
8 cub. pėdų šaldytuvai, Frigidaire, AdmiraI, VVesting

house, Norge ................... ...................... $159.00
Virimui gesintai porcelano pečiai ......... ....................... $ 89.00
Skalbimo mašinos geriausių firmų .... ...........* $ 89.00
Automatiškcfc skalbimo mašinos ............  ............................ $189*00
Gesintai ar elektriniai džiovintuvai......... .......................... $149^0

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

pas mane tik ................... ............. $ 39.00
5 dalių svečių kambario baldai (sofa, kėdė, otoman,

2 pagalvėlės) kitur parduodama po 150.00 deterių 
pas mane tik ................... ..................................... $ 99.00

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

MIEGAMO KAMBARIO BALDAI
Metalinės lovos visų dydžių tik ........... ............................ $ 9.95
Medinės, ąžuolo lovos ...............  ......................... .......... ,. $ 29.50
Vatiniai matracai ................. ............................................... $ 12.50
Spyruokliniai matracai parduodami po $39.95 dabar tik $ 26.50
2 dalių ąžuolo miegamo kambario baldai reguliariai

parduodami po $199.50 dabar tik ------ ................... $ 99.00
4 dalių miegamo kambario baldai vertės $400.00 tik $249^0
3 dalių miegamo kambario baldai visur parduodami po

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

KILIMAI
9x12 kilimai [varduodami pc $59.00 dabar tik............... J 39.00
9x12 kilimai vertės $99.00, pas mane tik ... ............. $ 69.00

RADIJO IR TELEVIZIJOS
17 inchų televizijos $149.00 vertės tik........  ................. $ 99.00
21 inchų televizijos $189.00 vertės .......... ..................... $149:00
24 inchų televizijos $209.00 vartės tik . . . . ............... $199.00

Atsilankę rasite daugybę kitų prekių, kurias pirksite ie- 
miausiomi kainom Chicagoje.

Perkant baldus, nežiūrint kurioj Chicagos daly gyvena
te, Jums apsimokės aplankyti mane, palyginti kainas ir pirk
ti pigiau, negu bet kur kitur.

MAJOR FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street

Telefonas — CAIumef 5-3207
Vedėjas E. RUDAITIS 

Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.
pirm. ir ketv 9—9:30 vai.

LiejX>s ir rugpjiūčio men. krautuvė sekmadieniais bus uždaryta. 
Liepos ir rugpjiūčio mėn. krautuvė sekmadieniais bus uždaryta.

......................................................-.............. .. s?

f
NOTRE DAME LA Y RETREAT

OUR LADY 0F FATIMA RETREAT HOUSE
NOTRE DAME, INDIANA

RETREATS f<*: MEN, WMEN, HUSBAND & WIFE
(Friday to Sunday)

Completely air-conditioned 40 rooms with shower and private 
facilities. Aceommodations 40 to 60 [>ersona.

1957
June 21-23—41h Degree Knights of Columbus Retrcst

(Res. Open)
June 28-30—Husband and Wife Retreat (Reservations Open) 
July 5-7—SPECIAL TEACHERS RETREAT Chicago and

Vicinity (Res. Open).
July 12-14—Husband and VVife Retreat (Res. Open 
July 19-21—Retreat for VVomen. N.C.C.W. (Res. Ojien)
July 26-28— Husband and Wife Retrent (Res. Open)
August 2-4—St. Viator’s Young People’š Club (Res. O|>en) 
Augusi 9-11—Husband and Wife Retreat (Res. Open).
August 15-18—Annual Laymen’s Retreat for Men.
Augus 23-25—Third Order St. Francis, Chicago (Filled)
August 30-Sept. 1 Husband-VVife Retreat (Res. Open)
For reservations or further Information, telephonc or krite:

RETREAT DIRECTOR, NOTRE DAME, INDIANA 
Telephonc, Notre Dame, Indiana — CE 4-9906

or W. J. MALONEY, ROOM 1911,
231 So. LaSalta Street, Chicago 4. Iii.

Tetaptame CE 6-2454 or BE 8-8131

tuvių, kurie buvo suvažiavę iš 
visos D. Britanijos kampų. Po 
iškilmingų pamaldų buvo šven
tiškas posėdis, kurio metu visi 
pasidžiaugė nuveiktais L. są
jungos darbais. Suvažiavimo 
metu pirmojo dešimtmečio at
minimui sodyboje buvo pašven
tintas lietuviškas Rūpintojėlis, 
kurio pagaminimui dosniai au
kojo visi lietuviai. Dabar Lie
tuvių sodyba — tikras lietuviš
kas kampelis, kur galima džiau 
gtis gražia gamta, pušimis, eže
rėliu ir tyliai susimąstyti prie 
Rūpintojėlio.

tų mėnesius sušelpė 450 dol. pi 
nigais ir keliais šimtais siunti-




