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Jungtinių Tauto komisija nuramino Sirija ir Izraelį
JT kareivių, pareigos bei

administraciniai reikalai
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Keliolikos puslapių mėlynais virše
liais knygutėje neseniai išėjo iš spaudos Generalinio sekretoriaus 
patvirtintos taisyklės, taikomos tarptautinės kariuomenės vyrams, 
šiuo metu esantiems Egipte.

Joje aptariama tarptautinis 
tos kariuomenės charakteris, uni 
formos, ženklai, karių teisės ir 
privilegijos ir tų karių pareigos 
bei administraciniai reikalai.

• Įdomu yra tai, kad nors tie ka 
reiviai ir laikomi tarptautine ka
riuomene, bet jų vyriausias va
das į juos neturi jokios tiesiogi
nės galios — visi įsakymai juos 
pasiekia per'jų tautinių dalinių 
vadovybę. Taip pat, jei tie kariai 
ir kriminaliniai nusikalstų, tai 
jie negali būti baudžiami pagal 
Egipto įstatymus, bet pagal sa
vo šalies, iš kurios jie yra atvy
kę. Ir už disciplinarinius prasi
žengimus kariuomenėje jiems te
gali būti taikomi jų pačių krašto 
kariuomenės įstatymai, bet ne 
Egipto ar JT nustatyti.

Tvarka turi būti

Visi tautiniai daliniai tarp sa
vęs yra lygūs ir savo tarnyboje 
kaip tokie neturi jokių privilegi
jų. Yra net specialiai suredaguo
tas straipsnis, kuris sako, kad 
disciplinos ir tvarkos palaikymo

Kai šis punktas buvo rašomas, 
dar nebuvo žinoma, ar ta kariuo
menė iš viso egzistuos, bet dabar 
jau taip išėjo, kad ir pati kariuo
menė yra ir tas punktas jau bu
vo pritaikytas praktikoje. Jau 
keletas karių yra žuvę. Visiškai 
neseniai du indai, bevalydami 
lauką netoli Gazos, užlipo ant 
minų, ir buvo sudraskyti. Jų pa
laikai vėliau buvo sudeginti, 
prieš tai įvykus atsisveikinimui 
su pilnom kariškom iškilmėm.

r

Kariai be šeimų

Suprantama, kad šios kariuo
menės narių pareigos laikomos 
ypatingo svarbumo, todėl ir tai
syklėse numatyta, jog kariai ne
gali turėti šeimų savo tarnybos 
vietoje. Išimtis daroma tik ypa
tingais atvejais, kariuomenės va 
dovybei nutarus.

Tuo tarpu, kai pabrėžiama, 
jog karys negali priimti iš paša
linių organų ar asmenų kokių 
nors atžymejimu, atlyginimo ir 
t.t., nurodoma, kad už ypatingus

Kristaus Prisikėlimas

srityje joks dalinys neturi teisės žygius kariai gali būti atžymėti 
savo tautinių dalinių ribose. Taip 
pat tautiniams daliniams palie-

suimti kito dalinio vyrų.

Bet čia yra numatyta karinė 
policija, skiriama bendrai visai 
JT kariuomenei, ir jau jos turi 
klausyti visi daliniai, nesvarbu, 
kad tie MP bus iš vienokio ar ki
tokio dalinio. Jie turi teisę areš
tuoti betkurio tautinio dalinio 
narį, jei mato reikalą. Tačiau 
disciplinarinę bausmę gali įvyk
dyti tik to dalinio vadovybė, ku
rios žinioje yra nusikaltęs karys.

Salin nuo politikos!

Kariams yra įsakyta griežtai 
laikytis vietos įstatymų ir jokiu 
būdu nesikišti į kokią nors poli
tinio pobūdžio veiklą.

Šitoks įsakymas, be abejo, gali 
būti naudingas tuo atveju, jei, 
kaip anksčiau buvo prisibijoma, 
kartais indai ar jugoslavai imtų 
broliautis su arabais ar bent 
reikšti jiems simpatijų žydų sąs-i 
kaiton.

JT kario reguliamine aiškiai 
pasakyta, kad tai yra jo pareiga 
laikytis taip, kad nebūtų pažeis-

kama teisė ir kelti savo karius į 
augštesnį laipsnį.

Reikalaujama diskretiškumo

Ypatingai primenama, kad iš 
JT karių reikalaujama visiško 
paslapties laikymo. Nurodoma, 
kad kariai turi laikyti paslapty
je viską, kas liečia jų tarnybą ir 
uždavinius. Jie neturi teisės nie
ko perduoti kam nors kitam, kas 
nėra leista vadovybės.

Primenama, kad tas įpareigo
jimas nesibaigia su diena, kai ka 
rys bus atlikęs jam pavestą už
davinį.

JT karys atlyginamas, sutei
kiant jam teisinę Jungtinių Tau
tų globą. Praktiškai ji reiškia 
tai, jog kiekvienas JT kariuome
nės narys turi teisę į privilegijas 
ir imunitetą, kuris pagal esamą 
konvenciją taikomas JT ir jų per 
sonalui asmens ir turto apsaugos 
atžvilgiu.

Iš savo pusės kariai dar yra 
tas jo kaip Jungtinių Tautų ka- įpareigoti laikytis visų tarptau-
riuomenės nario vardas.

Kariai visada turi dėvėti uni
formas su —T emblema ir ženk
lais. Panašius ženklus turi ir jų 
susisiekimo priemonės ir visoks

šaukia Afrikos» ,
valstybių konferenciją
ACCRA, Ghana, bai. 19. — 

Ghana premjeras Kwame Nkru- 
nftih pakvietė Afrikos valstybių 
atstovus j konferenciją spręsti 
Afrikos klausimų. Į konferenci
ją, kuri bus š. m. spalio mėn. 
Accra mieste, premjeras pakvie
tė Egiptą, Etijopiją, Liberiją, 
Libiją, Maroką, Pietų Afriką ir 
Sudaną.

Maskvos “Krokodil”
• f • •atsargiai juokiasi

MASKVA. — Sovietų humoro 
laikraštis „Krokodil“ kartais at
sargiai pasijuokia ir iš sovieti
nių negerovių. Pvz. nr. 6 išpieš
tas telefonų automatas, iš kurio 
išeina pilietis, tardamas: — Tas 
automatas tai kaip mūsų konto
ra Zagotgrib: nedirba, o pinigus 
ima.

Kitame paveiksle vaizduoja
mas nutukęs sovietinis biurokra 
tas, ant raštinės stalo pasidėjęs 
sumuštinius, arbatą ir, telefonui 
paskambinus, atsiliepiąs:

— Atleisk, Verute, man dabar 
pietų pertrauka. Paskambink vė
liau, paplepėsim...

Paskutines Vakarienės scena 
palei Izraelio — Jordano pasienį

JERUZALĖ, bai. 19. — Tik apie 400 krikščionių piligrimų Je 
ruzalėje iš Ižraelio pusės Did. Penktadienį atvyko į dano valdo-- m- buvęs nugabentas remontuoti

Sovietų dirbtuvėse
MASKVA. — Net sovietų hu

moro laikraštis „Krokodil“ pa
šiepia Novorosijsko laivų remon 
to dirbtuves, į kurias dar 1950

mą Jeruzalės sektorių.

Mažiau anglies
SPRINGFIELD, III., bai. 19. 

— Illinois valstybėje kovo mė
nesį buvo iškasta 3,881,441 to
nas anglies, arba 198,051 mažiau 
negu vasario mėn., pranešė vals
tybės kasyklų ir mineralų depar
tamentas.

Tai buvo mažiausias skaičius 
nuo Jeruzalės padalinime. Pales

Statys aerodromą
LONDON, bai. 19. — Sovietų 

Rusija duos Afganistanui įran
kius ir medžiagas pastatyti aero 

Už visus šituos įpareigojimus dromą Afganistano sostinėje Ka 
bul, vakar pranešė Maskvos ra
dijas.

Aukso kiaušinis
BEZIERS, Prancūzija, bai. 19. 

— Policija jieško moters, kuri 
atėjo į maisto krautuvę su auk
siniais ir sumokėjo $10 už tuziną 
kiaušinių.

tinių konvencijų, kurios taiko
mos kariniam personalui.

KALENDORIUS
Balandžio 20 d.: Didysis Seš- 

inventorius. JT vėliava turi ka-į tadienis; šv. Teodoras ir šv. Ag-
boti jų postuose, būstinėse ir vi
sur kitur, kur vadovybės nusta
tyta.

Su savimi kariai kiekvienu me
tu privalo turėti tapatybės liudi
jimus, rodančius, jog jie yra JT 
kariuomenės nariai.

Nelaimės atveju

Taisyklės numato, kad* kokios 
nors nelaimės atveju, mirties, su- 
sižeidimo ar ligos, JT kariuome
nės nariai reikalus tvarko savo 
tautinio dalinio ribose. Kompen
sacija ar betkokie atlyginimai 
turi būti mokami kariui pagal jo 
šalies įstatymus ir jo šalies vy
riausybės, kuri jį yra atsiuntusi 
tarnauti.

JT kariuomenės vadovybė to
kiais atvejais, kaip taisyklės sa
ko, tepasirūpina tik pagrindi
niais dalykais, būtent, žuvusiojo 
palaikais ir jo likusiais asmeni
niais daiktais.

nietė; lietuviški: Seibutis ir Laz- 
dona.

Balandžio 21 d.: Velykos; šv. 
Anzelmas; lietuviški: Daugker- 
tis ir Skalvė.

Saulė teka 5:05, leidžiasi 6:36.

tinos karas prieš devynerius me- raStų.
tus padalino Jeruzalės miestą.

Maldininkų skaičius šiais me
tais sumažėjo dėl Vidurio Rytų 
politinio įsitempimo. Jordane vis 
dar politinė atmosfera įtempta.

Tarp piligrimų buvo matyti 
krikščionių arabų, gyvenančių 
Izraelyje, užsienio diplomatų kor 
po narių, katalikų kunigų ir vie
nuolių, protestantų dvasininkų ir 
būrelis užsieniečių.

Nešė medinius kryžius

Tarp apeigų buvo ir nešimas 
medinių kryžių. Juos nešė pili
grimai, eidami keliu, kuriuo Kris 
Lūs buvo vedamas nuo teismo rū
mų į Kalvarijos kalną nukryžiuo
ti.

Paskutinės Vakarienės scena 
buvo atkurta praėjusią naktį ties 
Izraelio — Jordano siena, kuri 
eina per Jeruzalės miestą. Spyg
liuotos vielos ir smėlio maišai 
skiria tą vietą, kut prieš nukry
žiavimą Kristus rinkosi su savo

Maisto krautuvės savininkas 
pranešė, kad ji nusipirko du tu
zinu kiaušinių, įteikė du auksi-j mokiniais, nuo teismo kiemo, ku 
nius ir dingo minioje. Kiekvienas rja dabar yra Jordano pusėje.
auksinis vertas $10. . . . , « .

Šiais metais nedaug užsienie
čių turistų. Tik apie 1,500 užsie
niečių pirmadienį atvyko į Izrae
lį ar Jordaną lankyti šventų vie
tų. Praėjusiais metais 15,000 už
sieniečių lankė šventoves.

Pas Adenauerį '
BONNA, Vokietija, bai. 19. — 

Naujas Jungtinių Amerikos Vals 
tybių ambasadorius Vakarų Vo
kietijai David K, E. Bruce vakar 
vizitavo kanclerį Adenauerį.

Kiek .okupuotoje Lietuvoje
atima pieno ir kiaušinių?

VILNIUS, okupuota Lietuva. 
— Per pirmą šių metų ketvirtį 
Lietuvoje, kaip skelbia Maskvos 
„Pravda“ nr. 87, valstybei (oku
pantams) atiduota daugiau kaip 
30,000 tonų pieno ir daugiau 
kaip 7,000,000 kiaušinių.

Duoklės valstybei vis didina
mos, nes per šių metų pirmą ket 
virtį, palyginus su pernykščiais 
metais, duota pieno 10,000 tonų

Detroite streikas
DETROIT, Mich., bai. 19. — 

Daugiau kaip 8,400 darbininkų 
nedirba Čhrysler Kercheval fab
rike, nes ten yra streikas.

Darbas viduje ir
įstatymas lauke

ARDMORE, Okla., bai. 19. — 
Dažytojas pastatė savo sunkve
žimį prie rūmų Ardmore vidur
iu iestyje ir prie sunkvežimio lan 
go priklijavo raštelį: „Dažytojas 
dirba viduje“.

Sugrįžus prie sunkvežimio, da
žytojas rado kitą raštelį, pridėtą 
prie „parking“ pabaudos bileto. 
Raštelis sako: „Policininkas dir
ba lauke“.

• Indonezijos prezidentas Su
kamo nusistatęs „palaidoti In- 

Oro biuras praneša: Chieago je donozijos partijas“. Prezidentas 
daugiau, o kiaušinių 6,000,000 ir jos apylinkėje rytoj — švelni Sukamo kraštą palaipsniui stu- 
daugiau. į oro temperatūra. - l mia į komunistinį lauką.

ORAS

automatjnis anglių iškrovėjds, ir 
iki šiol jis tebeguli neliestas, ne
paisant gausių ministerijos ra-

Blogai su paukščiais
Sovietų Rusijoje

MASKVA. — „Selskoje Cho- 
ziajstvo“ nr. 69 paskyrė specialų 
straipsnį paukštininkystei Rusi
joje. Prisipažįstamą, kad šioje 
srityje yra daug nepateisinamo 
atsilikimo. Pvz. Novoržesko pe
ryklose iš inkubatorių vieton 
21,000 žąsiukų praėjusiais me
tais tebuvo gauta 6.700.

Henry J. Taylor, naujas Jungtinių 
Anierikos Valstybių nipbaHadeiriua 
Šveicarijai. (INS)

Sirija ir Izraelis šaudosi
palei savo pasienį

■* » >
TEL AVIV, Izraelis, bai. 19. — Izraelio užsienio reikalų mi

nisterijos pareigūnas įspėjo, kad pasikartojantieji susikirtimai 
palei Izraelio — Sirijos pasienį „gali virsti karine ugnimi“. 

Izraelio ir Sirijos karinės pa
jėgos skersai pasienį vakar šau
dėsi dvi valandas ir 40 minučių 
šiaurėje Galilėjos jūros (Tiberi - 
jos ežero). Susišaudymai buvo 
sustabdyti, kai Jungtinių Tautų 
paliaubų prižiūrėtojai įsikišo.

Sirija ir Izraelis sako, kad su
sišaudymo metu nebuvo aukų.

Kas kaltas? Sirija kaltina Iz
raelį, o Izraelis — Siriją.

Devintą kartą

Sutiko atidėti
HONG KONG, bai. 18. — In

formuoti šaltiniai sako, kad So
vietų Sąjunga sutiko atidėti ko
munistinės Kinijos javų prisiun- 
timą sovietams pagal 1956 metų 
Kinijos — Sovietų Sąjungos pre
kybos sutartį.

Jau devintą kartą nuo kovo 20 
d.' Sirija susikirto su Izraeliu pa
lei pasienį. Tik vakar įsikišo J. 
Tautų paliaubų *komisija.

Izraelio kalbėtojas taipgi pra
nešė, kad susikirtimas buvo ties 
Izraelio — Jordano pasienio ne
toli Maggido. Jis sako, kad aš
tuoni ginkluoti jordaniečiai įsi
brovė į Izraelio teritoriją ir šau
dė į Izraelio sargybą. Izraelis at
sakė ugnimi ir jordaniečiai pasi
traukė.

Irakas irgi protestuoja

Irakas įsijungė į kitų arabų

Ukrainoj sovietinė 
policija vėl areštavo

visą eilę kunigų
VIENA. — Austrijos sostinę 

pasiekė žinia, kad paskutiniu lai
ku Ukrainoj sovietinė policija 
vėl areštavo visą eilę katalikų 
kunigų. Toje Ukrainos srityje, 
kuri, kaip ir Lietuva, 1939 metų 
Ribbentropo — Molotovo sutar
timi buvo priskirta Sovietų Są
jungai, prieš ateinaųt sovietams, 
veikė stipri rytų apeigų katalikų 
bendruomenė. Ukrainos katali
kai griežtai pasipriešino sovietų 
pastangoms atitradkti juos nuo

valstybių protestą dėl amerikie- vienybė8 su Roma ir įjungti į ru- 
čįų tanklaivio kelionės Akabos _ . .r. - -
įlanka į Izraelio uostą Eilat.

Irako užsienio reikalų minis
terija Bagdade pranešė: Irakas 
įteikė Jungtinių Amerikos Vals
tybių ambasadoriui notą, kurio
je sakoma, kad Tirano sąsiauris 
prie Akabos įlankos žiočių skai
tomas „arabų teritoriniu vande
niu ir tanklaivio plaukimas pa
žeidžia arabų valstybių teises“.

Nebeduos pinigų .
MILVVAUKEE, Wis., bai. 19. 

— Walter Harnischfeger, Mil
vvaukee pramonininkas, kuris 
uoliai rėmė reguliarią respubli
konų organizaciją Wisconsine, 
vakar pasakė, kad jis „nė dešim
tuko nebeduos partijai“ kol ji 
persiorganizuos.

„Kol respublikonų partija ne
grįš į tikrąjį kelią“, pasakė Har- 
niscljfeger, „aš tik palaikysiu as
menis ir tokią veiklą, kaip pvz. 
Hooverio komisijos“.

•x

Pirma kelionė
LIVERPOOL, Anglija, bai. 19. 

— Kanados Pacifiko naujas 25,- 
000 tonų liuksusinis laivas „Em- 
press of England“ su 1,058 kelei
viais vakar išplaukė į Montrealį. 
Tai pirma jo kelionė.

sų ortodoksų Bažnyčią. Naujai 
iškilusi persekiojimo banga Uk
rainoje dar labiau išryškina jau 
šimtus kartų patvirtintą faktą, 
kad Bažnyčią ir komunizmą ne
galimą suderinti.

Triimpsii iš visur
• Formoza. — Viceadmirolas

Wallace M. Beakley, JAV 7-to 
laivyno vadas, pasakė, jog jo 
laivai turėjo kontaktą su komu
nistų povandeniniais laivais. 
Jis pastebėjo, kad kontaktai 
“nebuvę dažni”. Bet Beakley pa
sakė, jog “mes niekada nesusi
mušėm”. Beakley sako, kad Ru
sija padidino savo povandeni
nius laivus nuo 400 iki apie 500, 
iš kurių apie 100 povandeninių 
laivų yra Vladivostoko ar kituo 
se Pacifiko uostuose.

• Praneūzija. — Trijų rūšių
Jungtinių Amerikos Valstybių

' kontroliuojami šoviniai bus pa
rūpinti Šiaurės Atlanto Gyny
bos organizacijos (Nato) vals
tybėms 1957 fiskalinių metų lai 
kotarpyje,' Apie tai informavo 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybė Nato tarybą Pary
žiuje. Į šovinių skaičių įeina 
Honest John, Mateder ir Nike.

• Prancūzijos geležinkeliečiai 
baigė streiką.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Britanijos komunistų partija neteko tūkstančius narių. 
Priežastis: Sovietų Sąjungos karinių pajėgų įsibrovimas į Vengri
ją ir vengrų laisvės kovotojų užgniaužimas.

— Jugoslavijos diktatorius Tito vakar pasakė: sunku patikėti 
Sovietų Sąjungos komunistų partijos boso Chrušėevo žodžiais dėl 
bendradarbiavimo, kol sovietų satelitinėms valstybėms nepripa
žįstamas savarankiškumas.

— Britų ląivas vakar praplaukė Suezo kanalu — pirmas britų 
laivas nuo praėjusių metų spalio mėn. prancūzų — britų invazijos 
» Egiptą.

— Sovietų Sąjungos komunistų partijos bosas Nikita Chruš- 
čev vakar vėl pakėlė toną prieš Vakarų valstybes, kad jos „nesi
kištų į sovietų reikalus“, ir pirštu dūrė į Vengrijos įvykius, kad, 
girfli, vengrų spalio revoliuciją suruošė Vakarai.

— Raudonosios Kinijos vadai ruošiasi tartis sn arabų valsty
bių galvomis.

— Sovietų Sąjunga vakar pasiuntė „atominio keršto“ grasini
mą Ispanijai. Maskvos radijas ispanų kalba pranešė, kad Ispanija 
būtų pajungta galimai sovietų atominei atakai, jei ji įsijungtų į 
Siaurės Atlanto Gynybos organizaciją (Nato).
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Mažiausias ir lengviausias helikop
teris viri Ulendale, Calif. (INS).
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Visiems mūsų mieliesiems bendradarbiams, skaitytojams, 
sporto darbuotojams ir aktyviesiems sportininkams bei sporto 

entuziastams linkime mūšy išganytojo Prisikėlimo šventėje tyro 

džiaugsmo.
t ,

Tegul Prisikėlusioji Viltis suteikia visiems naujy jėgų mūsų 

sportiniame gyvenime. “SP. APŽV.” REDAKCIJA
j ’
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO,

Redaguoja J. ŠOLICNAS, 518 E. Green Str., Champaign, 111.
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SPORTO KRONIKA Koehnke ir mišriame dvejete — 
Neuberger ir Schiff.

— Hartfordo “Rytas” laimė
jo pirmąją vietą neseniai įvyku
siose Nevv Yorko apygardos sta
lo teniso vyrų komandinėse var 
žybose. Rytiečiai sunkioje ko
voje baigmės rungtynių metu 
įveikė New Yorko S. K. 5:4. “Ry 
tą” atstovavo Zabulis, Kubilius 
ir Grajauskas. Vyrų vieneto lai 
mėtoju tapo Kubilius, baigmėje 
laimėjęs prieš Zabulį.

— Lietuvis Kazlauskas Jef- 
fersono vardo gimnazijoje New 
Yorke atkreipė daugelio univer
sitetų sporto vadovų dėmesį sa
vo nepaprastais pasižymėjimais.

— Algirdas Avižienis laimėjo 
pirmąją vietą neseniai vykusio
se centrinės Illinois valstybės 
stalo teniso pirmenybėse Peoria 
mieste. Dvejete Avižienius ir 
J. Šoliūnas taip pat laimėjo pir
mąją vietą.

R. Valaitis, Neries klubo krep 
šininkas ir St. Rita gimnazijos, 
krepšinio komandos kapitonas, i 
šiemet buvo išrinktas į Chica-Į 
gos katalikų “All-Stars” ko-j 
mandą.

DETROITO “KOVO” ŽINIOS

— Detroite įvykusių apygar-

- - Po apygardinių pirmenybių
Detroite pastebimas daug gy
vesnis susidomėjimas sportu, j 
Ypatingai sukruto patys jauniau 
šieji amžiumi. Vieni jungiasi į 
krepšinio, kiti — tinklinio bei 
stalo teniso žaidėjų gretas. Rei
kia manyti, kad sekančiose pir
menybėse Detroito LSK Kovas 
bus atstovaujamas daug gau
sesnio ir žymiai pajėgesnio prie
auglio.

Telefonas GRovehill 0-1696

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
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Tol. REUanoe 6-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK
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1 ESTU VIS GYDYTOJAS)

3925 Wwd 59th Street 
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Jis šiais metais buvo, vienu pir- <jįnių ąįalo teniso pirmenybių
mųjų krepšinio, amerikietiškojo pirmųjų vietų laimėtojams dova-
futbolo ir basebolo šakose. Ypa-„,nas paskyrė LSK Kovo nariai 

Vincas Baziliauskas, Algis Bra-tingai Kazlausku domisi žinoma
sis Colgate universitetas.

— Bukietas tapo Š. Amerikos 
stalo teniso meisteriu. Praėjusį: 
sekmadienį South Bend, Ind.,] 
baigtos Š. Amerikos stalo teniso 
pirmenybės. Staigmeną patie
kė lietuviams gerai pažįstamas 
iš Vokietijos laikų Lenkijos 
tremtinys Bernard Bukiet. Jis 
baigmėje nuvainikavo pernykštį 
meisterį E. Klein 3:1. Moterų 
grupėje meisterė — Neuberger,v
jaunių — E. Klein, mergaičių —

žėnas, Vytautas Kutkus, Algis 
Rugienius ir Kostas Žalnięraitis.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus tr sąžiningas 
patarnavimsK

R. i ERE NAS
2017 VV. «7th PI., Chicago,

Bl. WAlbrook 5-8063

•'iiiiiiiiniiiiiimiiimiiiiMiimiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiimnin'

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

tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

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

Telefonas — FRontier 6*1882
. ......................................................................................................

1/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

Chicagos švariausias ir mod r- 
niškiausias Pikniku Daržas — 

BUČO D z K Ž A S
WILL0W WE$T INN AND 

PICNIC GROVE
83rd and Wlllow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

FLORIDA — FLORIDA
Ajtvažiavę j Floridą sustokite, 

Neptūno Viloje, paa p. šeštokus. 
Jie jums patars kur geriausia 
jums apsistoti arba apsigyventi. 
666 — 76th Avė., St. Petersburg 
Beach, Fla. Tel. 21-8204.

Tel. ofiso lr buto OLympio 2-41511
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Sk, Cicero 

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 1-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - ProU-zistas

Aparatal-Protezal. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom 

(Arch Hupporta) ir t. t. 
Vai.: 8-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1 
OUTHOPEDMOH TECHNIKOS LAB.
2850 w. OSrd St., Chicago 29, III 

TeL PRospeet 6-5084 \

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. CSrd St 
Ofiso tel. REllance 5-4410 

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

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

Ofiso tel. CUffslds 4-2806 
Kezldeneijos: LAfayctte 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2 lkl 4 ir 6 iki 9 v. vak 
Šeštad. nuo 2 lkl 6 vai., lšskyr. sek

1TGI.VI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VILTOJE IK Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudaa
2313 W. 91st St., Chicago, IU. 

Tel. PRrescctt 9-2781

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South W estėm Avenoe 
(MEDlCAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad.
nuo 114 vai. ryto lkl 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11

I vai ryto iki 3 vai. popiet
Ofrtce tel. RE 7-1168 .

Res. tel. WAlbrook 5-3765

kokybės EAGLE rūbus naujausių medžiagų ir sti
lių. Atsargiai rankom siūti ir tobulai proporcingai 
pritaikinti Labai daug vyrų at jaunė ja dėvėdami 
mūsų rūbus — Eagle gamybos. Atvykite — paro- 
dysiiųe kaip tai įvyksta.

EAGLE KOSTIUMAI
$69-50 $75*00 $79*50

Mes taip pat turime Eagle Sportinius Švarkus, 
Eagle Kelnes ir Eagle Topcoats.

VAN ZANT & WILLMAN
6222 So. Halsted Street

Pageidaujant galima pirkti lengvom išmokėji
mo sąlygom. ,

CRANE SAVIN G.S,
2555 WEST 47th STREET LAfayctte 8-1088

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

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta lkl $10,000.

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

Atliekame dideliu*. Ir mižus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 West 7 lst Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospeet 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

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’N0
4071 Archer Are., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Krautuvė atdara Pirmad. ir ketvirtad. iki 9:30 vai. vak.
OFISO VALANDOS:

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

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

Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jog įsikūrimo 
U1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi

dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tan- 
fminus pinigns. Pasidėję taupinius pas mug gausite ne tiktai saugumą — jų 
n)wlrandimą iki $19,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų
veltui,' už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

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

Rašykite dėl informacijų. * Mėsų turtas $21,000,000.00.

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

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

23A0 West 51»t Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

r»ėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p kasdian išskyrus trečiad tr
šeštad

Rea. tel. GRovehill 8-5603 

Tel. ofiso HE 4-6699? rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
Vai. nuo 1-4 ir 6-9. 

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p.p., 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IP 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. L 7-9 vai 
vak. Šeštadieniais 10-j vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso ‘elefonas: PR 8-322U
Res telef. W Al brook 5-5076

DR. V L BLAŽYS^
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenue 

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

Aeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 6-3048

"*il. ofiso HE.4-6849. res. HE.4-2124

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 7 lst Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr Pešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestern Avenue 
Chicago 29. III

ssnnnjna rsSnd |uuiAvstnte«a 
telefonas REpubllo 7-4900

GRovehill 0-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne
Ofiso vai.: nuo 8-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Virglnla 7-OOS6. 

Reahlgacl Joe tc4. BEverly 8-8844
Ofiso HE 4-1414, arba KE 7-9700 

Rez. RE 7-6867

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

2454 West 71st Street 
(71-os ir Cumpbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. YArd* 7—H166 
Resideneljog — STewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

766 West 85th Street 
(kampas Halsted lr 86-ta gatvė) 

VAL. 1---- 4 Ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrų, trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

rei. VVAlbrook 6-2670
Rea. Hllltop 6-I66O

Dr. Aleiander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medieal ■ Cente’ 
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 8—4 p. p. Ir nuo 7—• v. vak.
Trečlad. tr šeštad. pagal nutarti

Atdara: pirmadieni nuo 12 Iki 8, antradienį ir penktadienį nno 9 Iki 4, ketvirtadienį nno 9 11d 8. 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 lld 2 valandos po pietų.

Tel. ofiso PR 8-3838, rez. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 Weat 63rd Street

VAL kasdien nuo 8—4 p p. Ir 7:16 
lkl 8 vai. Trečlad. Ir lešt. uždaryta

*V1. ofiso PRospeet 6-2240
PRospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. VVood Street 

Priėmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 
ir nuo 6 Iki 8 vai. pirmad. ir penkt.
Trečiad ir sek uždaryta.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-0700 
Itez. l’K 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vai1.: kasdien nuo 6 v. v/Jltl 9 r. v<4 
Vai,: kasdien nuo 6 v. y. iki 8 v. v., 

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

Tel,: Ofiso — Plllman 5-6766 
Buto — BEverly 8-3946

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

Vai. kasd. 12—4 
TeL CEntral 6-2291

5002 VVest lllth Str., Cicero
Vai. kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 3-0959
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HErnloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 

I Tel. PRospeet 8-1223 arba VVE 6-5577 
t Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
I Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
( 2-4 vai. popiet tr sulig susitarimu.

Tel. ofiso He. 4-2123. rez. Gib. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
2454 West 7 lst Street 
(71st lr Campbell Avė.)

VAL.: Kasdien nuo 2—4 ir 7—9 v. v 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

OR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PRospeet 6-9400
Rezid. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičių tč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

Ofiso HErnloek 4-6816 
Rez. HErnloek. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted lr 31-mos gatvių 

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

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 lkl 12; 8—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayctte 8-4D4D.

Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted Street

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

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
VV. 62nd St., tel. Republie 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2585

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 VVest 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpubllo 7-2290 

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

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

keičia stiklus Ir 
4455 S. Oalifomia Are. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto tkl 8 Y. p. p. 

uždarytas

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 va 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6651 

Rezid. 6000 8. Arteslan Avė.
VAI. 11 v. v. lkl 3 p. p.; 6—9 v. v

DB. G. SEBNEB
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 VVest 35th Street

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

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę lr toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausiu, 
trdkumus. Speciali atyda kreipiame 
1 mokyklos valkua

, 4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1873

Vai. 10:30 lkl 7 v. vak. šeštad 10:8o 
lkl 6 Vai. Sekmad. ir treč. uždara.

DRAUGAS 
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KOMUNISTINIS TEISINGUMAS
Vakarų demokratijų spauda plačiai rašė apie paskutinįjį 

Sovietų Rusijos žygį ryšium su Chruščevo paskelbtu dekretu, 
kad nebus išmokami žmonėms paskolos bonai. Tie bonai, ku
riuos šiuo metu sovietų valdžia turėjo išmokėti, yra verti še
šiasdešimt penkių bilionų dol. Išmokėjimas “įšaldytas” dvidešim
čiai metų. Žinant komunistų vadų “teisingumą”, galima gana 
drąsiai pranašauti, kad Rusijos žmonės paskolintųjų diktatūrai 
savo pinigų niekuomet neatgaus.

Šitokį kelią Chruščevas ir jo draugai pasirinko, kaip “gerą“ 
išeitį iš didelių krašto finansinių ir ekonominių sunkumų, vienu 
plunksnos pabraukimu panaikindami 'tris ketvirtadalius Sovie
tų Rusijos vidaus paskolos. "

Paskelbdamas šį aktą Chruščevas pastebėjo, kad, girdi, Va
karų kapitalistai vargu betkada supras, kodėl taip pasielgta. Ne
svarbu, ar kapitalistai vienaip ar kitaip supras, arba ir visai 
nesupras, bet svarbu, kad tai supranta Rusijos darbininkai, joB 
žmonės, kurie savo sunkiai uždirbtus rublius skolino valstybe^ 
tikėdami, kad jiems bus išmokėti ir nuošimčiai ir paskolintoji 
suma. Ir matote — sovietų viršūnės savo įsipareigojimų ir pasi
žadėjimų neišpildė. Neatgaudami savo sunkiai uždirbtų pinigų, 
darbininkai ne tik supranta, kas įvyko, bet jie niekuomet neuž
mirš bolševikinės diktatūros apgavysčių. Tiesa, kad jie yra ap
sipratę su visokiomis Stalino laikų ir dabar — Chruščevo ap
gavystėmis, bet šios ypatingai neužimirš, nes ji liečia jų kišenę.

Chruščevas, skelbdamas dekretą apie paskolos bonus, vis 
tik pateikė ir keletą motyvų. Girdi, tos vidaus paskolos — tai 
užburtas ratas žmonėms. Norint išmokėti visas terminuotas pa
skolas, reikėtų naujus paskolos lakštus išleisti ir vėl panaudoti 
prievartą jų pakankamo skaičiaus išplatinimui. Kam reikia to
kių juokų! Tiksliau esą piliečiams nemokėti senųjų skolų, negu 
naujas prievartas daryti. Jei ir būtų šiek tiek logikos tokiame 
nusistatyme, vistik teisingumo jame nėra nė už surūdijusią ka
peiką.

Gal atsiras Rusijoje ir tokių žmonių, kurie savotiškai bus 
patenkinti Chruščevo dekretu. Patenkinti ta prasme, kad bent 
laikinai nebeatskaitys iš jų algų už paskolas. Bet tik laikinai.

Pasirodo, kad tų visų rusų paskolos bonų istorija yra tokia, 
kad galima buvo laukti įvykstant to, kas įvyko.

Kai 1937 m. baigėsi dešimčiai metų išleistų paskolos lakštų 
terminas, išmokėjimas buvo atidėtas iki 1947 metų. Kai šitas 
dešimtmetis praėjo, Kremliaus “bosai” sugalvojo kitą suktą da
lyką. Kad senus lakštus likviduotų, jie išleido naujus ir už vieną 
senąjį davė penkis naujus. Vadinas, padaryta grynai popierinė 
operacija. Tie nauji lakštai išleisti 20 metų terminui. Kadangi 
dabar tų lakštų savininkams liepiama laukti dar 20 metų, reiškia 
tie paskolos lakštai, gavę pradžią 1927 metais, sulauks 50 metų 
amžiaus. Bet kas įvyks su jais ir po dvidešimt metų, atrodo ne
bus sunku įspėti, žinant Sovietų Rusijos ir kitų komunistinių 
režimų suktumą. Jie išplėšia paties Dievo duotą žmonėms laisvę 
ir paskutinį duonos kąsnį, kad skursdami ir badaudami piliečiai 
būtų bejėgiai pasipriešinti jų piktoms užgaidoms.

ne vien laisvvsias tautas bei 
valstybes, bet ir laisvės nete
kusias. Dar neseniai Vak. Vokie 
tijos politikai pasaulinės taikos 
sąlygas pirmoje eilėje telaikė 
vien Vokietijos sujungimą. Gi 
Hitlerio machinacijos su Stali
nu, kurių dėka neteko laisvės 
Pabaltijis ir daugelis kitų val
stybių, viešuose pareiškimuose 
teturėjo tik tiek vietos, kiek vi
sa tai tarnavo pailiustruoti jų 
kalboms bei pareiškimams. Pa
sikeitimas Vak. Vokietijos už
sienio politikoje mums dar nau
dingesne kryptimi viešai tepa
stebėtas tik šiemet. Tai nepa
prastai didelis dalykas Sovietų 
Sąjungos pavergtoms tautoms, 
kurioms neviltis nuo Ženevos 
konferencijos vis didėja. Atro
do, jog galima drąsiai tvirtinti: 
prie šitokio Bonnos nuteikimo

didele dalimi prisidėjo ir Vil
kas. Visiems žinomi įvykiai Ven 
grijoje tik pagreitino jos apsi
sprendimą. O šis atsiekimas 
tikrai nėra moralinės rezisten
cijos išdava, bet ilgo, nuolatinio 
ir visapusiško beldimo į vietos 
politikų sąžinę ir į protą vai.- 
siuB. Šitoji aplinkybė turėtų pa
skatinti mus veikti dar daugiau 
ne vien čia, bet ir kitose sosti
nėse. Pasaulis turi būti įtikin
tas, jog, sergant nors vienam 
jo sąnariui, negali būti nė kalbų 
apie viso kūno sveikumą. Rei
kia siekti, kad visos laisvos val
stybės įrašytų į savo užsienio 
politikos programą esančią su
krikimų šalinimą tarpvalstybi
niame gyvenime, šitokiu atveju 
bus atsiekta labai daug. Bet rei 
kalinga dirbti, dirbti ir tik 
dirbti.

kėjo, gerokai sukrėtė raudo
nuosius ir jie ėmėsi atsargos 
priemonių: tolokai užfrontėje 
iškraustė visus gyventojus iš 
dviejų miestelių ir tuos mies
telius pagrindiniai užminavo, 
nes trubūt tikėjosi, kad "baltie
ji fašistai” prasimuš pro “ne- 

' nugalimas” raudonųjų karių jė
gas toli į užfrontę...

(Nukelta į 5 psl.)
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
Pastabos ir komentarai

Kristus ir Vilniaus stotis 
Štai velykiniai sveikinimai iš

tautiniai komunistinės Lenkijos 
ir tarybinės Lietuvos. Lenkiš
koje kortelėje Kristus ir Velykų 
avinėliai, šventiška nuotaika, re 
liginė dvasia. Tuo tarpu velyki
nėje kortelėje iš Lietuvos — 
spalvotas Vilniaus geležinkelio 
stoties paveikslas su Lenino pa
minklu priekyje, pieštas rusės

išlaidas jis pats apmoka, nū 
kam nesiskųsdamas ir iš jokių 
organizacijų paramos neprašy
damas. Tai šviesus pavyzdys pil 
kojo geradario, be jokios rek
lamos ir pompos tiesiančio pa
galbos ranką nepažįstamam sa
vo artimui ir materialistinio a- 
teizmo audrose bsigrumiančiai 
Bažnyčiai Lietuvoje.

Pažįstu ir kitą lietuvį Bridge-

CAMP SALESIAN
OP

St. John Bosco for Boys
CROWN POINT, INDIANA 

Only one block from Cedar Lake
Ali sports, including bume bnek 

rldlng.
Beautiful snacious grounds 

Two (Z) įsakęs
Comfortably accommodate 200 boya. 

Age 8 — 14
Camp opens July lat—Closes Aug. 25 

Price $25 per week
VV’rtte fcT Booklet or call 

Cedar Lake 3101

JOHN T. ZURIS
LAWYER AND COUNSELLOR 

11 80. IA SALI.E STREET
Room 1415

Phone: RAndolph 8-4425 
Kome phone: LAfayette 8-0477

dailininkės ir išleistas “Prav-1 porte, kuris asmeniškai visiems
dos” leidyklos Maskvoje. Sto
ties fone matomas Vilniaus mies 
tas. Beje, vietoje gotikos, ba
roko ar renesanso bokštų te
matyti tik rusiški cerkvių kupo
lai. Ar šimtmečius švytėjusi se
nojo Vilniaus panorama per ke- 
turioliką metų galėjo taip stai
giai pasikeisti, kaip ją stengėsi 
pavaizduoti tarybinė dailininkė?

šviesus kunigo pavyzdys 
Mūsų ryšys su Lietuva ir Si

biru vis plečiasi. Tūkstančiai 
siuntinių plaukia į aną krantą,

Marijampolės kunigams pasiun
tė po siuntinėlį dovanų. Pavar
dės jis taip pat prašė neskelb
ti, nroėdamas pasilikti tylus ir 
nežinomas.

1944 m. vasaros minos
Dabartiniai laiškai iš Lietu

vos atskleidžia netolimos istori
jos paslaptingus lapus. Kaiku
rios žinios kartais net kuriozais 
virsta, štai “Lenktynėse bu šė
tonu” aprašiau 1944 m. įvykius 
šiaurinėje Augštaitijoje. Ten 
rašiau, kai ppartizanų dalinys,

nežiūrint didelių išlaidų ir rizi- pakilęs iš Linkuvos, atsiėmė Jo-

mokame

A,ugštą

FER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA M 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

RE NDROVf

4033 Archer Aveese t.i, la3-6zi* 
AUGUST SALDUKAS FrvziitorM

TELEVIZIJA • RADIJAS
Hl FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO. INC-
3240 So. HaltM $1., CAIumet 5-7252

NARIAI LtETIIVil IMI IK \KiillMMi*

DĖMESIO
Bridgeporte vienintelė PLAUKŲ

KIRPYKLA, kuri gavo kirpėją lie-į 
tuvį su praktika — kerpa lietuviš
ką, latvišką, vokišką, rusišką ir
Žrancūaišfcą kirpimą. Darbas są- 

iningas, hygieniškas. Ilgai laukt 
nereikia.

752 W. 33rd St.

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustas iki $10,800.00 

I R
Paskolas Duodamas Namu Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

OHICAGO SAVINGS t LOAN ASSN.
6245 S. Westem Rve.. Chicago 36, IIL

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

MOVING
A. BENIULIS atlieka Įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
•š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075
1

DISTRICT SAVINGS
3430 S. Halsted St..

LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

IT. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50. Hl., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS
IITDO S. Halsted St..

LOAN ASSN.
Chicago 8. III.

VIEN MORALINE REZISTENCIJA 
AR IR AKTYVI VEIKLA?

J. KAIRYS, Vak. Vokietija

Savo sveikinime lietuviams dr. P. Karveliui pasisekė pakel
siu Naujųjų Metų proga per ti mūsų bylą į tokį didelį augštį 
AB Miunchene mūsų diplomati- ir pastatyti ją į dar didesnę švie 
nės tarnybos tebuvo kalbama są, negu iki šiol būdavo (žiūr. 
tik’ apie moralinę rezistenciją, š. m. vasario mėn. Fed. Vokieti- 
Šitas kovos būdas čia buvo lai-1 jos vyr. biuletenį), visa tai pa- 
komas vieninteliu visiems lietu- daryta tikrai ne moraline rezi- 
viams (gyvenantiems Lietuvo- stencija. Be to, ir visi kiti Lie- 
je, raudonųjų vergijoje, emigra tuvos reikalų iškėlimai ir išryš- 
cijoje ir t.t.). Nei į vietoves, nei kinimai tarpvalstybinio gyveni- 
j kitas aplinkybes nekreipta jo- mo forume pareikalavo iš Vliko 
kio dėmesio, šitokiu atveju ir pirmoje eilėje aktyvaus darbo 
kyla klausimas, ar mums priva- ir didelių pastangų. Moraline re
loma vien moralinė rezistencija, 
ar ir aktyvi veikla?

Mano nuomone, kiekvienas lie 
tuvis patriotas, besisielojąs sa
vo tautos tragedija, visada pa
sakys, jog naudotini visi būdai 
ir priemonės, kurie gali nors 
kiek patarnauti Lietuvos laisvi
nimui. Niekas nenuginčys, kad 
moralinė rezistencija daug kur 
turėjo ir tebeturi atitinkamą 
reikšmę. Bet reikia žinoti, kur 
ir kada ji vartotina. Komunistų

zistencija kovodami prieš dabar 
tinį okupantą, niekad nebūtume 
atsiekę turimų rezultatų Lietu
vos byloje, šitas būdas gal ir 
tiktų prieš nutautinimą mūsų 
tautiečių, nešančių sovietinę 
vergiją.

Lietuvoje stipriausios pilys 
prieš šitąjį pavojų buvo Bažny
čia ir prie jos prisirišę kaimie
čiai. Dabar šie du veiksniai nai
kinami be atodairos. Bet lietu
vybė dabartinėje Lietuvoje dar

kos. Džiaugsmo ir ilgesio aša
romis rašyti padėkos laiškai at
eina iš anapus. Su giminėmis 
ir pažįstamais paramos prašosi 
ir mūsų gimtinių bažnyčios. Per 
keturioliką okupacijos metų juk 
nusidėvėjo ten liturginiai rū
bai, išsibaigė maldaknygės ir 
rožančiai, nubluko mišiolai ir 
brevijoriai. Pažįstu vieną trem
tinį kunigą Chicagoje — kun. F. 
G. Žinodamas jo kuklumą, ne
drįstu net visos pavardės skelb 
ti. Dešimtis siuntinių šis ku
nigas jau pasiuntė Lietuvos baž 
nyčioms ir kunigams kelių mė
nesių bėgyje. Išsiuntė, ir dar 
kiek pasiruošęs jų siųsti. Tiesa, 
tuos liturginius rūbus savo ini- 
icatyva jis su medžioja ameri
kiečių parapijose, privačiai jas 
lankydamas ar arkivyskupijos 
spaudoje pasiskelbęs. Bet dide
lius muitus už persiunčiamus 
daiktus ir stambias persiuntimo

niškėlį ir pasistūmėjo iki Puša
loto. Tiesa, po kelių valandų par 
tizanus ištiko katastrofa, ir rau
donųjų pulkai išsklaidė partiza
nų dalinį. Bet tas žaibiškas par
tizanų žygis, kaip dabar paaiš-

Duoną lr įvairias skcningas 
bulkntes kepa

BRUMO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lttuanica Avė.

Tel. CLlfftMe 7-0370 
Pristatome J visas krautuves 
lr restoranus, taip pat 1S- 
siunčlame Į visus artimuo
sius miestus.

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

RAINOS NUO
#49.50

Ir angščian

vergijoje gyvenąs lietuvis palai tebesilaiko. Ji laikysis ir toliau;
kytų mus apsileidėliais, tingi
niais ir gal net nusikaltėliais 
prieš savo tautos interesus, jei 
Lietuvą išlaisvintume vien mo
raline rezistencija. Šis kovos bū 
das gal ir galėtų tikti esantiems 
komunistų priespaudoje, bet jo
kiu būdu ne laisvėje gyvenan
tiems. Gi tenai ir moralinė rezi
stencija tetaikintina tik tiek, 
kiek ji negrėstų likusiųjų pries
paudai ir gyvybei.

Pastarosios vertybės išsaugo
jimas tenai yra pats svarbiau
sias dalykas. Po Vengrijos įvy
kių lietuviams, esantiems Sovie
tų Sąjungoje, daugiau nieko ne 
liko. Visas svoris kraštui ląisvin 
ti turi ir toliau gulti ant mūsų 
visų pečių, kurie esame laisvė
je. Bet šis darbas turi būti ak
tyvus. Moraline rezistencija čia 
nėra ko veikti ir nieko nenu
veiksime, nors tai ir yra pats 
lengviausias dalykas.

Jei š. m. Vasario 16 proga

ir tai įvyks tik dėka iki šiol oku 
panto prieš lietuvius darytų ir 
tebedaromų klaidų, žinoma, 
plaukiančių iš pačios sistemos 
prigimties. Todėl yra pagrindo 
manyti, jog ir šio meto rusiciz- 
mas nepajėgs nutautinti lietu 
vių.

Taigi Lietuvos laisvinimo dar 
bas buvo ir tegali būti sėkmin
gas tik mūsą aktyvaus įsijungi
mo į jį ir aktyvios veiklos dėka 
ka. «

Kalbant konkrečiai apie Lie
tuvos laisvinimą, tai, mano nuo 
mone, čia labai teisingas URT 
valdytojo dr. P. Karvelio jau 
nuo seniau kiekviena proga vie
šame forume popularizuojama3 
principas, jog be laisvo Pabalti
jo negali būti taikos ne vien Eu 
ropoję, bet ir visame pasaulyje. 
Vis daugiau ir daugiau besi- 
komplikuojant tarpvalstybiniam 
gyvenimui, yra labai svarbu įti
kinti laisvąjį pasaulį, kad jis

Bonnoje Vliko URT valdytojuij snvo politine veikla turi apimti

VAISTAI LIETUVON!
IR Į KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI 

SKUBIAI IR RCPESTTNGAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS
RIMIFONAS

STREPTOMICINAS
PENICILINAS 

SEROMI CINAS

LARGACTILIS
SERPAS1LIS

VITAMINAS B12 
CJYCLOSERINAS

TAIP IR VISI KITOKĮ VAISTAI

BARRY’S APTEKA
1370 MILVVAUKEE AVĖ. CHICAGO

Telefonai BRunslvick 8-8419 ir 8-9494
22, ILL.

Vaistų pristatymą Lietuvon Garantojame laike 7-10 dienų

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

82 tęsinys

Staiga pašoka. O gal kas atsekė prie durų, slap-.gi Ar ne vistiek? 
ta žiūri? Niekas neturi matyti jos sielvarto. Greit 
nusirengia, pastato lempą su žaliu gaubtu prie lo
vos ant mažo staliuko ir atsigula. Atsiremia į pagal
vį, susiriečia, atvožia knygą ir skaito. Ne eilutėm bė
ga jos mintys, bet sklaido nutolusias dienas.

— Algi mieliausias, — kužda ji. — Tu neteisus.
Buvo gera mylėti kunigėlį. Meilė šventa, »tyra, tokia, 
kokią randi knygose aprašytą, muzikoje suprastą.
Ne ta, ne kasdieninė meilė tai buvo. Niekas tavęs ne
apvylė, purvais nedrabstė. Iki smulkmenų žinojai, 
kuo baigsis. Niekas tavęs nebučiuos, nepriglaus. Bus

DIDEUS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FElill A. RAUDONIS. NELLIE BERTULIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosev.lt Road Telef. SEeley 3-4TII

Krautuvo atidaryta sekmadieniam nuo 11 Iki 4:30

nieko apie kunigėlį. Jis praeityje, bet jo prisiminimai 
brangiausi, nes po jo nieko neradau. Tegu būsiu ne
suprasta, užmiršta, tačiau neisiu apgaudinėti, neisiu 
šmeižti kitų. Tai ne man. Ir koks tu neteisus, Algi 
mielas, išjuokdamas vienuolyną! Juk yra sielų, ku
rios pasaulyje nesutelpa, nes neturi jo melo, apgau
lės. Jos turi bėgti iš čia. Nepyk, jei išeisiu, nes tavo 
žodžiai irgi apgaulė. Tu pasaulio vaikas, kalbi jo žo
džiais, ne man juos suprasti.

I Užvožia neskaitytą knygą, užgesina šviesą. Ar 
nevistiek — vasaros nesugrąžinsi, paukščių neatšauk-

Kambario tamsumoje lyg kažkas pasirodo. Iš 
spintos kampo, kurį vos vos įžiūri, susidėsto linijos, 
ryškėja bruožai, tokie realūs. Viktoras! Neša jis 
liūdną žvilgsnį, skausmingą šypseną.

— Ir kur eini, Viktorai? — sako ji tamsai. — 
Tu buvai kurtus šaltinis, viską žinojai ir nesaugojai 
manęs, mano trapių žingsnių. Nuėjai padėti Linai, o 
mane palikai, kad pulčiau ir susižeisčiau. Tau ir man 
pasauly vieniša, bet nelauk iš manęs atvirumo, ne
lauk, kad kitais tikėčiau. Tai buvo seniai, labui se
niai, tik ne dabar. Nūnai belieka kaukė. Norėjot, kad 
aš vaidinčiau, ir aš linksma vaidinsiu, nors mano sie
la verks.

— Ruduo, Viktorai. Visi jau rado savo paskirties 
vietą. Skubėkime iš čia.

Jos rankos nukrinta. Per veidą ritasi ašaros.

29
RYTOJAUS dieną Samanė dar liūdnesnė. Ilgai 

lindi kambary laukdama, kol visi išeis į darbus. Tu-

tik gražios dekoracijos — mėnesiena, kažkoks vieni
šas namelis, apaugęs vijokliais, ir didelis didelis lau
kimas, amžinas. Nešiosi surinktus žodžius, kaip smil
kalo grūdus sudėsi. Jie rusens, kvėpins sielą. Bus 
vieniša, liūdna, bet nebus purvina. Kančia bus skaidri 
ir išdidi. O to užtenka metų metam, kad būtum gra
žesnis, tvirtesnis. Ir koks tu neteisus, Algi, išjuokda
mas mane! Geriau pulti galva į sieną, nei tikėtis ir 
apsivilti. Ką tu siūlei man, tai niekų niekai. Tu ap
gaulių menu sotinai mane, o aš maniau, kad tai tik
roji duona. Gali dabar juoktis kiek tik nori, kai aš da viena pusryčiauja. Omai prasiveria durys. Tėvas!
verkiu. Ne man su pasaulio vaikais. Ne, ne! Geriau 
aš liksiu vieniša, tau nekliedėsiu pasakų apie dide
les žiemas, kurios ateina į mano pievas, nesakysiu

Ji išsigąsta. “Rūpestis yra tik mano, ne jų” — 
pagalvoja. — "Jie negali žinoti!" Ir ji nusišypso, 
linksma pasisveikina.

— Sakyk tu man, kau tasai meistras per paukš
tis ? — atsisėda priešais.

— Meistras? — Samanė žiūri nerami ir negali 
suprasti, kodėl tėvas toks rūstus. Gal jis matė Vik
torą, įeinantį į jos kambarį ?

— Taigi, Ar aš koks skurdžius? Čia vietos lyg 
dvare, o jis atsisako gyventi per žiemą. Klebonijos 
klėty palieka įrankius, mat ten elektra! Jam geriau 
būsią pas Julių. Ka3 šitaip matė?! Tu perkalbek jį!

Samanei aišku, kodėl Viktoras atsisako jų namų. 
Dėl jos!

— Tėte, kam varžyti ? Jei nėra pas mus elektros, 
mašinų tiepastatysi. Tegu liekasi. Jam ten bus ge
riau, arčiau j darbą. Jeigu ko reikės, aš pamesiu, juk 
dažnai ten lankausi.

— Bet mum negarbe: meistras mum trobas sta
to, o gyvena kitur'

Ji sukrutus aiškina: bur, repeticijos, vaidinimai, 
reikės dekoracijų. Viktoras pagelbės Juliui. Kalbėda
ma skuba, maišo sakinius ir nuolat /terpia buhalterį.

Gimbutas pūsteli dūmą, skersom žvilgteri. Oho 
— duktė! Tai širdį traukia, visokią talką organizuo
ja Juliui, bijosi pejTjūną meistrą įsileisti į namus, kad 
tik buhalteris nepavydėtų. Gat ir gerai9 Duktė juk 
svarbiau, nei meistro gyvenimas. Togu liekasi mieste. 
Medžiagą galės nuvesti , kleboniją.

Tėvai! nusileidžia, maloniai šypteli ir k,eina su 
linksmu pypkės dūmeliu.

Ji pamato lange Viktorą, besirengiantį išvažiuo
ti. Reikia jam ką nors tarti, juk tėtis gal rūstavo; 
pagaliau, ir ji nepaguodė.

Atsikelia nuo stalo ir pasirodo virtuves laiptuo
se. Abu išsigąsta ir stovi valandėlę Gumisę.

— Atleisk man, kad nieko tau nepasakiau.
— Tai nesvarbu, Samane! Man atleisk.

(Bus d s u g i s u j

t
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Lietuviško meno Velykos
VYTAUTAS BRAZI ULIS, Cleveland, Ohio

Lėtai pavasarėjančio Cleve- pavasarinį džiaugsmą. — "Me- 
lando lietuvių nuotaikose švys- Į nas, tai mūsų pavasarinis atgi-
stelėjo linksmeni pragiedruliai 
— meno paroda. Keletą dienų 
Lietuvių salės patalpose užvirė 
judrus darbas: Juozas Pautie- 
nius, talkinamas Petro Balčiū
no, skulptoriaus Vytauto Rau- 
linaičio bei kitų panašaus entu
ziazmo žmonių, statė popierines 
sieneles, dažė jųjų medinius įrė
minimus, rikiavo paveikslus. 
Per tris įtempto darbo dienąs 
parodos parengiamieji darbai 
buvo baigti. Ir kai balandžio 6 
d. Lietuvių salės durys atsivė
rė parodos lankytojams, per du 
šimtus žiūrovų, susirinkę į ati
darymą, buvo nustebinti išmo
ningu parodos sutvarkymu, dai 
lės vertybių gausumu bei jųjų 
įvairumu, tiek turiniu, taip pat 
ir tapybinėmis technikomis. 
Trys būdingi gyvenimo aspektai

Parodą atidarė jos rengėjas 
Petras Balčiūnas, JAV LB val
dybos kultūrinių reikalų vado
vas, pakviesdamas kalbėti Sta
sį Barzduką, JAV LBV pirmi
ninką, šio kultūrinio įvykio glo 
bėją. Kalbėtojas, pasveikinęs pa

mimas, mūsų dvasinio gyveni
mo Velykos” — pabrėžė kalbė
tojas. A. Mikulskis iškėlė šios 
parodos rengėjų kūrybinius lai 
mėjimus, žinomus ne tik mūsuo 
se, bet ir kitataučiuose. ’

Menas — iihwų atominė jėga
Paskutiniu kalbėjo Juozas 

Pautienius, parodos sumanyto
jas ir vykdytojas, nuoširdžiai 
padėkojęs parodos globėjui St. 
Barzdukui, parodos rengėjui P. 
Balčiūnui, parodos “pagražinto- 
jui” V. Raulinaičiui ir kitiems 
vienaip ar kitaip prisidėjusiais 
prie parodos rengimo ir visiems 
žiūrovams, taip gausiai atsilan
kiusiems į parodos atidarymą. 
J. Pautienius pastebėjo, kad mū 
sų dailininkų kūrybiniai keliai 
šiame krašte, kame tokį pat ke
lią žengią tūkstančiai įvairiatau 
čių dailininkų, nėra lengvi, ta
čiau sėkmingi. Mūsų dailės kū
rėjai šiame krašte jau yra pa
siekę gražių laimėjimų, pavyz
džiui, tokie dailininkai, kaip 
Adomas Galdikas, Vytautas K. 
Jonynas, Vytautas Kasiulis, Po

džiuojasi atominiais ginklais, o 
mūsų atominis ginklas—tai me
nas visose apraiškose, kuriuo 
mes kovojame dėl savo Tautos 
laisvės .bei nepriklausomybės.— 
“Mūsų atomas — mūsų kūrybi 
nė dvasia, kurios nepajėgia su
naikinti mūsų Tautos pavergė
jas, taigi tais dvasiniais ginklais 
ir kovokime iki pergalės!” — to 
kiais žodžiais baigė J. Pautie
nius savo kalbą, kviesdamas su 
sirinkusius apžiūrėti parodą.

Amžina meile pamilęs 
Žemaitiją

Palyginamai nedidelės erdvės 
Lietuvių salės patalpose, kurios 
vidury pastatytos Gedimino 
stulpų pavidalo sienelės, suri
kiuota netoli šešiasdešimt įvai
raus dydžio dailės kūrinių. Mū
sų įžymusis spalvinis "gamtos 
poetas” Adomas Galdikas atsto 
vaujamas trylika paveikslų. Dai
oooooooooooooooooooooooooo 

INCOME TAX SERVICE 
Daily 9 A . M. to 9 P. M.

A. K. JONĖS 
9295 S. Utica

(3 blocks East of Kedzie) 
EVERGREEN PARK, ILL. 

GArden 2-6668
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP6

rodos rengėjus bei žiūrovus, iš- vilas Puzina3 Juoza9 Rimša yra
kėlė tris būdingus šių dienų gy- pagarsėję tarptautiniame dailės
venimo aspektus: pirmiausia- paaau|j DMŽiosios tauto3 dl. 
nūdien mūsų mintys krypsta į _ 
savą, tautinę kultūrą, kurioje 
atsispindi mūsų tautos dvasia; 
antra — mes džiaugiamės sa
vais kūrėjais, kurie savo dar- 
buosę iškelia tą tautinę dvasią 
visokiausiose apraiškose, o tas 
tautinės kultūros vertybių suvo 
kimas mus įpareigoja tą kultū
rą mylėti, branginti ir puoselė
ti; trečia — mūsų meno kultū
ros kūrėjų laimėjimai — yra 
mūsų visų laimėjimai, mūsų 
džiaugsmas ir pasididžiavimas, 
mūsų dvasinė paguoda gyve
nant tarp svetimų ir svetimuo
se kraštuose.

" Alfonsas Mikulskis, JAV
LBV Meno Reikalų vadovas, 
nuoširdžiai pasveikino šios mū
sų kultūrinės šventės Clevelan
do “kaltininkus” — Adomą Gal 
diką, Vytautą K. Jonyną ir Juo 
zą Pautienių—suteikusius mums

Krautuvėje “MARGINIAI” 
adresu: 2511 W. 69th Str., Chi
cago 9, III., galima gauti gra
žiausi liaudies meno išdirbi
niai, knygos, žurnalai, taip pat 
galanterija.

liniukas "įsimylėjęs amžina mei 
le” į savo gimtąją Žemaitiją, 
kad ir gyvendamas toli nuo jos, 
atkuria to krašto gamtovaizdį 
iš atminties. Šios parodos Ad. 
Galdiko kūriniuose supoetintai 
vaizduojamas Baltijos pajūris 
prie Palangos, žemaičių senka
piai, senos sodybos, miškas. Dai 
lininkas buvo ir nūdien tebėra 
pastovus savam kūrybiniam ke
ly; jo kūriniuose tebedominuo
ja spalvinis žaismas, bet jau ryš 
kėja vaizduojami daiktai, nors 
dar ir nūdien A. Galdiko spalvi
nis žaismas kaikada nustelbiu 
betkokį daiktiškumą. A. Galdi
ko kūriniai žiūrovą veikia savo 
gaivališka spalvine sandara, ta
čiau iš dailininko pageidautina 
didesnio siužetinio įvairumo.

Jeigu Adomą Galdiką laiko
me pastoviu savo kūrybiniuose 
įsitikinimuose, tai žiūrovas ste-’ I
bedamas Vytauto K. Jonyno kū 
rinius iš karto pasijaučia "pri
trenktas” jonynišku naujumu ir, 
“šviežumu”. Tvirtas ir tikslus; 
^rafikinės linijos meisteris, taip 
gerai mums pažįstamas iš Do
nelaičio "Metų”, Goetės “Verte-i 
rio”, Merimmė “Lokio” bei kitų į 
knygų iliustracijų, šios parodos

kūrimuose V. K. Jonynas žiūro
vą stebina stipriai į moderniz
mą pasinešusią tapyba, taip pat 
ir panašios linkmės įvairios tech 
nikos grafika. Sunku būtų pati
kėti; kad V. K. Jonynas būtų 
galutinai atsisveikinęs su savo 
anktybesniu grafikos menu, ku 
riame yra pasiekęs labai didelių 
laimėjimų namie ir svetur, o nū
dien galutinai pasinešė į naujus 
kūrybinius pasaulius.

Kiek menu V. K. Jonynas 

NUKELTA I 5 PSL.

.»<n:’s SKKVIUK STATION 
■l<N« Templin, l*r<i|i.

Now 1h the time for Spring Tune- 
Up. Complete auto H«rvlce. Standard 
Gan — Oll. l.ubrleatlon, Tire and 
Huttery Service. Greatdng. Complete 
Auto Service.
275S S. Slst St., corner California 

Avė. G lt.

Re-Upholsterlng 
— Restyling

CUSTOM MADE FURNITURE
Complete Home Furnishings 

and Interior Decorating Service 
CONVEN’T CREDIT TERMS

STANLEY 
Furniture Co.

STANLEY KAPUSINSKI 
6839 W. Belmont 

TUxedo 9-9275

VISIŠKAI NAUJA SKRYBĖLIŲ
KRAUTUVĖ BEVERLY HILLS!

Tikriausiai Jūs norėsite pavasariui ir vasa
rai nusipirkti naują skrybėlaitę.

ITieinanioiii kainom.į vairių stylAiį ir spuUvų. 
Yra Iš ko imsirinkti. Taip pat turime pMairinki- , 
mą individualių .skrybėlių.

MAYE turi rinktinę kolekciją naujų pavasario ir vasaros skrybė
laičių — nepaprastai gražių, labiausiai tinkančių prie veido, gra
žesnių negu bet kada buvo. Kainos niekad nebuvo prieinamesnės. 
Jūs esate kviečiami patys užeiti ir įsitikinti. Vaišiname kava ir 
duodame dovanas nusipirkusiems.

HU HKRYBELA1TE JCH ESATE ItAI O PATRAUKI.ESNR.

1752 W. 95th St. MAYE’S HAT SHOP BE 8-4915
Atdara kasdien nuo Iti vai. ryto iki G vul. vakaro. PirniadieniulH Ir 
ketvirtadieniais nuo 12 Iki it valandos vakaro.

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRISMANTAS, sav.

1805 West 46th Street
Chicago 9, III. Telef. LAfayette 3-3085

Gamina: juostas, takelius, juosteles, pagalvėles, tautinius drabu
žius, įvairias užuolaidas ir kt. dalykus. Parduoda: gintaro ir medžio 
gaminius ir Alice Stephens ansamblio plokštelių albumus.

Pasilinksminimui — praleiskite vakarą čia!
MARIE SHAW’S CLUB EVERGLADE 
Jūsų šeimininkai Tex Rose ir Itikld Gloff 

Užkandžiai biznb riums nuo II v. r. iki 3 v. popiet 
Pietūs nuo 7 v. v. iki 3 .v. r.

LAUKITE GRAND OPENING!
Koktelių valanda 3 v. popiet, iki 7 v. vak. 

GArden 2-HS3S 2501 W. »5th St.

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
Jet uorlte užsitikrinti nuo ugnies narnos, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:
AJdERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 
AMERICAN BONDINO COMPANY 
AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
DUBUQUE KIRE &'MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN'S INDEMNITY COMPANY 

rNDUSTRlAU INSURANCE COMPANY 
MASSACHURETT8 FI RE & MARINE INSURANCE CO 

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL ASSORANCTE COMPANY 

RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY

WE8TERN FIRE INSURANCE COMPANY 
WE8TERN CASUAIVTY & SURETY COMPANY 

esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwrltera

O’MAILĖY and McKAY, Ine.

Pardoudama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 
VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

MULTIPLE SCLEROSIS?

222 W. Adams St.
Telefonas CEntral 6-5266

Room 800

FEDXRAL

Ar Jūs esate toks 
LINKSMAS?- I
Jei ne, tai pradėkite
TAUPYTI,
ŠIANDIEN!

end Loan Association

2202 W. Cermck Road 
'Chicago 8, ILL. 

Virginia 7-7747

Chartered and Supervised by the U.S. Government

Aukštesnius dividendus mokysime nuo 1957 m. 
• sausio mėn. 1 dienos. »

Partrauksime Jūsų pinigus iš kitur, jei atnešite 
'savo banko knygutę. /

Pinigams padėti nereikia važinėti. Juos galite pn 
siųsti paštu. Mes apmokėsime pašto išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS,
' Prezidentas

ĮSTAIGOS VA1-ANDOS: Kasdien nuo 9 tos ryto iki 5 vai. 
vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9-tos ryto iki 8 vai. va'-aro. 
šeštadieniais nuo 9-tos vai. tyto iki 1 valandos po pietų. 
Trečiadieniais visai neatidaroma ------ --- — -----

GRYNOS VILNOS VYRIŠKAM 
KOSTIUMUI S»/2 yardo 
MEDŽIAGA “ ~
už ......... s i 5.00

VILNONI? VYR. KOSTIUMUI 
vvorsted (Sharskin) medžiaga 
regul. vertė $8.50 
specialiai už jardą
tik ...?.........

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
S’A yardo 
MEDŽIAGA Cfl
Specialiai Ūk .........^&K,QU

Mnltlple ąclernsis pasireiškia ne
tvarkingu Taunienų veikimu. Pa
sveikimas priklauso nuo attęaivini- 
mo nervinių centrų-—tik tada nor
malūs kūno procesai gali vėl har
moningai veikti. Chii-opraktikai 
stengiasi tų. pasiekti — yra jau tu
rėjusi sėkmės savo gydymo budais 
padėti daugeliui serganėtų mul- 
tiple sclerosis. duodama jiems 
šviesesnės ateities vilt) gyvenime.

Tyrinėjimai Spears Hospital pa
gerino šios žalingos ligos Chiro- 
praktinj gydymų. Matykite jūsų 
vietinį chiropraktą ir rašykite dėl 
nemokamos literatūros apie MS 
bei kitas prohlematines ligas.
Dept. L-106, Denver 20 Colorado 
SPEARS CHIROPRACTIC 

HOSPITAL

14.50

MOTERIMS VILNONE PAL
TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.59 už jardą ir aukšč. 
specialiai už jardą
tik .............................. $-| ,25

MOŠŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFAND’S TEXTILE 
FA BRI C S

1210 So. Union Avo. Telefonai: MOnroe 6-1210
VERTINGOS NEMOKAMOS DOVANOS CColeu

Ui KIEKVIENĄ PIRKINI OEBICj O OOUO

Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 
9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta

|F“WMJSWS PEPKMUjų. ™
IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OHJSU mm-NAUJAUSI KBAUSTmO (JNtNjr/AJ 
lt HSTU fiATS/HMAS-PfSUS IN SĄŽININGAS ADTANNAVNfAt

I JUOZAS NAUJOKAITIS
Į, 2022 W- 69 St. CHICAGO 36. ILL Tel. VZAIkmek 5-9209 J

1
---------------- -------

V

1957 BUICKAS 
Tik

#2,595.00
Dynallow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyko|e-M||_DA BUICK,lne- 
107 W. 351h SI., Chicago 9, III. LA 3-202?

AHGUS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkrauslymas at

menu turinčiu ilga patyrime.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Are.,Telef. Virginia 7-7091

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

saugu ir pelninga.

Universal Savings and Ixtan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

» ‘ •
Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 

$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės j: *

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, IlEnois
J

J. G. TELEVISION CO.
Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

“KALBA VILNIUS”

i

Pardavimas ir taisymas »

Kasdien 4 vai. 30 min. popiet. Ateikite pasiklausyti.

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998'
ATIDARA IR SEKM. nuo 11 vai. ligi 8 vai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR RUSIJĄ

CENTRAL PARCEL SERVICE YRA VIENTNTftLft ĮSTAIGA 
CHICAGOJE, INTURISTO ĮGAIJOTA.

Aukštos kokybės vilnonės 
angliškos medžiagos. Stan
dartiniai audinių siuntiniai. 
Standartiniai maisto produk
tų siuntiniai.

Anti-Polio senimas, strepto- 
micmas, cortisonas, serpasills 
lr kitokie vaistai pristatomi 
oro paštu per keletą die
nų.

Reikalaukite mūsų naujų katalogų, 
užsakymai be eilės priimami.

Jei norite pasiųsti ‘Jūsų pačių sudarytą siuntinį — prašome 
paskambinti dėl susitarimo — WAhash 2-9354. Mes žymiai 
padidinome savo tarnautojų skaičių ir dabar galime priimti 
Jūsų siuntinius daug greičiau, negu pirmiau priimdavome.

Mūsų greitas ir patikimas patarnavimas yra gerai žino
mas čia ir Lietuvoje. Nuo 1947 metų mes esame pristatę 
daug dešimčių tūkstančių siuntinių, nepraradę nė vieno.

Atdara nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 
9:90 vai. ryto iki 4:39 vai. po pietį).

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC. i
Suite 1200, 220 So. State St., Chicago 4, III.

Tel. WAbash 2-9354

■ ■■ .........
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Lietuviško meno 
Velykos

(Atkelta iš 4 psl.) 
“moderniškai” pradėjo kurti 
iFreiburge, gyvendamas dar 
tremties metus, pirmiausia gra
fikos darbuose, vėliau pareida
mas j akvarelinę tapybą. Nau- 
•joviniupse darbuose dailės me
ne neišprususiam žiūrovui V. K.

Dviejuose horizontuose
(Atkelta iŠ 3 psl.)

Ak, kad taip tomis dienomis 
Vakarai būtų kitaip galvoję, tai 
šiandien nebereikėtų nė pašto 
biudžeto karpyti, nė šnipų gau
dyti, nė senatoriaus J. McCar- 

1 thy - keikti, nes tikriausiai 
I pats tylėtų...

Neužtarnauta garbė

JIS visą

DAINA — GITARA 
PRAGARAS

Elvis Presley, užkerėjęs Ame
rikos jaunimą iki histerizmo, tapo 
milionieriumi. Tai dvidešimtojo 
amžiaus prajovai pažangiausiame 
šių dienų krašte — Amerikoje.

Su dainai, gitara ir kūno raivy- 
mais patraukė paskui save bemaž 

ahierikietišką jaunimą, kuris

Spauda yra didėlė galybė — 
ji barsto gyvybės ir mirties sėk
las.

Jonynas galbūt bos sunkiai "suI "Dr“ugO”. k°™ *
' * x- * - *1 Gimantas straipsnyje Didžiųjųprantamas , tačiau turės sutik . .. c , u.,, «f. , ... . „ ,, , i jaunimo dienų belaukiant rašo,
at ** ncra Pa Y ?s nau Į<a(j įjUV Dainų šventės informa-

jybių labirintuose, tebėra stip- 
p*us piešinio ir taiklios grafiki-

cijos komisija lietuvišką spau
dą buvo apkrovusi net 18 aplink

nės linijos meistras. V. K. Jo- ra§gįų straipsnio autorius pri- 
nynas ir naujam posūky jau- deda, kad tautinių šokių šven 
čiasi stipriai, į naują posūkį tės komisija neseks Dainų šven- 
įžengęs staiga, bet be sunkumų,, tės informacijos komisijos pa
lo tai jau įrodo dailininko pia-| vyzdžiu, atseit, nežudys spau
duos apimties gabūmus. Taigi dos ir skaitytojų vienodais ap- 
jmanykime, kad dailininkas nau linkraščiais
juose keliuose perkopęs sa vo 18 aplinkraščių suredaguoti 
amžiaus 50 .metų pakopą, nesu
ktos dabartiniuose laimėjimuo- 
£8, bet sieks naujų meno paslap 
jčių pažinimo ir savo Tautai dar 
'sukurs daug ir įdomių dailės 
•vertybių ...
* Trečias dalyvis, Juozas Pau
tienius, savo kūrybą atstovauja 
24 darbais.. Tai taip pat plačių 
užsimojimų ir sparčiai garsėjan 
tis dailininkas kūrėjas, ne taip 
seniai laimėjęs Chicagoje ame-

perrašyti ir išsiuntinėti spaudai 
buvo tikrai nemažas darbas. Bet 
ši garbė be reikalo suteikta 
Dainų šventės informacijos ko
misijai. Tą darbą atliko Dainų 
šventės sekretoriatas, vadovau
jamas J. Kreivėno ir tai neįėjo 
į informacijos komisijos sritį. 
Todėl, gerb. Al. Gimantai, ir 
jums beliks sekti Dainų šventės 
informacijos komisijos pavyz
džiu: rašyti straipsnius, repor-

jį seka iki pamišimo. Iš Preslio 
burnos tegirdėti tik laukinis kau
kimas ir tematyti tik gitaros sty
gų daužymas. Dainuoja jo suvelti 
plaukai, iššokusios akys, iškreiptos 
lupos, jo pilvo dumplės. Už tai jį 
pradėjo vadinti Elviu ; Pelviu.

Prieš šį skandalingą fenomeną 
suskilo viešoji Amerilūs opinija. 
Vienoje pusėje stovi jaunimas, pa
laikąs Elvį iki fanatizmo, o kito
je pusėje religinės organizacijos, 
kurios, pastebėjusios rimtą pavo
jų jaunoms sieloms, jį pasmerkė. 
Prie šio religinio fronto prisidėjo 
tėvai ir pedagogai, o pagaliau ir 
spauda.
' Jaunimas, j jį žiūrėdamas, ir 
juokiasi, ir verkia, dažnai ir akis 
užsidengdamas iš gėdos. Tos his- 
terinės ašaros vra visiško valios 
palaužimo, proto aptemimo ir są
žinės apmirimo ženklas; tai tikras 
jaunuomenės vedimas pragaro He
liu.

Presley Jiešiioja žiedą su dviem 
tamsiais briliantais ir deimanto 
inicialais “E.P.” Tai Judy Spre- 
ekels, šeštosios vieno bilionieriąus 
“žmonos”, dovana. Žiedo vertė 
virš pusės miliono dolerių. Pres
lio turtas jau siekia septynis bi- 
lionus; prie to pridėti trys bilionai 
už įdainuotas plokšteles.

Preslio tėvas Vernon, būdamas 
17 metų, vedė 15 metų mergaitę. 
Buvo paprastas medvilnės laukų

_ . . tažus, pravesti pasikalbėjimus darbininkas. Dabar, dar tik 39 mc-
rikinę populariausio kūrinio pre jr užmiršti kalkini popierį, ku- t" jau milionierius iš sūnaus ma- 
miją. J. Pautienius baigęs dai
lės studijas Kauno Meno mokyk 
los pirma laida, tarsi nesuradęs 
savų kelių dailės pašaukime, ei
lę .metų buvo nusigrįžęs nuo 
jo3, nuklysdamas į spaudos dar 
bininko kelią. J. Pautienius prie 
dailės grįžo tik tremties metais, 
žiūrovus ir kritikus nustebinda
mas mūsuose neįprasta savo ta 
pybine technika —■ gramduku 
(špačhteliu).

Iš pradžių jo tapyba dėl sa
vo stambių špachtelinių brūkš
imų kaikam atrodė “gruboka”, 
bet ji veikė žiūrovą įdomiu spai 
vų deriniu bei “pagaunančia“ 

i išraiška. J. Pautienius — gam- 
tovaizdininkas, bet nevengia ir 
portreto bei kitokių temų. Spė- 
jant iš Clevelande išstatytų dar 
bų, J. Pautieniaus tapyba gero- 

ikai “sušvelnėjo” ne tik techni
kine prasme, bet ir spalvose:-)- 
1 anksčiau dominavusi gelsva ar 
ba niūriai melsva spalva, užlei- 

|ldo vietą — įvairių spalvų visai

rio nepanaudojo nė vienas buv. 
Dainų šventės informacijos ko
misijos narys. VI. Rmj.

gamtai, kurios įgudusia ranka 
gražiai suderintos * J. Pautie- 
niaus kūrinius daro patrauk
lius.

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI!
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 atidara kasdien nno 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

lonės.

F

B. Mikalauskas.

Diroct Train Route 
Chioigo-ėelican Lako 
Via Northwa<tarn “400”

VestuviŲ nuotraukos ir 
—Prof. st šaikauskis aug$tos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-24C'

Kam teks 
bukietai?

Jums ... jūsų 
vestuvinėje nuotraukoje

be abejo!
Jūs ... . spindinti jūsų vestuvi
nėje suknelėje . . . akimirką ku
rią jūs norėsite turėti ... ir 
gėrėtis . . . nuotraukoje, kuri 
bus pagaminta su tokiu pat 
kruopštumu, kaip ir jūsų ves
tuvinė suknele. Dabar pasiskir
kite laiką.
VICTOR STUDIO

Vytautas Grigas, 
Fotografas

Vestuvines nuotraukas darome 
namie, bažnyičoje. vestuvėse 

ir studijoj.
2517 West 6»th Street 

Chicago 29. III.
Telef. KEniibtic 7-0040

HtmiiMHMir "iiiiiminiiiiiiii 
felef. BEpobOe 7-6806

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS

PARDAVIMAS

Visų rfi&ių namų apUktymo 
atstemos įvedimas, perdirM-

maa Ir pataiaji— 
Greitas, sąžiningas ir pigus

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.31 ■ lo vii
<019 So. Panttna Bt 

PKospect 6-7960
XIII,lllllllllllllllll,|„|||,|,x,|„||

Wholesale Appliance Distributors, Inc.
Turime gražų pasirinkimą prekių — Electrical Appliances, 

kurias parduodame urmininkams bei “retailer’iams”. Užeikite 
šiandien ir palyginkite mūsų žemas kainas su kitom. Atsineški
te šj skelbimą ir gausite gražią dovaną nemokamai. t

2310 S. Cicero Ave., Cicero, iii. TO 3-5378

TRŪKIS
BHIELD - EXP,ERTAS H. L. HOFFMAN iš Chicagos ir Minneapolio, 
dabar demonstruoja be jokio mokesčio LOCK-O-MATIC KH1ELDS 
savo'ofiso kambary 1405-343 So. Dearborn St., Fisher Bldg. Vai. 
pirmad. iki penktad., imtinai nuo 9:30 v.r. iki 5 v.v, šeštad. nuo 
9 v.r. iki 12 vai. dieną.

Per 30 metų laikotarpį mano gyvenime šioje šalyje aš pritai
kiau ir aprūpinau 20,000 žmonių turinčių HERNIA - TRŪKĮ ir 
pagaliau, man pavykd pagaminti ir užpatentuoti nuostabų LOCK- 
O-MATTC. Jis yra ypatingas tuo, kad jis pritaikomas prie kiek
vieno sergančio reikalavimų ir garantuoja tobulą prilaikymą kiek
vieno individualaus trūkio - RUPTURE. Čia jau naujas efektin
gumo bei patogumo standartas. Kodėl dėvėti pasenusius ir ne 
mokslišku pagrindu pagamintus diržus, kurie trūkį tik padidina. 
Atsiminkite: KAD IR GERIAUSIAS NĖRA PERDAUG GERAS, 
JEI TURITE TRŪKĮ.

PASTABA: Nesutvarkytas trūkis gali būti priežastim silpnu
mo, strėnų skaudėjimo, nervingumo skrandžio skausmų bei skaus
mų nuo vidurių išpūtimo. Turintieji didelius trūkius, atsinaujinu
sius po operacijos arba po injekcijos yra ypatingai kviečiami at
silankyti. Jokio įsipareigojimo, užeikite bet kada ir įsitikinkite.

HOFFMAN SURGICAL APPLIANCE C0.
343 S. Dearborn St., Clucago 4. Illinois

, , Telefonas WE 9-3677

J. ANDRULIS, MICHIGAN FARM CHEESE - SŪRIŲ ATSTOVAI CHICAGOJE YRA:

STANLEY
• . i

METRICK

1804 Węst 47th St.
Telef YArds 7-8393

JOHN

SHURNA
H t

CAfH°UC PEUCAN LAKE. WISCOMSIN
• Daily Mas. • Crafts
• Land and Watar Sparti

CHICAGO 9, ILL.

5418 S. Albany Ave.

Telef. GRovehill 6-7783 

CHICAGO 29, ILL.

8 Weeks
June 30-August 25
$35.00 Per Week 

f ar Free Handbaak, 
MTrft. ta:

CAMP ST. FRANCIS 
innn»H

Mcnomincc, 5, Mich.

• Arehary • RHIery
by Selvofariae FathersConductad

. PLEASE SEND FREE ILLUSTRATED | 
■ CAMP HANDBOOK TO:
| Name.................... .................. .. Age.....l

| Address ............................................  .i........ |
į City..............Zone ... State...................... . |

BALDŲ REIK

RUDAITI

I

1

JEI

PAS
TIESIAI EIK

CLUB BACCHANTE
“Pasižymėję liepnojančie. kardo pietumis’’
Muzika kas vakarą. BILL Y RAYE, Rhythm 

organist <

Atsidarė Balandžio 5 d.
THE THREE SUNS

RCA Victor Recording Stars
Chuek-Wagon Užkandžiai. — Pilni pietūs, 
$2.50 ir augščiau — Vėlyvus užkandžiai

614 State Line in Calumet City,
TeL Florenee 2-7670

h

REIKALAUKITE VISUR SKANIAUSIŲ J. ANDRULIO MICHIGAN FARM CHEESE - SŪRIŲ, 
KURIE YRA VISŲ MĖGSTAMI NETIK GAVĖNIOS METU, BET IR ŠVENČIŲ LAIKOTARPIU.

J. ^Andrulis, Michigan Farm Cheese Fountain, Michigan
jo

£ Padekime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
Nemokėkite brangiai už senus daiktus, bet užsakykite lietuviškoje 

Įstaigoje maistą, vaistus, Įvairiausių rūšių ir didžiausio pasirinkimo me
džiagas, pilną apsirengimą, laikrodžius, dviračius, muzikos instrumen
tus, siuvamus' mašinas iš Anglijos ir Švedijos pigiausiomis iki šiol NIE
KUR NEGIRDĖTOMIS kainomis su pilnu apmokėjimu. (J Aziją $1.40 
daugiau už maistą ir $1.80 už kitas prekes). Garantuojame 100%.

Nr. 7 ........................... $20.20
10 sv. cukraus 

_ , 10 sv. taukų 
-N r. 8 ............................. piM

20 sv. cukraus 
Nr. 9 ......................... $26.06

20 sv. K. tauki)
Nr. 80 .......................... $14.06

20 sv. I rūš. k. miltų 
No. 36  .................... $31.95

2 sv. kumpio
2 sv. salaml dešros
2 sv. bec. lašinių
2 sv. 3 ozs. k. taukų
2 sV. sviesto
1 ssr. pupelių katros
1 sv. cukraus
1 sv. pieno miltelių
1 sv. šokolado
14 ozs. kokavos
15 ozs. razinkų
200 Ch-fleld cigarečių 

No. 40 ............ .............. $26.00
15 sv. beconlnlų lašinių
5 sv. salaml dešros 

No. 52 — Namams 355.70
Vilnonk antklodė 6 sv.
Paklodėm medž. 90 p. 6 y.

2 flan. paklodės 4 sv.
Raud. Ipilam 63 pi. 4% y.
Mezgimui vilnų lįį svaro

No. 53 — vyrams.................................... $98.00
Worsten viln. medž. eilutei 3% y.
Eglėto audimo veliūras apsiaustui 3 y. 
Pamušalai su pried. eilutei ir apsiaustui 
Megztinis su sag. ar be sagų užvelkamas 
Odiniai išeiginiai batai
I’oplin marškiniams mėt, gelsv., baltas

Nn. 53a vietoj apsiausto su priedais $98.00 
2 poros kelnių Ir marškinių

1 pora ilgų pusvilnonių kelnių Ir maršk.
2 poros vilnonių ir 2 p. kojinių cotton 
I pora odinių pirštinių ir 1 diržas
1 viln. šalikas, tt nosinės, - kaklaraištis

No. 54 — Darbininkui........................... $62.70
Impreg, odiniai dvigubais padais batai 
Storas II rūš. milas eilutei 3% y. 
šiltas rayon marškiniams 3 y.
Woven rayon marškiniams ar pamuš 3 y. 
Pusviinonės ilgos kelnės lr marškiniai 
Mezgimui vilnų 4 svarai

No. 54a. Vietoj milo Ir 2 av. Vlln-u $68.70 
Dryžiuot. tweed eilutei su visais pried.

No. 55 — Moterims ................................ $74.30
Vilnonė kruopėta medž. apsiaustui 3 y. 
Pamušalas su priedais ir elastlo gorsetas 
Afgalainė vilnonė medžiaga suknelei 3 y. 
Gėlėtas rayon suknelei 4 yardai 
Odiniai sportiniai ar Išeiginiai batai 
Vilnonis megztinis ir viln. pirštinės
2 rayon apatiniai Ir 2 kelnaitės
2 poros kojinių ir šilkinė skarelė

Pastaba: Prie siuntinio No. 55 galima pridėti vieną Iš šių daiktų: 
Odinius kailio pamušalu batus $14.40, vyriškus Išeiginius batus $11.40, 
3 sv. vilnų $15.48, arba apsiausto vietoj duoti velurą, pridedant $8.40. 
Prie No. 58—55 galima pridėti vieną iš šių: Vyrišką ar moterišką laik
roduką, 17 akmenų, *'Dixon" — $30.00, "Sollpgen” skustuvą $4.70, Dei
mantinį stiklo rėžtuką $7.20. Medžiagų spalvos ir raštai nusakomi už
sakytojo. dydis nurodomas. Norint augštesnių kokybių medžiagų eilu
tėms k»4ll po 50 centų yardni tkl $2.00.

Dirbame kasdien Išskyrus sekmadienius nuo 9—6 vai. vak.

- PATRIA GIFT PARCEL COMPANY Tel. CR 7-2126
3741 W. 26th Street, Chicago 23, Illinois, U.S.A.

6250 S. Westcm Ave. Kampas 63-ėim
Darbo vai. pirmad. ir ketv. 3—7 p.p. šefttad. 10—5 vai.

Lovos visų dydžių ir spalvų, tik . ...................... .. $ | g.50

Matracai, vatiniai su spalvotu viršum <...................... $|2-50

4 stalčių komodos, ąžuolo ar riešuto spalvos............ $29-00

Komodos su šlifuotu veidrodžiu .................................... $94-50

2 dalių miegamo kambario baldai, ąžuolo ar
riešuto. spalvos, tik ............................................. .. $gg.00

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI

Dienai sofos, nakčiai lovos, pas mus tik ..................... $39 ^
2 dalių sofa ir kėdė, visokių spalvų ........................... $129^
7 dalių saliono baldai (sofa, kėdė, 3 staliukai ir

2 lempos), tik ........................................................  $199-50

Rašomieji stalai, ąžuolo ar mahagony ...........................$39°^
” su formica viršų ............................... $49-M

Knygom spintos su stiklo durim.................................... $29-^
” su šlifuoto stiklo stumdomom durim $39-G0

Virimui porcelano pečiai, tiktai ... .........................;.... $99
5 dalių virtuvės stalai su formica viršum................. $49-30

Vilnoniai kilimai 9x52 dydžio, nuo .......................... $49 ^5

MAJOR FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street

Telefonas — CAIumet 5-3207
Vedėjas E. RUDAITIS

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

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

N A IT J A S
19 5 7

CHRYSLER

N A TT .T A S
19 5 7

PLYMOUTH

Daugybė garantuotų visų iftdirhyačiŲ vartotų automobilių už labai atpigintai kalnas

HAUIKAS i, ptviunuiH

=s-i3

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER — PLYMOUTH DIRECT FACTORY DEALER

■ 4030 Archer Ave., Chicago 32, Illinois Telef. Virginia 7-1515
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SIUVU AM
MOTERŲ) BUBU

Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymu* 
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami Ūmo 
kėjimui. Jie toli pralenkiu savo kokybe gatavu* 
ir pigiau kainuoja

SOUTH MARSHFIELD flVENUt

L (. A SI O A S
PAJIEŠKOJIMAI

Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6323
00000<XKKXXW<K<CWMHXv,lonoOOOAOOOAOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

IRI.IA BKLFCKAITĖ KOYEKIF.NĖ, 
d. Antano, gitu. 1917 m. Ki'iilmičini, 

Jieškomi — JUSTINA TAUT- vai., Šiaulių apskr. Jieško
KIENĖ, VINCAS ir JUOZAS b,ol,s ,s Slbl1"- Atsiliepti arba ži- 
TAUTKAI. sūnūs Antano. Jieško apie šiuos asmenis prašomi
Kostas. Rašyti: O. Gedanintas, 843!ilU4' 'l'lrvsu: E. L. Klevas, 
Elm St., Newark 5, New Jersey, 49 Delaware Avė., Hainilton, Out., 

----------------- Canada.
FAUSTINA VADIŠICTĖ, kilusi 

iš Kouiaucų, Degučių vals., Zarasų 
a|iekr., prašoma atsiliepti šiuc. adre
su: Henrikas Gražiūnas, 227 Trout- 
uian St., Brooklyn 37, New York.
Yra žinių apie namiškius.

<11 S S III m 4 m II HU P W 4 NTN) 4 ll\
KKAL ESTATE

MOr. 4 k. ftild. did. lotas, tik $10.000 
Iltie G k. gas. šild., gar. — $17.000.

Naujas mūr. 6 k., modern. įreng., 
alum. langai. Būtinai priverstas par-

|
KEAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

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

Jieškomas PILKAUSKAS, s. Juo
zo, gyvenęs Palaukės v., Debeikių 
vals., Utenos apskr. .įieško sesuo iš 
Sibiro. Atsiliepti šulo adresu: R.
Kriaučiūnienė, 7835 So. Troy St., 
Chicago 29, III. Tel. REpublic 7-8375

Jieškoma PETRE SKU2INSKAI- (~ * J,™ all,

TĖ KLIMIENĖ. d. Jono ii Moni- 1 MOr 2 b“ c‘ntr SUd’ Kar’ 
kos Jokubauskaitės Skudžinskų,
gim. apie 1895 m. Jurbarko m., j 
Ameriką išvyko 1926 m. 1939 m. 
gyevno adresu 7301 S. Union Avė.,
Chicago, III. Jieško sesuo. Atsiliep
ti adresu: Marc*lė Pilypaitienė,
Jūros g-vė. Nr. 31, Tauragės mies
tas, Tauragės raj., ir paštas, . Li
thuania.

$16.900.
Yra daugiau pigių ir gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-S384

(prie California g-vės)

D. MONSTAVIČIUS
REAL E8TATE . 1658 W. 108 st 

Tet. BEVERLY 8-3*4* 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose lr
valdžios Įstaigose.

INCOME TAX. Taz acoountant

STEIN’AS tun metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:

Geriausios ANGLIŠKOS bei ”worsted MEDŽIAGOS kos
tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik . .$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ................ ..........................................88c.

60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ___  ..................,.................$1-88

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

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

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

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

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

i blokus į rytus nuo Halsted St., iy2 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vaL vak. 
Tel. M(lurw H-H152

Jeiškomi — 1) BRONIUS ir KA
ZIMIERAS GUMULIAUSKAS ir 
J U Z EF A GUMUL1AUSKAITĖ 
PETRAV1Č1ENĖ iš Trumpainių 
km., Laukuvos v., jieško brolis Pet
ras Gumuliauskas, Lietuvoje. 2)

J PETRAS' KASTKIL'KAS, kilęs iš 
Šiaulių parapijos, berods gyveno 
anksčiau, Denaro ar panašiai, Peuu- 
sylvania. Jieško sūnus Pranas Kast- 
nekas ir duktė O. Žemaitienė, abu 
Lietuvoje. 3) BRISGINT1ENŽ ar 
PKlSGlS'TlENĖ — BYLA1TIENĖ, 
kilusi iš Nevardėnų, Varnių v., aj 
Eidžiotų, Kaltinėnų vai., gyvenusi 
anksčiau, o gal ir dabar, Brooklyne, 
N. Y., jieško brolio Stasio Bytauto 
vaikai. Kreiptis arba apie jucs pra
nešti: Petras Stankovičius, 714 W. 
31st St., Chicago, III. Tel. Yards 
(-6818 arba DAnube 6-2793.

Jicškuu savo tėvo V LADO ČI- 
ŽAUSKO, s. Prano. Atsiliepti arba 
apie ji pranešti šiuo adresu: Vladis- 
lava eižauskaitė MichelberLenė, 
Kiužių juaštas^ Kelmėsxrajonas, Li
tu namu.

Edvardas Daukantas iš Lietuvos 
jieško savo dėdę ZENONĄ VAIČIU
LĮ, puseseserę Ksaverą Vaičiulį ir 
pusbrolius Zenoną ir Edvardą Vai- 
čiulius. Žinias suteikti gali — Stasė 
Relingienė, 2340 Vermont St., Det
roit 16, Michigan.

Jieškomi — 1) ČESLOV AS ČE
KANAUSKAS, s. Mykolo, gini. 1913 

I m. Radvyliškės, Šiaulių aj>skr. Jieš
ko motina ir sesuo iš Sibiro. 2) MA-

Pasinaudokite "Draugo” Classified skyriumi.

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St.
WAlbrook 6-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

SOUTH SIDE SPECIAL. Arti

Jeiš'komi—1) MARIJONA JUK
NEVIČIENE KANIAUSKYTĖ, d.
Felikso, arba įos vyras Juknevi
čius. 2) VALESĖ VAIVADIENE 
KANIAUSKYTĖ, d. Felikso, apie 
50 m. amž. 3) DOMININKAS KA
NIAUSKAS, s. Felikso, apie 60 m.
amž. Visi kilę iš Tauragės apskr., ’J? . . 4 kamb namas Dsi.
Žemaičių Naumiesčio vals., Žigai- 5(Kh ir Aust,n- 4 kamD- namas, pu 
iių km. Gyveno Chicagoje, III. ar
Milvvaukee, \Yis. ar West Allis, 
VVis, 4) PRANAS BŪDV YTIS, s, 
Juozo. 5) JULE ORANCAITE, d. 
Juozo. 6) CECILIJA ORANCAI
TE, d. Juozo. Jieško Ksavera Ka

nai apstatvtas, kartu įskaitomai ir
TV. Mokesčiai tik $50. $8,900. įmo
kėti $1,800. SVOBODA. 3139 W. 
264h St. LAundale 1-7038.

BRIGHTON PARK
4Srd & Talman. 6 kamb. namas <3 

miegamieji). Augštas rūsys (English 
basment). Galima (rengti butų rūsy
je ir pastogėje (attic).

Krautuve Ir B kamb. gyven. užpa
kalyje. Bažnyčia Ir liet. mokykla ta
me pat bloke. Central, apšild. karštu 
vand. Apsaugotas nuo potvynių. Sie
teliai lr žlemin. langai ir kiti moder
nūs įrengimai. Parduodama labai ne
brangiai.

Taip pat turime daugiau nuoso- 
vybių duodančių geras pajamas ir 
prekybinių namų.

SNUKIS REALTY
6488 So. PolaaU St 

Telef. LUdlovr 5-5900
$2,000 METINIU PAJAMŲ. Mū-

1 o-s .. m 1 sa • « • rinis namas — 2 —,4 — 3 kamb.
mauskaitė, gyv. Klaipėdoje, Lie- Rųavs Apylinkėįe 24th ir Homan. 
tuvoje. Atsiliepti: Peter Milletvich. S10900; įmokėti $2,000. SVOBO-
791 Hudscn Avė., 
N. Y.

Rochester 21 DA 373S W. 26tb St. 
1-7038.

LAwndaIe

IŠNUOMUOJAMA — FOR KENT

NAMŲ SAVININKAI!
Taipininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5916 Rn tVestern. PKospect 8-2284

ŽIŪRĖKI ŽIŪRĖK! Mūrinis 2-jų 
butų namas. 4 ir 4 kamb. ir 1 
kamb. pastogėje. Gazu apšild. Mo
kesčiai tik $85. Apylinkėje 26th 
ir Homan. $13,500; įmokėti $3,500. 
SVOBODA, 3739 W. 26th STR. 
LAundale 1-7038. .

PASAKOS — VAIKV DŽIAUGMAS 
Pasakų knyga — geriausia dovana!

l'ž $2.00 autorė atsiųs savo naujų 128 
pusi. lietuviSkų pasakų knygų “Sau
lės vestuvės”. Spalvotas viršelis, daug 
dail. Stančikaitės iliustracijų. Per
siuntimų apmokame. Senė Pipiraitė 
Toniarienė, S. Aberdeen, Chi
eago 9, Iii.

10 Alsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėje

1. Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
2. Turtas .......................... ................................. $58,000.000.00 ,
3. Atsargos Fondas virš ..........................• • • •<. $5,000,000.00
4. Standard Namas ir visi įrengimai vert. virš $1,000,000.00, 

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

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

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

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

Pinigai įdėti prieš 11-tę dieną, neša dividendą už visą mėnesį.

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, Jr., Vice-President

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

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32

(Archer Avė. ai Sacremento)

PHONE: Virginia 7-1141

- •‘•i— fr*

Išnuom. neapstatytas 4 kamb. 
butas su vonia. Patiems apsišildy
ti. Karštas vanduo. Tik suaugu
siems. Arti Šv. Kryžiaus bažn.

FRontier 6-5702

Finansiniai pasiturinčiai šeimai 
išnuom. su 3 mieg. kambariais bu
tas. 7055 S. California Avė.

PROGOS - OPPORTUNITIES

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS.
Namų PKospect 8-2071

Marųūette Parke prie mokyklos ir 
bažnyčios 4 metų 3 butų (2x6 ir 1x5) 
mūr. namas. Visi butai modemiškai 
įrengti ir dar yra galimybė vienų bu
tų įsirengti. Dvigubas mūro garažas. 
Geriausias Velykinis pirkinys už 
$42,000. Kavaliauskas.

$100,000.00 met. apyvarta. Arti 
79th — Šo. Indiana. Putlius biznis— 
taverna lr liųuor store (dvi patalpos) 
su 2 augštų mūr. nąmu. Antrame 
augšte 7 kamb. moderniškai įrengtas 
butas savininkui. Alyva aut. šildy
mas. Rūsys. Dvigubas garažas. 
$42,500. A. Rėklaitis.e i e o a a $

2785 Weat TIM Street 
VU tetofonal: WAUtoook B-eoia

Marųūette Parke -
2 po A kumb, mūrinis, prie liet.

baž., sav. priverstas greit parduoti.

BOOKKFFPFP
AGE TO 35

Accounts receivable 
Some typing

40 hours — Steady work 
Pleasant 12 giri office 

CALL MRS. CQX

NU-DELL PLASTIC CORP.
2250 N. Pulaski. CA 7-4900

STENO - CLERK 
W a n t e d
25th & Ashland

GOOD SALARY 
EXCELLENT WORKING 

CONDITION
WITH MANY BENEFITS 

For Appt. Gali:

CAnal 6-2467
Ex. 15

“T O W N E”
SEE US FOR OFFICE 

POSITIONS 

No fees

Neighborhood and Loop 
locations

Tel. ST 2-7480 
109 N. PEARORN, sitite 701

EXPERIENCED WOMEN 
TO DO PRESSING

Parduodama
LIKERIŲ KRAUTUVĖ

Įsteigta prieš 12 metų.

6554 So. Western Avenue
Parduodama TAVERNA IR NAMAS.

2-jų augštų — 3 butai. Taverna 
pilnai įrengtai Namas gerai užlaiky
tas. Karštu vand. šildymas; didelis 
rūsys. Garažas Savininkas daro ge. 
rų biznį; įsteigt, per daug metų. Kai
na prieinama. Uab&i gera proga. 
Pardavimo priežastis—apleidžia Chi
cagų. 2014 Canal|(ort Avė., Chieago 
IA, III.

Parduodama TAVERNA — 732 \V. 
CERMAK Kll. Dirbtuvių apylinkėje. 
Tavernos “lease” baigiasi bal. 30 <1. 
Skambinti namo savininkui — OLym
pic 2-0205.

PAR DUODAMA 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 

KRAUTUVĖ

Išeinu iš biznio—nupigin
tam kainom išparduodu vi
sas prekes.

2551 W. 71st STREET

PRospect 6-4906

Parduodamas 2-jų butų po 6 
kamb. mūrinis namas.

4430 S. Campbell Avė.
LAfayette 3-2180

CICERO. Partneriai išsiskiria, par
duoda 2-jų butų apkaltą namą 
—5 ir 5 kamb. (3 mieg.) 161 h ir 
50th Avė., $14,500. Gazu apšild.
SVOBODA, 6013 Cermak Rd.
Blshop 2-2162.

BERWYN. 2-jų butų bungalow.
Arti Austin ir 22nd St. 6 ir 2Vi 
kamb. Karštu vand. apšild. 2 au
tom. mūro garažas. Spintos virtu
vėje. Įkainuotas skubiam pardavi
mui, $23,900. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. Blshop 2-2162.

MUI DINO £ REMODLJJN4.
" VIKTORAS ŠIMAITIS

GENERAL OONTRACTOR Į , "....................... ... ' . . -----
Stato rezidencinius ir komercinius šioje nejudomo tuno pardavimo 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen- Įstaigoje perkant ar parduodant, jfl 
duoja planus; išrūpina statybos lr patar
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229

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

KAZYS ČESNAUSKAS I
6444 SO. TROY ST.

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

«
• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re
ti montams ir namų pertvarky- 
»f marus • Turime didelį patyrl- 
flk mų namų statyboje. • Patys 

H atliekame cemento tr medžio 
ii darbus. • Apkainavimai nemo
ji karnai.

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

TAVERNA ir NAMAS parda
vimui. Kambariai ir butas duoda 
$140 j mėnesį pajamų. 2-jų augštų 
mūrinis namas. Garu apšildomas.
Prie autobuso sustojimo vietos; VACYS PETRAUSKAS
priešais Stock Yards. Įmokėtu nnLDlNG CONTRACTOR
$6,000. 4163 S. Halsted St. 4327 S. Camptiell Av., Chicago 32, UI.

PARDUODAMA- TAVERNA IR 
VALGYKLA hu visom prekėm ir 
įrengimais. Pramonių centre.

Blshop 7-8402

PARDUODAMA TAVERNA 
& VALGYKLA

su visom prekėm 
Pramonių centre.

ir įrengimais.

Blshop 7-9402

REAL ESTATE

MARQUBTTE PARKE
Me<l. bung. 6 kamb., platus skly

pus. arti susisiekimo.
GAGE PARKE

Naujus mūr. 2(į aukšto, 4 ir 3 
kmb., centr. dujomis šildymas, gara
žas, idealu motinai ii vedusiai duk
teriai.

MOr. bung. 2 butai. 5 ir 3 kamb. 
skiepe, geros išvaizdos namas.

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 6, centr. šildymas. 3 

auto. garažas, reikta gkuhlal par
duoti.

Med. 7 kiiuiti. bung., didelis im
tas. erdvus skiepas, garažas.

BIZNIAI
Taverna su vtHiiis Įrengimais, tšnuo- 

iiKiiama laimi prieina mum iii sųlygo- 
inls Brighton Parke

Mūr. namaiti taverna ir salė. 2 Im
liai po 4 kmb. ir • atskiri kambariai 
niiomavimuj. Puikios p,t lamos, ge- 

I ras pastatas. Labai gema kaina.
Hu geriausiais Velykų linkėijmais.

SIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd St, CL 4-2390

Skelbkitės "Drauge’!

VArds 7-9875

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 S. 48th Ct, Cicero 50. UI
Statome nauju namu Ir ganius.

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbu, skubiai, 
gerai ir pigiai
šaukite DAnube S-17M ■

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Oi. OLympic 2-S12I nno • vai. 

vakaro Iki II vai. vakaro

• vai

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gen. contractors 

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų lr viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas lr įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo S vai. ryto iki 6 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PKospect 8-2018
6800 SO CAMPBELL AVE. 

m Chlcagt 29. UI.
I

Siamu Mnlybn, (vairūs pataisymai 
Ir pnrdnvIiiMM. Jei norite pirkti ar 
nžaiaakytl namų, kuria būtų gerai IS- 
planuotaa. patogus, gražun Ir pigus, 
pirkite ar nžalsakyklte pas

V. ŠIMKUS
Roaltnrti šaukite Tl'.rnimal •-IUM1 

i nuo 5 tai. p p kasdien ir aekma- 
į dieniam nuo In - 4 vai. Adreaaa; blft 
< Nolton, \Vlllow SprlugM. UL

Centralinis šildymas, 2 mašinų gara- jn modern cleaning plant. 5^-days
i« -r“- %uality ft

rūsy. 2 mašinų garažas. Alyvos oentr. manent worker. Wages equal to 
šildymas. Prieinama kaina. A. Vaina, ability. Vaeation with pay. —

5 kamb. bungalow. Autom, gaao Apply in person.
šildymas. 2 mašinų garažas. $17,000 RANDBOX CLEANERS

temb. Mūrinis. Pečiais SU- & Warren,. Downers Grove
dymas. Garažas. Tik $20.800.

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Pnblic 

5916 So. IVestem Avė. 
I’Rosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

LINKSMU VELYKŲ 
LINKI VISIEMS

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubllo 7-9460

oarltnaa

H 0 R V I L a
REAL EfiFTATE 8ALR8 

’ieou W. BU Tut. Prospect 8-A454

LABAI PUIKIOJE VIETOJE — 
DVIEJU AUGŠTU NAMAS

2 po 3 k. ir 1—6. Sklypas 50x125 
pėdas. Alyva apšild. Šoninis priva
žiavimas.
____ 6636 S. TALMAN AVĘ.

MARQUETTE PARKE. 10 butų 
apartamentinls. Stiprus namas Ir ge
ros pajamos. $67,000.

BRIGHTON PARKE. 5 butų mllr. 
ant plataus sklypo. 5 kmb., centr. 
šlld., Iktl butai šildomi pečiais. Kai
na $36,000.

KITUR: 2-jų augštų 4 bt. mūr. 
2 po 4 kmb. ir 2 po 6%. Šildymas. 
$38,000.

VENTA
4409 80. FAKFIELD AVE. 

LAf. 8-8881; LAf. 8-9627
SAVININKAS parduoda 2-jų 

butų mūrinį namą. 5 ir 5 kamb. 
Autom, gazu, karštu vand. apšil
domas pirmas augštas. Uždari por
čiai Modern. vonios. Spintos vir
tuvėje, 1-me augšt. Rūsys, pasto
gė. Namas gerame stovy. 734 W. 
19th Place. Tel. C Anai 6-6572.
4 KAMBARIŲ padidinamas mūrinis,
visas kilimuotas. Iškelti nutekėjimai. 
Čerpių grindys rūsyje. Aliuminijans 
langai, visur vėsintuvai. Gazo, su
spausto oro Šildymas. Pusantro auto 
mobiliaiiH garažas. Kaina $19,906.

7136 80. Savryer Ava.

MISCELLANEOUSa

ŠILDYMĄ S
A. Stanča&askas instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicer.
75bL OLytnpic 6-0775 nno 8 vai. 

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

OLympic 2-6752
LIE7T. APDRAUDOS _AGENTFRA 

Visų rūšių apdraudos. Automobi
lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydgfrnt apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-5671

INTF.RSTATK INSURANCE AGENCY 
A108 S. Ashland Avė., Chicago 36, III.

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJ4 CENTRINį 

APŠILDYMA — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kainos žemiausios; mūsų 
instaliacija yra tobula. Kreipldtės 
| mus pilnam centrinio apšildymo 
instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokį “sheet metai’’ — skardos 
darbą.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50. III. TOwnhall 3-6670 
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-

PLUMBING
Licensed bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
Šaukite dabar. Kalbame lietuviškai

TH. — REpublic 7-0844 ar 
WAlbrook 5-3451

Skaitykite “hraugą"!
HELP WANTED — FEMALE

FREIGHT LINE FIRM
PERMANENT POSITIONS FOR EXPERIENCED ONLY. 

GIRLS WILL RECEIVE UNUSUAL TOP SALARY TO ! START.

COMBINATION TELETYPE OPER. 
AND RECEPTIONIST

Mušt have several years experlence.

SECRETARIES — Dictaphane and Short-
hand ability neeessary.

Due to our type of businesa, we are paying highest 
, salaries in city.

5 DAY WEEK. FINE WORKING CONDITIONS. 
Intėrvbuvs 8 A. M. to 6 P. M. See Mr. 4. Tarle.

1350 W. ROOSEVELT ROAD



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 7Šeštadienis, balandžio 20, 1957

A. A.

JOSEPH H. KAULAS, SR.
GYVENO 11032 S. ARTESIAN AVE.

Anksčiau gyveno Brighton Parke

Mirė Imlumlžio 10 ii., 1057, 5 vul. ryto, sulaukęs pusės amžiaus. 
Gimė Uetuvoje.

Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko (lidrlinnir nuliūdime žmona Paulina (Jakubauskaitė), 

3 sūnūs: Jeisepli, .Ir., marti Bernice; John, marti Valerie, ir Ėd
uonį, marti Liteille, 5 anūkai, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas Ims pašarvotas šeštadienį 6 vai. .John F. Eudeikio kop
lyčioje, 4336 S. California Ave.

Imidotuvės įvyks antradienį, bal. 23 d., iš koplyčios 8:45 vai. 
ryto Ims atlydėtas į švenč. Panelės Giminia parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus*gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnūs, marčios ir anūkai

Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Tel. LAfayettc 3-0440

ANTANUI RAUBAI ir jo žmonai Elenai, jo broliui 
A. | A.

JUOZAPUI RAUBAI mirus,
reiškiame gilią užuojautą.

“Baltic Melodies” Valdyba ir nariai 
Detroit’o Lietuviu Radijo

Saugumas Federalinės Valdžios Agentūros 
X UŽTIKRINTAS IKI £10,00000

DOVANAI 
SKĖTIS
(LIETSARGIS)

SU DEPOZITU - 
$1OO AR DAUGIAU

Pradėkite einamą sąskąitą pąs mus dąbęr !

t

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

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

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas 
Telefonas — Bishop 2-1397. Uždaryta trečiadieniais.

lOJC SELF ■ ■ v S ER V I CE

iquor Store

A. A.
MARY BACEVIČIUS 

Zamb
Gyveno 2545 W. 39th Place

Mirė bal. 18 o., 1957, sulau
kus pusės amž.

Gimė Chicago. Iii.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Daniel. marti Ann, anū
kė Carol, 3 broliai: Bruno
Zamb, Kdward Zamb ir Paul 
Zamb, jo žmona Anne, sesuo 
Bose Petrolis, jos vyras Anton, 
sesers vaikai: Tom, jb žmona 
Eva ir jų šeima: Victor, žmo
na Julia Ann; Raymond: ir 
Rose Rimkus, jos vyras Krank 
ir šeima, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šeš
tad.. 1 vai. p. p. Petro Bieliū
no koplyčioje, 4348 8. Califor- 
nia Ave.

Laidotuvės jvyks pirmad., 
bal. 22 d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į St. Agnės 
parapijos bažnyčią, kurioje 
jvyks 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 Kanos, marti ir anūkė.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LAfayette 
3-3572.

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — VVALBROOK 5-8202

APR1L-BAL. 18, 19, 20 d. d

MARTELE THREE STAR COGNAC Fifth $4.79

HENNESSY TIIREE STAR COGNAC FiftH $5.09

BISUUIT THREE STAR COGNAC $4.98

GRAIN ALCOHOL, 190 Proof V. S. P. , Fifth $4 79

MUMM’S IMPORTED CHAMPAGNE, Fifth $393

WHITE UOKSE OR AMBASSADOR,
IMPORTED SCOTCH WHISKEY Fifth $449

DOMESTIC CHAMPAGNE, Pink Champagne
or Sparkling Burgundy Fifth $1.98 

*
LOWENBKA(J IMPORTED BEER

Case of 24 bottles $8-55

KLIAEA MINE Fifth $|.69

BI'DVVEISEIt, SCHLITZ, MILLER, HAMMS

or PABST, Case of 24 Cans $3.98

Skaitykite ir platinkite dienraštį "llraiiĮįf.

E. Chicaga, Ind.
SuairinkiinaK

S. m. balandžio 7 d. 2 vai. p. 
p. šv. Pranciškaus lietuvių pa
rapijos patalpose įvyko LB apy 
linkės visuotinis susirinkimas. 
Susirinkime dalyvavo apie 30 
asmenų. į prezidiumą buvo pa
kviestas pirmininkauti B. Nai
nys, o sekretoriauti — J. Bag- 
danskis. Apylinkės valdyba pa
teikė nuoseklų pranešimą apie 
dabartinę ir būsianėiąveiklą. Kai 
kurie susirinkimo dalyviai iškė
lė solidarumo mokesčio klausi
mą ir prašė valdybą apie tai pa
informuoti LB apygardos valdy
bą . Šis klausimas yra gana svar 
bus nedirbantiems. Nedirbantie
ji asmenys neprivalo užsimokėti 
solidarumo mokesčio, nes, jeigu 
jie nedirba, tai ir pinigo neturi. 
Ligšiol pagal JAV Lietuvių Ben 
druomenės statutą dirbantysis 
užsimoka du dolerius, o nedirban 
tysis — vieną. Tie pasisakymai 
sukėlė diskusijas ir buvo nutar
ta šį reikalą rekomenduoti apy
gardos valdybai.

Minėjimas
Netrukus įvyks Motinos die

nos minėjimas, kurio parengimo 
reikalais rūpinasi kultūrinių rei
kalų vedėjas Faustas Strolia. 
Apie minėjimo laiką ir vietą visi 
E. Chicagos apylinkės lietuviai 
yra prašomi atkreipti dėmesį į 
plakatą, kuris bus iškabintas Šv. 
Pranciškaus bažnyčios priean
gyje. Visi apylinkės lietuviai 
įspėjami, kad paskiri praneši
mai nebus siunčiami į namus.

Vaikų diena
E. Chicagos LB apylinkės vai 

ayboje iškilo sumanymas, kurį 
bus -stengtasi realizuoti. Kaip 
žinome, mes turime dvi dienas: 
Molinos dieną ir Tėvo dieną. Kad

neužmirštume mūsų brangių vai 
kačių, vietinė apylinkės valdyba 
nori viešai paskelbti Vaikų die
ną ii ta proga suruošti jiems 
pasilinksminimus, iškylaujant 
gamtoje.

Tokiam sumanymui turėtų pri 
tarti visi tėvai, kurie dar nori 
savo vaikučius išlaikyti lietuviš
koje atmosferoje. V. Makiejus

Kongresas vaikų 
klausimais

Montrealio universitete rūgs. 
2 — 6 dienomis įvyks kongre
sas vaikų globos klausimais. 
Kongresą šaukia Tarptautinis 
Katalikų Vaikų Globos biuras.

PAJIEŠKOJIMAI
luškoims: BARBORA TRUSKAI- 

Tfi DUMBKAl’SKIESfi ir jos sesuo 
PETRONfcL.fi TttUŠKAlTfi LAZIN- 
KIENfi. Jieško brolis Antunas Trus
ka iš Sibiro. Atsiliepti šiuo adresu: 
A. Vaičiulis, 2552 W. Marąuette 
Rd., Chicago 29, III.

RUTKAUSKO JUOZO, sūnaus 
Motiejaus ir DRANGELIENfiS 
MAGDALENOS, dukters taip pat 
Motiejaus, jieško jų sesuo Ona Ce- 
liešienė iš Garšvinės km., Prienų 
vals., dabar su šeima gyv. netoli 
Irkutsko, Sibire. Yra jos laiškas. 
Jie patys ar kas apie juos žino 
prašomi parašyti: P. štuopis, 869 

1 Glencairn Ave., Toronto 10, Ont., 
Canada. ________ ______ ___

tick-tock watch repair
Taisome visokių firmų laikrodžius. 
Turime gražių dovanų kaip tai — 
laikrodėlių, papuošalų ir pilną pa- 
srinkimą Sunbeam gaminių — ves
tuvėms — shower’ams — sukaktu
vėms — gimtadienams ir t.t. At
vykite ir įsitikinkite patys. 1253 
W. 18th St., pirmad. ir šeštad.— 
9:30 iki 7 v.v. HA. 1-5332

ARTHHITIS & KHKUMATISM 
Skaudantienis muskulams bei

sąnariams
Nauji vaistai skaudantienis raume

nims, sustyrusienis sąnariams. Sku
biai palengvina paraudusių, sustyru- 
sių bei sutinusią nugaros, kelią, ko- I 
ją, koją pirštų arba sprando raume- I 
nų ir sąnarių skaudėjimą. Vartokite 'I 
naujus AMERPOL vaistus. 100 tab
lečių tik $3.50. Mostis 98c tube. Ga
lima gauti vaistinėje arba'' rašykite j 
Amerpol, Chicago 22, III.

A. i A.

z CHARLES D0N0WSKI
Gyveno 7120 S. Washtenaw Av.

Mirė bal. 16 d., 1957, 9:30 v. 
vak., sulaukęs pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 4o m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

draugai ir pažįstami.
laidotuvėmis rūpinasi Ruth 

Rekštis Holmberg.
Kūnas pašarvotas Mažeikos- 

Evana koplyčioje, 68 45 South 
Western Ave.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
bal. 2 2 d., iš koplyčios 1 vai. 
p. p. bus nulydėtas į kapines.

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

laidotuvių direktorius Maže.i- 
ka-Evans. Tel. REpubtie "7-8600

t

A. A.
JONAS PASISKEVIČIUS 

Gyveno 4407 S Rockwell St.
LA 3-7955

Mirė bal. 16 d., 1957. 10:10 
vai. vak., sulaukęs pusės ainž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Pasva
lio parap., Paberželių km.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Marcelė (Kunsukė), 
duktė Viktorija Leone, žentas 
Leo. anūkai Leo, Jr. ir Ken
neth. Sesers vaikai: Antanas 
W a 1 1 u n a s ir jo žmona 
Kazimiera. Anna Valan
čiu nas, jos vyras Jonas; 
Amella, Pushkovvskas, jos vyras 
Petras; Bernice Liukas, vyras 
Antanas su šeima; Dolores 
Wallunas; Veronika Kalendra, 
gyv. Toronto, Canada; brolio 
duktė Emilia Pierce, jos vyras 
Robert ir šeima. Kiti giminės: 
Barches ir Valančiūnų šeima: 
Bertha McGregor ir jos sūnus: 
Zinaida Rife. Dukters uošvė 
Viktorija Lijūnas su šeima, ki
ti giminės, draugai ir pažįsta
mi.

Priklausė: Sv. Vardo Draug.. 
Keistučio Pašalpos Klubui it 
Chicagos Lietuvių Draugijai

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Cali
fornia Ave.

LaldotuvSs jvyks pirmadienį, 
bal. 22 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto b tus atlydėtas į švenč. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies iselą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes. Pagal velionies pageidavi
mą prašoma gėlių nesiųsti.

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

Nuliūdę: 'Žmona, duktė, žen- 
‘ tas lr anūkai.

I-aidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LAfayette 
3-357 2. _______

NUO U2SISENSSJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
naga.ll ramiai sėdėti lr naktimis 
miegoti nes Jų uisisenėjustos žaiždoa 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru lr skaudžių iaiždų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji
mą lr galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgt nuo skau. 
džių nudegimų. Ji taipgi padalina 
niežėjimą liros vadinamos PSORIA- 
818. Taipgi padalina perdėjimą ligos 
vadinamos ATHL.ETE.8 FOOT, su
stabdo džiovinimą odos lr perplydlmą 
tarppirščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džlflstančlos sunkusios odos dedir- 
vtnių, odos Išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė uuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 7$ 
et.. |1.>1. Ir td.dd.
Pirkite vaisttndseChi- 
cagoj tr apylinkėse—
Mllwaukee. Wlsc., Ga- 
-v.lnd. ir Petroit, Mi
chigan arba rašykt- 
•v 1 r atsiųskite Mo- 
ney order Į

IJCOULO, Department D.. 
5618 W. Eddy St., Chieago M. Ilk

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS OfcLINYCIA

! Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke 
[ tų, laidotuvių ir kitų papuošimų. >

2443 Wea* 3Srd 8treet 
t<4- PRoMpsct ė-ua*d tr PR H-AM4.

FRANK JANUŠAITIS
Gyv. 2858 So. Emerald Ave.

Mirė balandžio 18 d., 1957, 6:00 vai. ryte, sulaukęs 68 
m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš šakių apskr., Sudargu parapijos.
Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 pusseserės: Marijona Alyo- 

šaitis, ir Mareęla Rutledge ir jos vyras William, pusbrolis Jo
seph Jannish ir jo žmona Dorothy ir jų šeima ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė S.L.A. 129 kuopai, Chicagos Lietuvių Draugijai, 
Šakių Apskrities Klubui ir Šv. Jurgio Vardo Draugijai.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 So. Hal
sted St.

Laidotuvės įvyks pirmad., balandžio 22 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Pusseserės, pusbrolis ir jų šeimos.

Laidotuvių direktorius P. J. Ridikas. Tel. YArds 7-1911.

TROOST - PACHANK1S MONUMENTS
JOHN W. PAGHANKI8 (PATCH), Vice-President

6819 So. VVestern Ave. Tel. GRovehilI 6-3745■S

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
trausportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir nekmadienlaln nuo 9 vai. ryto Iki ė vai. popiet.
lAMIItlNKTTK nšRAR — nūs PASTATYTA KAPINIŲ DIENfMEl 

JOKIO IMOK1JIMO. SUMOKĖSITE KAPINlČ DIENOJE.

P. Juozui Rimkevičiui, jo mylimai žmonai
A. t A.

ANELEI RIMKEVIČIENEI mirus, 
liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Ivašausku šeima

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

uodAsio valandoj

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

3845 So. Weatom Av*. Air Condltioned koplyčia 
BEpnbUe 7 3333 — 7-M3Į Aatomoblllams vieta

Tiesas, karia gyvena kltoaa mlaata dalyse; gausima 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna Mes turime koplyčū
* vimas dieną ir nak fiBF Jftl visose Chicagos ir ’

(tį, Reikale šaukite Rorelando dalyse ir1

(mus tuojau patarnaujameI

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

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

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10X21 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVllL, CICERO, UI. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET Y Arda 7-0731

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpuhlic 7-1213
2814 W. 2Srd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1121 8. SOth Ave. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9667

Perskaitę dienr. ‘‘Drauda ’, duokite jj kitiems.

I

PETRONfcL.fi


DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TLIJNOTS
šeštadienis, balandžio 20, 1957

CHICAGOS ŽINIOS
Daug žmonių vakarinėse Į Dėl skrybėlaitės pateko

/ mus
X Sv. Kazimiero seserų vie-' 

nuolyno rėmėjų centro susirin
kimas įvyko sekmadienį, bai.! 
14 d., vienuolyno patalpose. Su
sirinkimui vadovavo centro 
pirm. A. Nausėdienė, raštinin
kavo V. Galnaitė. Delegačių bu
vo iš septynių skyrių. Rūpes
tingai tartasi apie rengimą iš
kilmingo auksinio jubilėjaus. 
Apsvarstyta seimo reikalai. Sei
mas įvyks gegužės 5 d. Mari
jos Augštesnėsės mokyklos di
džiojoj auditorijoj. Kaip pa
prastai seimą seks šauni vaka
rienė ir puiki programa. Gegu
žės 19 d. įvyks rėmėjoms re
kolekcijos, kurias praves vys
kupas V. Brizgys. Seselės M. 
Ignacija prašė rėmėjas iš anks
to pranešti apie savo dalyva
vimą rekolekcijose. Savo pra
nešimą dar bus nevėlu paduoti1 
ir seimo proga. Pirm. A. Nau
sėdienė ir seselė M. Ignacija rė
mėjoms palinkėjo linksmų Ve
lykų. Pranešta, kad Velykų me
tu bus atnašaujamos šv. mišios 
ir kitos maldos už visus rėmė
jus, prašant Dievo palaimos ir 
sveikatos . Rėmėjos ir seselės 
visuomenės prašo ir kviečia vi
suomenę gausiai dalyvauti auk
sinio jubilėjaus’ seime..

X Chicagos at-kų sendrau
gių susirinkimas, įvykęs š. mėn. 
7 d. šv. Kryžiaus parapijos sa
lėje, išklausė ASS centro valdy
bos pirm. K. Kleivos pranešimo 
iš sendraugių konferencijos ir 
peržiūrėjo skyriaus pirm. kun. 
A. Stašio referuotas skyr. veik
los gaires 1957 metams.

Nutarta suruošti at-kų šei
mos šventę š. m. geg. m. ir iš
rinkta komisija — J. Grybinas, 
J. Karpavičius, dr. K. Šidlaus
kas, M. Liulevičienė ir A. Vi- 
liušis.

Rudeniop įvykstančiam kon
certui rengti komisija sudaryta 
iš A. Repšio, A. Beleškienės, 
O. Stankaitytės, J. Dėdino ir 
inž. Matkevičiaus.

Chicagos moksl. at-kų šven
tės, įvykstančios š. mėn. 28 d., 
išlaidoms padengti paskirta 100 
dol.

Susirinkime dalyvavo ir jau
nieji akademikai sendraugiai, 
kurie įėjo ir į darbo komisijas. 
Susirinkimui pasibaigus at-kai 
sendraugiai dalyvavo religinia
me koncerte.

X Lituanicos futbolo klubas 
pirmenybių rungtynėse balan
džio 14 d. pasiekė sekančių re
zultatų: Jaunių komanda pra
laimėjo Schvvaben jaun. 3:0. 
Rezervas 2:0 santykiu nugalė
jo Wanderers. Įvarčiai Bar- 
rnaus ir Stulgos. Pekaito ir 
Kauno įvarčiais, po tikrai kie
to ir įtempto žaidimo Lituani
cos I kam. iškovojo lygiąsias 
prieš italų Maroons klubą 2:2, 
tuo pelnydami pirmąjį tašką 
šio pavasario rato pirmenybė
se.

X Sol. Danutė Stankaitytė 
išpildys solo partijas “Daina
vos” ansamblio muzikiniame 
pastatyme “Išeiviai”, kuris 
jvyks gegužės 12 d. Marijos 
Augštesniosios mokyklos salė
je-

X O. Aleliumienė, Bridgepor- 
to veikėja ir vyčių sendraugių 
kuopos sekretorė, betriūsdama 
namuose nukrito nuo suoliuko, 
smarkiai užsigaudama šoną.

X U. Žemaitienė, žinoma tau- 
tosakininkė, eidama netvarkin
gu šaligatviu išsinarino koją.

pamaldose
Pagal naują Šv. Tėvo patvar

kymą šiemet Didžiąją savaitę 
dauguma pamaldų — vakare. 
Žmonėms tai gana patogu, nes 
net ir dirbantieji tuo metu jau 
dauguma būna sugrįžę. Dėl to 
bažnyčiose labai gausiai lanko
si tikintieji ir gausiai eina prie 
sakramentų. Dabar ir darbinin
kijai patogu eiti prie šv. Ko
munijos, nes per tris valandas 
susilaikę nuo maisto, grįžę iš 
darbo gali artėti prie Dievo 
stalo.

Nužudytojo paslaptys
Salvatorės Moretti netikėta 

mirtis iškėlė aikštėn visą eilę 
paslapčių. Visų pirma, paaiškė
jo, kad nužudytasai buvo įvel
tas į narkotikų spekuliaciją. 
Jau .metai laiko, kaip dėl to jis 
buvo policijos sekamas. Toliau, 
jis draugavosi su moterimi 
Jean Hansen, kuri nuo seniau 
žinoma turinti ryšių su Chica
gos gengsteriais ir du vyrai, 
su kuriais ji anksčiau intymiai 
draugavosi, buvo rasti nužudy
ti taipgi automobiliuos^. Paga
liau — policija susekė, kad ma
šina, kurioje buvo rastas nužu
dytas Moretti, buvo nuvažia
vusi į Phoenix, Ariz., ir tenai 
nuvykęs asmuo buvo susiti
kęs su anksčiau nužudytojo 
bankininko Marcus meiluže.

X Jaunimo Kongreso pro
graminė komisija, kuriai vado
vauja J. Štuopis, jau yra gavu
si sutikimus beveik iš visų 
kviestų prelegentų. Kongreso 
programoje numatoma du ben
dri posėdžiai, paskirų sekcijų 
posėdžiai ir šokiai Morrison 
viešbutyje šeštadienį. Sekma
dienį yra planuojama sv. Mi
šios Šv. Petro bažnyčioje, iškil
mingas uždarymo posėdis, ban
ketas ir šokiai tame pačiame 
viešbutyje.

X baliai skubiai yra reika
lingos žinios apie vykusias ne
priklausomoj Lietuvoje augšt. 
mokyklų varžybas dėl Kanados 
pulk. Grant-Suttie taurės. Kas 
prisimena kuri gimnazija buvo 
šių varžybų nugalėtoja prašo
me pranešti L. Enciklopedijos 
sporto skyriaus redaktoriui A. 
Keturakiui, 1 Dyer Avė., So. 
Boston, Mass., arba J. Vaičiū
nienei, 1216 So. 49 Avė., Cicero, 
III. Varžybos dėl minėtos tau
rės buvo pradėtos 1935.

X Knygnešys A. ŽaJpys, gy
venąs 1742 W. 47 str., Chicago 
9, Ilk, prieš Velykas nudažė vi
są eilę puošnių margučių. Porą 
jų atsiuntė “Draugo” kultūri
nio priedo ir vyriausiam redak
toriui. Vieni išpuošti tulpėmis 
ir kitais žiedais, kiti vaizduoja 
Nukryžiuotąją Lietuvą. A. Žal- 
pys yra vyresnio amžiaus žmo
gus, bet dar pajėgus, pilnas 
energijos ir iniciatyvos.

X Chicagos Lietuvių Fronto
tradicinė pavasarinė iškyla į 
Jonynų ūkį numatoma gegužės 
31 ir birželio L dienomis. Šįmet 
iškyloje numatytos 2 paskaitos, 
laužas su plačia menine dalimi, 
tradicinis jaučio kepimas, dai
nos ir šokiai. Sekmadienio rytą 
visi iškylos dalyviai vietoje iš
klausys pamaldas.

X Prof. Mykolui Biržiškai
ir jo šeimai paremti ’’ Lietuvos 
Kūrėjų Savanorių S-gos Toron
to skyrius atsiuntė $25. Ta pro
ga LRD pirmininkui rašytame 
laiške skyriaus valdyba siūlo 
visoms bendruomenės apylin
kėms suorganizuoti rinkliavas 
tautos veteranams paremti.

į upę
Kai Arlene Kieta, 23 m. am

žiaus modeliuotoja, vaikščiojo 
ties Michigan gatvės tiltu ir 
taikstėsi nusipirkus biletą va
landą pavažinėti po upę, vėjas 
pagavo jos skrybėlaitę ir įme
tė į upę. Mergina skubiai šoko 
išgriebti, bet, kaip ji sakosi, 
būdama žemažiūrė, pati įkrito 
į upę. Čia ją išgelbėjo pora nez 
toliese buvusių vyrų — vienas 
tarnautojas laivelių bendrovės, 
o kitas alaus bendrovės rekla
mos darbininkas. Ištraukta iš 
upės mergina buvo nugabenta 
į Herotin ligoninę, kur nustatė, 
kad ji nenukentėjusi.

Spinduliuojantis stroncijus 
kauluose

Eksperimentinės biologijos 
atstovų suvažiavime Chicagoje 
dr. J. Heller, kuris dirba New 
England Medicinos Tyrimų in
stitute, papasakojo, kaip jisai 
su savo padėjėjais panaudojo 
atominius spindulius i leidžian
čius stroncijaus izotapus tirti 
kaulams: tie izotapai buvo su
leisti pelėms, paskiau perlaužti 
jų kojyčių kaulai. Tada moksli
ninkai stebėjo, iš kur kaulai 
ima medžiagą atstatymui sulū
žusios vietos, kaip veikia gyvio 
organizmas. Tuos stroncijaus 
spindulius sugaunant specia
liais aparatais už tiriamo gyvio 
kūno, galima nustatyti, kur ke
liauja to gyvio organizmo da
lelės, turinčios to spinduliuo
jančio stroncijaus.

Nušovė tris banditus
Anksti penktadienį Mandel 

Brs. parduotuvėje 1 N. State 
str., Chicagoje, policija nušovė 
tris banditus. Plėš,kai buvo įsi- 
kraustę į 11 augštą. Policija 
įtarė, kad gali įvykti apiplėši
mas ir persirengę civiliais dra
bužiais budėjo. Kai tik plėšikai 
priartėjo prie kasos, už geleži
nių virbalų policininkai liepė 
jiems sustoti. Banditai ėmė at
sišaudydami bėgti, tačiau pate
ko į kryžminę policijos ugnį ir 
visi trys buvo nušauti. Vėliau 
buvo atpažinta, kad vienas iš 
banditų buvo James Rentner, 
30 m. amžiaus, yra buvęs May- 
woodo policininkas, . kuris jau 
buvo įtariamas kitame nusikal
time, bet paleistas už užstatą 
laukė teismo. Kitu du nušau
tieji banditai: James Bartemio, 
iš Melrose Park:o, ir James 
Wulf, iš Glenview.

Banditai su savimi turėjo 
acetileno degalus ir kitus plėši
mo įrankius seifams atidaryti.

Sa'cS.!
May the Risen Christ bless you 
and hring you peace of heart

Išgyveno 107 metus
Oak Forest prieglaudoje gy

vena Charlotte Bonner, kuri 
jau sulaukė 107 metų amžiaus. 
Ji pergyveno tris savo vyrus ir 
penkis vaikus. Ji taip gerai 
jaučiasi, kad gali paguosti ir 
padėti net 40 metų už ją jau
nesnėms pacientėms toje prie
glaudoje, ir sako — ji nema
tanti priežasties, kodėl dar ji 
negalėtų pagyventi 10 ar 20 
metų.

Paklausta apie savo ilgo am
žiaus paslaptį, ji aiškina, kad 
už savo ilgą amžių ji tik Dievui 

' tegalinti būti dėkinga. Anot jos 
— geriausias gydytojas yra 
Dievas ir geriausi vaistai: lai
kytis Dešimties Dievo įsakymų.

Gerų jaunuolių "gauja"
Šiaurinėje Chicagos dalyje 

susibūrė apie 80 geraširdžių 
jaunuolių, kurie jau sukėlė 
$3,500 kovai su sklerozės liga. 
Jie tikisi sukelti $5,500. Vienas 
iš jų artimiausių uždavinių — 
šokiai, kurių pelnas eis kovai 
su skleroze.

$75,000 kompensacija dėl PADĖKA
mirties

Ann Johlie, 32 m. amžiaus 
našlė, ir jos du vaikai, 2 ir 4 m. 
amžiaus, iš Trans World Air 
Lines ir United Air Lines gaus 
$75,000 už tai, kad jų tėvas 
Robert, 32 .m. amžiaus, žuvo 
susidūrus tų dviejų linijų lėktu
vams ties Grand Canyon. Ve
lionės šeima gyvena Evanstone. 
Kadangi jo vaikai mažamečiai, 
tai tą susitarimą turėjo patvir
tinti teismas.
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GARANTUOTUS

SIUNTINIUS
į LIETUVĄ ir RUSIJA 

pigiausiomis kainomis 
per Švediją ir Angliją

siunčia
EUROPE PARCEL SERVICE

6004 S. Mozart Street
Chicago 29, III.

Tel.* WA 5-8829
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIMIHBMIIIIIIIIIIIIIIIII

9
NELS. J. JOHNSON

TREE - EXPERT
Phone: GReenlleaf 5-1877 

912 MTNER AVĖ. 
EVANSTON. ILL.

tssss im — «, *

REIKALINGA VIRfiJA-PADfiJC
JA. tiems atlygi n ims*, hutas ir už
laikymas. Rašykite Sino adresu: 
DRAUGAS Adv. 9441, 4545 W. 63rd 
St, Chicago 29, IU.

Mano vyras ANTANAS DUBAU
SKAS, gim. 1901 m. vasario mėn. 
11 d. Rokiškio apskr., Suvainiškio 
km. po sunkios ligos mirė š. m. 
bai. mėn. 11 d. Paalidotas 13 d. 
Šv. Marijos kapinėse.

Nuoširdžiai dėkoju kun. kleb. J. 
Jusevičiui, kun. Dekanui J. Taut
kui ir visiems draugams bei pažįs
tamiems mano a .a. vyrą ligoje 
lankiusiems ir laidotuvių iškilmėse 
skaitlingai dalyvavusiems, bei pa- 
reiškusiems mums užuojautų di- 
džio skausmo valandose.

Nuliūdime lieka Žmonų Elena ir 
Pratkelių šeima.

Statome
NAIVIUS IR
GARAŽUS

lr atliekam, visus statybos lr per 
tvarkymo (remodellng) darbus

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Skonihskan) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 60. ILL 
Tel. OLyrupiu N-7SSI; TO a-4230

Viena žuvo miglose
Nakčia į penktadienį Chica

goje buvo didelis rūkas. Per 
radiją buvo perspėta laikytis 
didžiausio atsargumo ir neva
žiuoti greičiau kaip po 20 my
lių per valandą. Nuo 7 vai. v. 
per keturias valandas buvo su
laikytas lėktuvų judėjimas. 
Rūke susidūrus dviems maši
noms ties Arlington Heights žu
vo 60 m. amžiaus moteris Tillie 
Kokalus. Ji važiavo savo vyro 
vairuojamame automobily. Įvy
ko ir daug kitų susisiekimo ne
laimių, kurių metu nemaža 
žmonių buvo sužeista.

Comptometro-Mašinraščio 
Mokykla Pradeda 

Pavasario Semestrą
Tuoj mesk dulkiną fabriką, nes 

jūsų laukia darbas švarioje raš
tinėje. Skambink mokyklos ve
dėjui P. Kešiūnui — tel. WAI- 
brook 5-4315. Mokyklos adresas: 
5543 S. Albany Avė.

SOPNlE b a hc u s 
RADIO PROGRAMA

IS W(1Kf HtotleH — Ranga 139(1 
PIKMADIENIO vak. nno 7—8 v. 
N'.'O PIRMAI). IKI PUNKTAI).

8:45 lkt 9:30 vai. ryto 
SRSTAIi 8:30 Iki 9:30 ryte 

NI'.kMAD. —»:S() v. r. IS Minil<*
\VOPA — 14(141 IUI.

7159 So MAPLEW()OI) AVĖ, 
Chlrago 29, III. HEmlock 4-2413

Mes parduome medžiagas, 
kurios vertingos 

LIETUVOJE!

Kadangi dabar daug mui
to už senus rūbus kaip už 
naujus, mes patariame siųs
ti daugiausiai medžiagų lie
kanas, už kurias yra žemas 
muitas

Turime visokių medžia
gų liekanų: eilutėms, sukne 
lems, paltams, sijonams ir 
kit. apsirengimui.

Atnešę šį skelbimą iš "Drau 
go" ir pirkę ką nors pas mus 
gausite keturis jardus me
džiagos suknelei.

4 . '

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

1263 North Paulina Street
Chicago 22, III.

Tetet. HUmboldt G-3353
ao«rioi iob

• rJ.eSS'Y-J
ORIGINALUS MAURICE MOORE 

PAMINKLAI nuo 1878 metų

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

‘' IŠMONE/
JUČUS SISTERS RESTAURANT 

(Naujai) dabar atidarytas
Galima gauti rūgščių kopūstų ir kitų skanių 
lietuviškų valgių. Atidarytas per visą naktį.

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 47th St., Tel. LA 3-9670 u

Mūsų bankas buvo saugi vieta taupyti praeityje, mes norime 
Jums pagelbėti ir dabar. Ar norite taupyti, ar atidaryti einamąją 
sąskaitą (cheoking account), ar gauti paskolą, mes visa tai galimo 
Jums sutvarkyti gerai ir greitai.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra atsižymėjęs savo 
stipria ir pavyzdinga laikysena. Jis pergyveno abu pasaulinius ka
rus ir depresiją ir indėlininkams išmokėjo pinigus pagal parei
kalavimus.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra pirmasis ir vienin
telis LIETUVIŠKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.
Visi indėliai iki $10,000.09 apdrausti Federal Deposit Insurance

Corporation, Wasliington, D. C.
Kviečiame ir Jus atvykti tuojaus pat į mūsų banką ir pasi

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road
Chicago 8, Illinois Tel.: Virginia 7 - 6430

.lotin J. Moore,
sav.

Paminklai 
Matizolejai 
Akmenys 
Markers 
PrieS šv. 
Snpnlchro 
kapines 

Ofisas
111 lr Austin 

Avenne

BEverty s-flepj 
Worth. III.

Residenca Tel. 
HUltop R-A277

AUTOMOBILIŲ 
IR GAZOLINO

TAISYMAS 
STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi Ir reguliuojami (tane up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos tr Lt. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamas duslintuvus (dedu vaitai-

Aklųjų akyse atrodė, kad jie mirę, 
bet jie yra RAMYBĖJE.

suarsjbbabjbtfi - —-

VIKTORO KO 2I C O 8 
Lietuvišku gazolino stotis ir auto 

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

CAU-ME-^OTORS C0.
6759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9633

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ........................ $8.25 Marcery 49-51 ................. $8.95
Ohev. Ali 1937-53 ......... 8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 ........... 8.20
Chevrolet 54-55 9.95Plymouth 42-50 ................. 9.95
Chrysler 6, 42-52 .......... 9.91 Pontiac 37-54 ................... 8.95
Dodge 6, 42-56 '............... 9.95Bulck 37-52 ....................... 12.90

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo pnipn irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

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

D. L. KUNIGAIKŠTIENES BIRUTftS DR-JOS CHICAGOS SKYRIUS

i. m. balandžio 27 dieną, 8 valandą vakaro.
Westem Ballroom Salėje, 3504 So. Westem Avė. 

— Rengi a —

KONCERTĄ--BALIŲ
Sibiro Fondui papildyti

X E. Sumienė, žinoma mūs, 
veikėja, džiaugiasi tolimomis į 
viešniomis — dukra Berną-1 
delta ir anūke, kurios iš Los 
Angeles, Calif., atvyko Chica- 
gon Velykoms.

fFl

Programą išpildys garsioji išraiškos šokių menininkė

JONĖ K V IETYTĖ
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti RENGĖJOS

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

{Ridėdami Juozo Kpaičio aluminlajus “S t o r m 
Windows" langus. Juos turint nereikės rūpintis 
kiekvieną pavasarį ir rudenį langų išėmimu ir 
sietelių sudėjimu. J. Spaičio aluminijaus "Storiu 
Windows"' laikys tiek ilgai, kiek jūsų namas šlo
vės. Pašaukite mus dar šiandien ir mes pada
rysime jums tuos nuostabius langus.

Pas mus taip pat galite įsigyti visų rūšių 
apdraudns (Insurance)

JUOZAS SPAITI8
S25» So. Halstel St. Tel. Vlctory 2-41473
Galite skambinti kasdien arba atvykti į mūsų 
įstaigų nuo 9 vai. iki 6 vai. vak. Pirmad. ir ket
vlrtad. nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linki savo klijentams

m

STEPAS GOBIS
1500 S. 49 AVĖ., CICERO, ILL
Svetainėje gros šokių muzika

%
KAS'TURI GERA SKONI, VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namų ir ofisų 
įrengimui.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

S222-24-26 So. Halsted Str. Vlctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30. Sekm. 10—5, Kitom dienom tt ft 
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