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Prof. M. Strogovič reikalauja teisėtumo Rusijoje
Ragina keisti SSSR baudžiamojo 

proceso tvarką
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Jonui Mekui paskirta premija 
.Semeniškių idiles"K
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MASKVA. — Net ir sovietų spaudoje pasitaiko balsų 
prieš baudžiamųjų įstaigų sauvalę. Pvz.: SSSR Mokslo akade- 

M. Strogovič “Izvestijų” Nr. 201 rašo, kad 
negalįs būti toleruojamas teisėtumo laužy

muos narys, prof.
Sovietų Sąjungoje 
mas.

“Ypač, — rašo profesorius, | 
— nepakenčiama, kai teisėtu- i 
mą laužo tos įstaigos, kurios 
sukurtos teisėtumą saugoti”, i 
Teismas, prokuratūra, tardy-| 
mo įstaigos turi dirbti “pagal 
teisinius pagrindus, stropiai 
budint, kad būtų elgiamasi pa
gal įstatymus. Turi būti bau- 

‘džiami tik nusikaltę, o ne ne
kalti” (pvz.: jų šeimos).

Po XX partijos suvažiavimo 
esą pravesti pakeitimai, tačiau 
“teismų, prokuratūros, tardy
mo organai vis dar dirba su 
trūkumais, pasitaiko ir įstaty
mų laužymų”.

Saugoti piliečių teises!
šiuo metu esą ruošiami teis

minio proceso nuostatai sąjun
ginėse valstybėse. “Esminiai 
pakeitimai veikiančio baudžia
mojo proceso nuostatų turi bū
ti: sutvirtinimas teisinių ga
rantijų procesuose dalyvau
jantiems piliečiams, stiprinant 
jų teisėtų interesų apsaugą. 
Ypač reikia praplėsti būtinas 
garantijas asmenims, šaukia
miems kaip kaltinamiesiems”, 
— rašo profesorius.

Kaltinamiesiems teisė gintis 
su advokatais

teisėtumo laužymą; tai bešir- 
diškumos, nesąžiningumas, ne
žmoniškumas — rašo profeso
rius.

Nekaltas, kol priešingai 
neįrodyta

Ryšium su tuo profesorius 
iškelia vertę nekaltumo pre
zumpcijos , (žmogus laikomas 
nekaltu, kol priešingai nebus 
įrodyta). Sovietų įstatymuose 
tokia prezumpcija nėra išryš
kinta ir praktikoje — laužoma. 
Profesorius ragina tą nuosta
tą įtraukti į naujus teisynus, 
pabrėždamas, kad jis jau esąs 
įtrauktas Albanijoje, Bulgari
joje.

Laisvasis pasaulis tai seniai 
praktikuoja

Reikalavimai, kuriuos iške
lia prof. Strogovič, jau seniai 
priimti kultūringame pasauly
je. Pagaliau ir sovietų teisinin
kų tarpe atsiranda balsų, reiš
kiančių protestą prieš teisėtu
mo laužymą Sovietų teisingu
mo įstaigose, apie ką daug kar
tų yra rašiusi laisvoji pasaulio 
spauda. — J. Pr.

Alžiro sukilėlių vadas
tariasi su prancūzais

ALŽIRAS, rūgs. 8. — Alžiro 
sukilėlių vadas, žinomas kaip 
„gen. Belounis”, tarėsi pereiti

Jis iškelia reikalą, kad nau
juose teisynuose kaltinamajam 
būtų sudarytos sąlygos — gin
tis. Turi būti įvesti advokatai 
— gynėjai kaltinamiesiems, ir I su savo 3,000 kareivių į Prancū-
jie turi būti įleidžiami sekti zijos pusę. Prancūzų pareigūnai 
net ir pirmteisminių tardymų 
eigą.

Prof. Strogovič ragina tą 
klausimą išspręsti greičiau, net 
pirma negu minėtų įstatymų 
projektai bus priimti.

Peržiūrėti įsiteisėjusius teismo 
sprendimus

Toliau, profesorius randa 
reikalingu leisti gynėjams (ad
vokatams) dalyvauti peržiū
rint įsiteisėjusius sprendimus. 
“Jau laikas baigti su neįverti
nimu gynėjų vaidmens bau
džiamajame procese ir laikas 
ryžtingai atmesti neteisingą 
nuomonę apie advokato veiki
mą, kaip apie kliūtį teismo ei
goje” — rašo profesorius.

Prievarta išgaunamas 
prisipažinimas

Prof. Strogovič kritikuoja 
dabartinę sovietų pažiūrą, kad 
geriausias kaltės įrodymas esąs 
prisipažinimas ir dėl to tardy
tojai visas pastangas deda, 
kad tą prisipažinimą išgautų. 
Vien prisipažinimu vadovaujan
tis — galima susilaukti klai
dingo baudžiamųjų bylų spren
dimo. Priešingai, pfof. Strogo
vič siūlo dėsnį: “Vien kaltina
mojo asmens
nepatvirtinamu
mais, negalima paremti 
tinimą.”

nusiminė, kai ši žinia prasis
kverbė į viešumą.

Informuoti šaltiniai įsitikinę, 
kad pasitarimai bus tęsiami tarp 
Alžirijos sukilėlių vado ir pran
cūzų.

Belounis, 40 metų, yra narys 
Alžiro nacionalistinio sąjūdžio, 
kuris kovoja prieš prancūzus ir 
labiau radikalų Alžiro tautinį iš
laisvinimo frontą.

• Lebano policija sugavo 15 
kulkosvydžių, kuriuos Sirija 
siuntė Lebano opozicijos lyderio 
vardu.

Fi*d R. Dirkson, kurį Kalifor
nijos gubernat. Goodwin Knight 
paskyrė San Quentin kalėjimo vir
šininku. (INS)

MONTREALIS, Kanada. — 
Vinco Krėvės vardo literatūri
nės premijos jury komisija, su
sidedanti iš dr. H. J'Iagio-pirmi-

Sekretorius ligoninėje
WASHINGTONAS, rūgs. 8. — 

JAV darbo sekretorius James P.
ninko, B. Pūkelevičiūtės, B. Cip- Mitchell nuvyko į Walter Reed

Į New York uostą tą pačią dieną atvyko 9,300 keleivių, daugiausia transatlantinių, dešimti
mi laivų. Vasarotojai grįžta namo. Septyni laivai matosi uoste (iš kairės): Britanic, Queen 
Mary, Mauretania, Flandre, Olympia, United States ir Independence. (INS)

lijauskaitės, J. Kardelio ir K 
Veselkos, susirinkusi posėdžio 
1957 m. rugsėjo mėn. 4 d. Mont
realyje ir apsvarsčiusi visus 19- 
55-56 m. išleistus, dar nepremi
juotus lietuvių grožinės literatū
ros kūrinius, nutarė, trimis bal
sais prieš du, antrąją Vinco Krė
vės Vardo Literatūrinę premiją 
500 dolerių sumoje skirti JONUI 
MEKUI už jo idilių rinkinį “SE
MENIŠKIŲ IDILĖS.” Premijos 
įteikimo iškilmės įvyks rugsėjo 
mėn. 21 d. Montrealyje.

armijos ligoninę pailsėti ir patik 
rinti sveikatą, vakar pranešė jo 
raštinė.

prisipažinimu, 
kitais įrody- 

pakal-

“GruhiauaiM teisėtumo 
laužymas”

Taipgi profesorius iškelia ki
tą neleistiną praktiką teismi
nėj ir tardymo praktikoje — 
paryškinti viską, kas iškyla 
prieš kaltinamąjį, ir ignoruoti

Karinių lėktuvų 
katastrofos kainavo

56 mil. dolerių
CHICAGO, UL, rūgs. 8. -JAV 

karinių lėktuvų katastrofos — 
oro pajėgų, laivyno ir marinų — 
nuo š. m. sausio 1 d. valstybei 
kainavo daugiau kaip 56 milio
nai (Įolerių, pasak „Daily News” 
apskaičiavimą.

Karinių lėktuvų katastrofose 
168 pilotai ir įgulos nariai žuvo 
ir 213 buvo sužeisti tame laiko
tarpyje.. Dingusių skaičiuje yra 
147 karininkai ir kareiviai.

38 didesni oro pajėgų lėktuvai 
sudužo, o laivyno ir marinų—22.

Britanija ruošiasi
įteikti protestų

LONDONAS, rūgs. 8. — Bri
tanija nutarė pasiųsti protestą 
Sovietų Rusijai, kad ji uždarė 
Vladivostoko įlanką užsienio lai
vams ir lėktuvams, vakar pareiš
kė Vakarų diplomatai Londone.

Sovietai liepos 20 d. uždarė 
Vladivostoko įlanką užsienio lai
vams ir lėktuvams.

KALENDORIUS

Rugsėjo 9 d.: Šv. Petras Kla- 
verietis; lietuviški: Vylius ir 
Ramūnė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago-
tai, kas liudija jo naudai. To- je ir jos apylinkėje šiandien — 
kie atvejai sudaro grubiausias i šilta, galimas lietus.

Lenkijos ir Čekoslovakijos 
komunistų vadai verkšlena

Paskirti pinigai 
mokyklų užkandžių
programai vykdyti

WASHINGTONAS, rūgs. 8.— 
Illinois mokyklos gaus užkan
džiams $3,150,558, vakar prane
šė agrikultūros departamentas.

Indiana valstybės mokyklos 
užkandžiams gaus $1,911,146, 
Michigan — $2,887,870, Iowa— 
430,789, Wisconsin — $1,752,- 
490. New York valstybė mokyk
los vaikų užkandžiams gaus $5,- 
131,452, Texas — 4,763,185, Pen 
nsylvairia — $4,544,279, Califor
nia — $4,364,196.

Pinigai bus naudojami parū
pinti užkandžių mokyklų vai
kams šiais mokslo metais, kurie 
prasidėjo šį mėnesį.

Žuvo jaunamečiai
MELROSE PARK, III., rūgs. 

8. — Trys jaunamečiai motoris
tai šiandien žuvo ir penki sun
kiai sužeisti traukinio ir automo 
bilio susidūrime prie 25-tos av., 
šiaurėje nuo North av., Melrose 
Parke.

Keli keleiviai išmesti iš auto
mobilio, kai automobilis susidū
rė su traukiniu.

Traukinio-automobilio nelai
mėje žuvo vienas jaunuolis ir 2 
mergaitės.

• Lenkijos komunistinė vy 
riausybė susirūpino, kad priva 
čios įmonės labai smarkiai plin

VIENA, Austrija, rūgs. 8.
munistų vadai susirūpinę, kad komunistų partija senėja — neįs
tengia laimėti naujų narių.
Lenkijoje nusiskundžiama, kad 

valdanti komunistų partija nebe
turi tiek darbininkų partijos ei
lėse kaip seniau.

„Novi Drogi”, Lenkijos parti
jos leidinys, patiekia šias skait
lines:

1949 metų pradžioje komunis
tų partija turėjo 60.5 proc. dar
bininkų, 16.9 proc!1 kaimiečių ir 
20.3 proc. pareigūnų, intelektu
alų ir kitokių.

1957 metų sausio m. procen
tas darbininkų komunistų parti
joje krito iki 44.6 ir kaimiečių 
iki 12.8. Intelektualų partijoje 
pašoko iki 39.5 procento ir iš 
tų 16 procentų buvo pareigūnai 
ir civiliniai tarnautojai, kurių 
daugumas įstojo į komunistų 
partiją apsaugoti savo darbus.

Čekoslovakijos komunistų par 
tijos organas „Rude Pravo” su
sirūpino, kad partijoje daugumo 
je yra senimas, o jaunimas šal
tai žiūri į partiją.

Edvardas Šulaitis
sužeistas Ciceroje

CICERO, III., rūgs. 8. — Šian
dien naktį prie savo namų Cice
roje buvo meksikiečių užpultas 
ir peilio dūriu sužeistas „Drau
go” bendradarbis stud. Edvar
das Šulaitis. Paliesti kepenys. 
Sužeistasis, dr. P. Kisieliaus prie 
žiūroje, guli Lorettos ligoninėje. 
Teks pasigydyti ilgesnį laiką.

Susižavėjo popieriaus 
drabužiais

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
_ ... . . , , , .. , .Vilniaus radijas rugpjūčio 19 d.
Lenkuos u- Čekoslovakijos ko-1 transliavo valandėlę „Mokslas ir

Audra siautė pietinėje 
Japonijoje

technika“ ir su pasigėrėjimu ap
rašo, kaip Amerikoje esą išras
tas ir jau kai kur pradėta gamin
ti nauja popieriaus rūšis „K 
2000“. Iš tos popierinės medžia
gos esą galima pagaminti darbo 
drabužius ir kitokį apdarą. Suk
neles iš jos arba siuva mašinom, 
arba suklijuoja tam tikrais kli

TOKIO, Japonija, rūgs. 8. —
Taifūnas Besą nusiaubė pietinę 
Japoniją, sugriaudamas ar suža- jaja CMlima pagaminti ir popie-
lodamas 250 namų, sustabdyda- 
mas traukinių, autobusų ir oro 
tarnybą. Kyushu salos pietuose 
keli asmenys dingo ir 1,250 as
menų liko be postogės.

Dulles ir Pineau svarstė 
Sirijos rimtas 

problemas
WASĮHNGTONAS, rūgs. 8.—

Valstybės sekretorius Dulles va
kar tarėsi su Prancūzijos užsie
nio reikalų ministerių Christian 
Pineau Sirijos klausimais Dulles 
namuose Washingtone. Dulles ir 
Pineau sutiko, kad Sirijoje yra 
rimta padėtis, bet nenutarė da
ryti žygių prieš Sirijos slinkimą 
į Maskvos viešpatavimą.

Pineau pirmiau palaikė griež
tesnių priemonių pavartojimą 
prieš Siriją.

Sirija sako, kad ataka
reikštų pasaulinį karą
DAMASKAS, Sirija, rūgs. 8.

— Sirijos vyriausybės pareigū
nas vakar pareiškė: Sirija neto
leruos jokio veiksmo prieš Siri
jos saugumą. Tai pirmas oficia
lus reagavimas prieš Jungtinių 
Amerikos Valstybių ginklų pa
galbos programą Artimuose Ry
tuose. Sis pareiškiipas buvo tuo
jau paskelbtas, kai Akram Hou- 
rani, Baath partijos vadas, pa
sakė:

— Betkokią ataka prieš Siriją 
gali nuvesti į pasaulinį karą.

Baath partija (arabų socialis
tų Atgimimo partija) yra proso- Valstybės suteiks paskolą Afga- 
vietinė ir ją remia Sirijos armi- nistanui. Paskola bus naudoja- 
ja. ’ Ima tarptautiniam aerodromui

pastatyti Afganistane. Aerodro
mo statyba prasidės prieš 1958

rinius paltus. Pranešėjas reiškia 
viltį, kad pavyks pagaminti to
kį popierių, kuris savo patvaru
mu bus neblogesnis už natūrali
nius audinius, kas tekstilės dir
binių gamybos procesą leistų 
smarkiai suprastinti...

Vėl steigia
žurnalistų sąjungą

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Okupuotoje Lietuvoje atskiros 
žurnalistų sąjungos ilgą laiką 
nebuvo. Žurnalistai priklausė tik 
atitinkamoms profesinėms sąjun 
goms. Dabar Vilniuje yra suda
rytas „Tarybų Lietuvos žurna
listų sąjungos organizacinis biu
ras“. Į jį įeina: Karosas (pirmi
ninkas), Kulikauskas, Bieliaus
kas, Zenkevičius ir kt.

Teisėjas įsake įleisti 
negrus į augštesnę 

mokyklą
LITTLE ROCK, Ark., rūgs. 8. 

— Federalinio apylinkės teismo 
teisėjas Ronald Davies vakar į- 
sakė, kad negrai mokiniai tuo
jau turi būti įleisti į Little Rock 
miesto Central augštesnę mokyk 
lą, nors Arkansas gubernatorius 
Orlav Faubus naudoja valstybės 
miliciją Little Rock integracijos 
krizėje.

Arkansas gubernatorius Fau
bus prie Little Rock augšt. mo
kyklos buvo pastatęs sargybi

40 asmenų areštavo
VIENA, Austrija, rūgs. 8. — 

Vengrijos komunistinė vyriausy
bė areštavo 40 vengrų, kurie pa
gelbėjo kitiems vengrams pabėg 
ti į Vakarus.

Minėjo kunigaikščio
Kęstučio sukaktį

«•
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Vilniaus radijas rugp. 15 d. pa
minėjo Lietuvos kunigaikščio 
Kęstučio 575 metų mirties su
kaktį. Vilniaus radijas pažodžiui 
pasakė: „Mūtų istorijoje Kęstu
tis yra nusipelnęs šviesios asme
nybės ir tauraus karžygio var
dą... Tuo metu, kai brolis Algir
das plėtė savo ekspansiją į sve
timas slavų žemes, Kęstutis sau
gojo ir gynė savo kraštą nup vo
kiškosios agresijos... Kęstučio 
viešpatavimo laikotarpiu abu or
dinai surengė į Lietuvą apie 100 
žygių... Visas Kęstučio gyveni
mas — tai didvyriška kova, kuri 
parodė to meto stipriausiai kari
nei jėgai, vokiečių ordinui, Lie
tuvos galybę“. Iš viso Vilniaus 
komentaro buvo aišku, kad Kęs
tutis buvęs geras tik dėl to, kad 
kovojęs pirmoje eilėje su vokie
čių ordinu, o ne su slavais Ry
tuose.

Kompartija apie savo
vaidmenį Suvalkuose
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Vilniaus radijas rugp. 20 d. pa
minėjo ,kad „prieš 22 metus Su
valkijoje ir Dzūkijoje prasidėjo 
masinis valstiečių judėjimas 
prieš fašistų valdžios smurtą ir 
kapitalistinių monopolijų išnau
dojimą“. Toliau Vilniaus radijas 
pasakė: „Lietuvos komunistų 
partijos raginami, vargingieji 
valstiečiai stojo į aktyvią revo
liucinę kovą prieš kapitalistinę 
santvarką“. Tasai judėjimas su
vaidinęs „svarbų vaidmenį ben
droje visos Lietuvos liaudies re
voliucinėje kovoje“.

• Rumunijos sostinėje Buka
rešte uždrausta moterims vaikš
čioti be palydovo po saulėleidžio. 
Poros, besibučiuojančios viešu
moje, baudžiamos $10. Antrą 
kartą sučiupti besibučiuojantieji 
asmenys viešumoje yra varomi 
šešiems mėnesiams į priverčia
mųjų darbų stovyklą.

VALIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

—Prezidentas Eisenhoweris įsakė paskubinti karinę ir ekono
minę pagalbą Sirijos kaimyninėms valstybėms — Turkijai, Leba- 
nui, Irakui ir Jordanui. Prezidentas įspėjo, kad Jungtinių Tautų 
čarĮeris draudžia Sirijai naudoti jėgą, išskyrus apsigynimo atveją.

—Valstybės sekretoriaus pagelbininkas Loy Hendersonas, pra
ėjusį trečiadienį grįžęs į Washingtoną iš Artimųjų Rytų, konfe
rencijoje praėjusį šeštadienį patiekė prezidentui Eisenhoioeriui 

nius, kurie neįleido dėvynių neg- pranešimą, kokia- yra politinė padėtis Artimuose Rytuose. Hen- 
rų mokinių dersonas tarėsi su augštais Jordano, Turkijos, Irako ir Lebano

pareigūnais. Prezidentas Eisenhorveris kreipėsi į Sirijos žmones 
— ne į vyriausybę, kad jie pašalintų baimę Sirijos kaimynų, kurie 
bijo ten komunistų karinio stiprėjimo, kuris gali nuvesti į karą 
prieš juos.
' —Kuboje vėl sukilo laivyno daliniai prieš prezidento Fulgeneio 
Batistos režimą, užvakar pranešė „Chicago Sunday Tribūne” ko
respondentas Julės Dubois iš Kubos sostinės.

—Saudi Arebijos karalius Saud užvakar netikėtai atvyko dviem 
dienom į Beirutą, Lebano sostinę, pasitarti su Lebano prezidentu 
Camille Chamounu dėl sovietų stiprėjimo Sirijoje. Saudi Arabijos 
karalius Saud atvyko į Lebaną, nes iš pirmųjų šaltinių nori suži
noti, kaip giliai Sirija paslinko į sovietinę įtaką.

—Vakarų laivyno ekspertai įsitikinę, kad Sovietų Rusija stato 
savo laivyno ir oro bazes Albanijoje prieš Jungtinių Amerikos 
Valstybių 6-tą laivyną rytinėje Viduržemio jūroje.

Paskola Afganistanui
KANDAHAR, Afganistanas, 

Jungtinės Amerikos
t

rūgs 8.

• Sovietų Sąjungos komunis
tinė „Pravda” aiškina, kodėl gy
ventojai negauna pakankamai 
mėsos. Girdi, šiemet pagamina-

Tnetus ir tęsis vienerius metus.

• Europos finansų ekspertai 
ma mėsos 35 procentais daugiau įsitikinę, kad Turkija yra viena 

ta Lenkijoje ir ardo visą komu- negu pernai, bet transporto trū-1 iš valstybių, kuri neišvengs savo 
nistinę sistemą. i kūmai sukliudo pristatyti. ! pinigų devaluacijos.
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DARBO DIENOS SAVAITGALIS 

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIME

POLIO AUKA
rengta bendra vakarienė, kurios 
metu pasikalbėta apie profesi
nius bei visuomeninius reika
lus. Lt-mio V.

V. T

Š. m. rugpjūčio mėn. 31 d. ir 
rugsėjo mėn. 1 d. Morrison vieš 
buty įvyko Amerikos lietuvių 
gydytojų konvencija, kurion už 
siregistravo iš viso 121 gydyto
jas. Iš Illinois valstybės atvyko

lietuviškos kultūros bare.
Adv. Olis, džiaugdamasis liet.

gyd. susibūrimu, suvažiavu
siems gydytojams linkėjo viso
keriopos sėkmės.

• * ' •Dar sveikino žodžiu Ohio

S

co.

Oftoo lr buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 lr 4—7 vai. Trečiad. 

Ir AeAtad. tik 10—12 vai.

Better living thru home improve-| 
ment.

Parduodamos aluminijaus durys,; 
langai, durų ir langų stogeliai ir kt.'

Duodama išsimokejimui 3 me
tams. Norintieji įsigyti geriausios vai'' vak 
kokybės už žemiausią kainą skam-1 P- p 

! binkite —
KOSTAS BUTKUS

PROSPECT 8-2781

daugiausia — 96, iš Ohio — 13 
ir kiti 12 iš Nek Yorko, New»Liet d*j°s Pirm’ dr' De’
Jersey, Minnesotos, Michigan >,‘^ya, New Yorko „Liet. Gyd 

Kanados ir Venecuelos.

Suvažiavimų atidarė Ameri
kos Lietuvių Gydytojų draugi- 
jo pirmininkas dr. Montvilas, 
kuris, pasveikinęs suvažiavusius 
medicinos darouotojus, palinkė
jęs sėkmės darbuose, trumpai 
papasakojo apie istoriją Ameri
kos Lietuvių Gyd. draugijos, ku 
riai šiais metais sukanka 45 me 
tai nuo jos įsikūrimo.

Adv. K. Skipitis sveikino su
važiavimą Vliko Vardu, kviesda
mas visus suvažiavimo dalyvius

d-jos vardu — dr. Tercijonas ir 
Kanados gydytojų vardu — dr. 
Matukas.

Raštu sveikino Amer. Liet. 
lnžin. ir Architektų sąjungos 
pirm. inž. Jurskis, Liet. Dantų 
Gydytojų sąjungos pirm. dr. St. 
Tumosienė ir dr. Bylaitis iš Bos
tono.

Meninę dalį tikrai žavingai 
atliko solistės Pautienienė ir Va
liukienė, akomponuojant prof. 
V. Jakubėnui.

Pirmoji sudainavo K. V. Ba
naičio "Rods parpulsiu...”, V.

-fIU,.

bL. &&&£.«, < ^Oteiiadig

Korėjoje susirgęs polio liga JAV oro pajėgų karys 
Dcnald E. Miller* 20 m., iš Raeine, O., čia matomas geleži
niuose plaučiuose. Jis pergabenamas į Japoniją, o vėliau bus 
parvežtas j JAV. (INS)

prisidėti pie Lietuvos laisvini- Jakubėno Gėlės iš šieno , Gai- 
mo darbo. levičiaus “Oi laukiau, laukiau...”

Vėliau prasidėjo paskaitos, ir iš Puccini operos Bohema 
kurias sumaniai tvarkė mode-1 ariją.
ratorius dr J. Valaitis. Rug
pjūčio 31 d. labai įdomius ir ak
tualius pranešimus turėjo dr. 
Eisinas iš moterų ligų srities; 
dr. A. šabanas — iš ortopodi-

Ponia Valiukienė jausmingai 
atliko "Sietelio ariją iš operos 
"Faustas”: "Debussy Lia ariją 
ir Bizet” Čigonų dainą iš ope
ros “Carmen”.

Galop abi solistės sudainavojos; dr. Degesys — apie post- 
operatyvinį tromboembolizrną; 1 P9ra duetų: Pastoralę iš Caikov 
dr. J. Meškauskas — apie degė- j skio operos "Pikų - Dama” ir 
neratyvinius artritus; dr. V. "Debesėlis — muz. Gailevi- 
Avižonis ciaus.

Banketo metu ir šokiams gro- 
mavičius apie virškinimo or- Į jo muz. Byansko orkestras. Ne
ganų diagnostines ir gydymo | suklysiu pasakęs, kad šis suva

žiavimas gydytojams buvo skai 
suvažiavimą dri prošvaistė jų pilkame gyve- 
Bendruome-1 nime, ir tikėkim, kad bus Aepa- 

skutinis. ė.

(lydytojų fraternitiečių 
suvažiavimas

- apie ^gydymą ste
roidais akių ligose ir dr. Ado-

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

ŪDYTOJAS ir CHIRURG* 
t i • v lb (iyij»tiijah 

8925 VVest 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvlrtad lr

nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80
Trečiad. lr Aeštad. 1—4 v.

Tel oftoo lr buto OLymplc 2-4169
DR. P. KISIELIUS

lYDYTOJAR IR CHIRURGAS 
4988 VV. 15th St., Cicero

Res. 1634 S. 49tb Ave., Cicero

Dnoną lr įvairias skcnlngas 
bulkutes kepa

Kasdien 1-S vai lr 6-8 vai vak 
Išskyrus trečiadienius

šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

F. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Priib-ilnUu 

Araratal-Proteial. Med ban 
dalai Spec. pagalba kojom

(Areli Hupporta) Ir LL 
Val.: #-4 lr 6-8. fieštadlenials 9-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IiAIl
2850 W. 68rd 8t, Chicago 29, III 

Tel. PItospect 8-6084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4259 W. 63r<i Hl 
Oftoo tol. REliance 6-4410 

Resid. telef. Gltovclilll 6-0617 
▼aiandOB- 1-8 p.m.. 6-8 p.m

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

Ofiso tol. CLlffside 4-ZMOA 
ILildencIJoe: lAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 (Vest 47th Street
(kampas 47th ir Hermitage)

Vai.: nuo 2 lkl 4 lr 6 lkl 9 v vak 
fieštad. nuo ’ lkl 6 vai., lšskyr. sek

prieš 30 metų Vilniuje.

Prof. K. Oželis skaitė įdomią 
paskaitą, nušviesdamas dr. Jo
no Basanavičiaus asmenybę ir 
jo darbus.

Taip pat buvo pagerbtas ir 
kitas korp. garbės narys — mu
zikas St. Šimkus, kuris, jei bū
tų gyvenęs, tai šiais metais 
jam būtų sukakę 70 metų.

Ta proga Liet. Teatro akto
rius Stasys Pilka tikrai meniš
kai papasakojo apie muz. S. 
Šimkų, apie jo veržlų būdą bei

neramią sielą. Prelegentas tik
rai daug naujo atidengė apie 
garbingą ir talentingą St. Šim
kaus asmenybę.

Dr. Meškauskas, korp. “Ga
jos” vicepirmininkas, pasveiki
no fratemitiečius žodžiu.

Suvažiavime išrinkta korpo
racijos valdyba iš pirmininko 
V. Tauro, sekretoriaus A. Garū- 
no ir iždininko S. Budrio.

Nutarta korp. 50 metų suva
žiavimą šaukti Chicagoje.

Suvažiavimo proga buvo su-

BRUNO’S KEPYKLA
3839-41 S. Lituanlca Ave. 

Tel. CLlffside 4-6376
Pristatome } visas krautuves 
lr restoranus, taip pat Iš
siunčiame t visus artimuo
sius miestus.

Ofiso telef LAfayettc 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-186*

0R. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Ave.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak pirm. antr, ketvlrt 6-8:10 v 

Trečiad tik suaitarua

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drtvr 
<Clv1e Opera House. kamb 858'

Vai kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

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

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

Ri-rld. tol. HEmlock 4-7080

t?

MOVING
A. BENIULI J atlieka jvainuk 
perkraustymua bei pervežimus 
ii tolimų ir artimų atstumų

Tel Bishop 7-7075WW ^fvsrssetoraa.»torssessrasesse<s»ssfvsetoe  sarsar sa? taf tafta? tatHt ■ ^f

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKI V IR VAIKŲ I.IGU
SPECIALISTE

7156 South Weetorn Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — I v. p. p. fieštad lt 
vai ryto lkl 8 vai. popiet

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

problemas.
Sekančią dieną

sveikino Lietuvių 
nės pirmininkas S. Barzdukas. 
ragindamas gydytojus sektij 

pirmtakūnus dr. J. Basanavičių,
dr. V. Kudirką ir dirbti lietuvy- y m rugsėįo mėn. 31 d. Mor- 
bės labui. ' rison viešbuty įvyko gyd. korp.

Dr. V. Povilams iš Kanados i “Praternitas Lituanica” 49-ta- 
turėjo labai įdomią paskaitą sis suvažiavimas, į kurį atvyko 
apie įvairius virusus ir ypač ' atstovai iš Kanados, New Yor- 
apie poliomyelito sukėlėją. I ko ir Ohio valstybių. Suvažiavi-

Vėliau vyko visuomeninės me 1 me aktyviai dalyvavo ir gyd. 
dicinos paskaitos: dr. Terci jų-, bei odontologių korp. “Patria’ 
nas turėjo paskaitą apie gydy- Į atstovės.
tojų darbą Lietuvoje Neprik-' Suvažiavimo metu buvo pa- 
lausomo gyvenimo ir abiejų oku gerbtas korp. garbės narys dr. 
pači jų metais. ' !J- Basanavičius, ’ kuris -1"1

Buvo perskaitytas dr. B. Ma
tulionio pranešimas, kuris ryš
kiai atvaizdavo sunkų gydytojo 
darbą vokiečių okupacijos lai- 
kotarpu. Dr. Meškauskas kalbė
jo apie Kauno Medicinos fakul
tetą abiejų okupacijų metu.

Po paskaitų Amerikos Liet.
Gyd. draugijų delegatai iš Ohio,
Nevv Yorko ir Chicagos apsvar
stė Amer. Liet Gyd. draugijos 
įstatus ir juos pritaikė A. L. G, 
sąjungai.

Buvo išrinkta sąjungos vado
vybė: dr. A. Montvidas — pir
mininku (Chicago); dr. S. Bud
rys — vicepirm., (Chicago); 
dr. D. Dcgesys vicepirm.
(Ohio); dr. V. Terei jonas — 
vicepirm. (N. Y.); dr. V. Tau
ras — sekretorium - iždininku 
(Chicago); dr. Garūnas — di
rektorium (Chicago), dr. Rama
nauskas — dir. (Ohio), dr. J.
Stankaitis — dir. (Ohio), dr. V.
Avižonis — dir. (N. Y.) ir dr.
P. Kuša — dir. (N. Y.)

Vakare Morrison viešbuty 
įvyko konvencijos užbaigtuvė3 
— banketas, kurin atsilankė 
daugiau svečių negu tikėtasi 
Garbės svečių tarpe buvo Lie
tuvos konsulas dr. P. Daužvar- 
dis su ponia, adv. A (His, Ohio 
gyd. delegacijos vadovas dr. De- 
gesys, Kanados delegacijos at
stovas dr. A. Matukas ir Nevv 
Yorko atstovas dr. Terei jonas.

Banketo programą labai su
maniai ir įdomiai pravedė dr.
M. Budrienė. Banketo oficialio-' 
ji dalis pradėta Amerikos ir 
Lietuvos himnais. Įspūdingą j 
sveikinimo kalbą pasakė dr.1 
Daužvardis, kuris linkėjo, kad 
įkurta Amer. Liet. Gyd. sąjun-' 
ga augtų, klestėtų ir neštų nau
dą ne tik lietuvių sveikatingu-, 
mui, bet ir duotų gerą derliui

mirė

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJĘ 

RHEEM 

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-CONBITIONKR

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

GAZU AR ALYVA

•, .. ;< '• 
.ž

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Ave. 
Cicero, III.

Tfhvnhall 8-6670 
■ Bishop 2-8429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

II ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nanjag apedalna didelis 

nnnkvežimis sn pilna ap- 
dranda. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
9047 W. 67th PI., Chioago,

III. VVAlbrook 5-8063

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,

kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu Ir pelninga.

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugomą 
ir gražy pelną. z

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentfira 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 |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

JON
SS

KAS
d. O. TELEVISION CO. • 2512 VV. 47th Str. • FRr.ntier 6-1998 

PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

BRANGESNIS UŽ AUKSĄ
Ateikite pasitarti au SPECIALISTU ir pažiūrėti TIKRŲ HIFI TE
LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 tn. spalvota TV, patefonai, radijai, 
HI FI vok. aparatai. Duodam išsimokėtinai. Priimam senus. Taisom. 

Atdara kasdien iki 6 Vai., pirmau. ir ketv. Iki 9 vai. 8ekm. uždaryta

tAes 

moka#1*

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Ave.
Priima ligonis pagal Busitarlma. 

Dfil valandos skambinti telefonu
HEnilock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasd tan išskyrus trečiad tr 
šefitad

Rea tel. GRovehUl 6-5608

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
Pritaiko akinius —

6822 South VVestern Avenue
vai. kasdien 10-12 vai. U 7-9 vai. 
vak. fieštadlenials 10-4 vai Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Oftoo tolefonas: PR 8-3229 
Res tolef. VVAlbrook 5-5076

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

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

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

Telef. oftoo LAfayettc 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-0700. Namo — I’R 6-4732

DR. A. M A C I 0 N A '
CHIRURGAS 

2454 VV. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvirtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. ir 

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-0700 
Rez. PR 6-0M01

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Special y bč — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Ave. 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 TR CHIRURGE 

Office: 107 18 South Michigan Ave.
Buto 1653 VV. 103 St„ Beverly Hills

Vai'.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 ▼. vi.. 
Vai,: knadlen nuo 6 v. v. iki 9 ▼. v., 

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

Tel.: Oftoo — PUllman 5-6764 
Buto -- BEveriy 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEmlock. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ltgonlnp) 

Priima pagal susltartma

MIDLAND
Savings and Lo-iri „ 

Association
ginsim d

~)l. ofiso HE.4-6349. rez. HE.4-2824
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 VVest 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penKT.. 1-4 lr 7-8 
Antr. 1-6, treč.lr šefit. pagal sutarties 
sekm. uždaryta._________ _____________

DR. Z. DANILEVIČIUS^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Avenne 
Chicago 29, m

jelefonas REpubllc 7-4900 
Rjaidencto: GRovehUl 0-8191

pasimatymai pagal sutartlea

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. VVhipple Street

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta 
LAfayette 8-4949.

Namų — CEdarereet 3-7789

r RM 40 METU
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

k PELNINGIAUSIA
TAUPYMI 

RENOROVi/t

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 Archer AvmmMT
Oftoo vai.: nuo 1-4 lr nuo 6-8:10 v. 
vak. fieštadlenials nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0038

Rmddenci Jos tel. BEveriy 8-8244
4038 Archer Avenne Tel. LA3-47V 

AUGUST SALDUKAS firegldeM
-Z>

Jau laikas užeiti į...

MUTUAL
FEDERAL SAVINGS

ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

DIDELIUS NUOAIMCIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

SANTAUPOS APDRAUSTOS HU 
$10,000.06 JAU NUp 1935 M.

INSURfD

Oftoo HE 4-1414, arba RE 7-97041 
Rez. RE 7-6867

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

2454 VVest 71st Street 
(71-oo ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
Šešadleniais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Oftoo tdef. YAnto 7—11*6 
Rezidencijos — 8Tewart S-4M 1

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 85th Street 
(kampas Halsted lr 85-ta gatvO) 

VAL. 1—4 Ir 6:20—8:80 p. p. kas
dien Uskyrus trečiadienius Atidara 

fieštadlenials 1—4 vai.

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
Chartered and Superviaed by the United States Government 

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CERMAK ROAD Virginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

Tel. ofiso PR 6-8838, rez. RE 7-9189
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHTRURGAJS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest OSrd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p p ir 7:22 
lkl 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Telefoną* GRovehili 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU LIGŲ SPECIALIST®
— PRTTAIKO AKINTUS —

Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
susi ta rimą išakyrua trečladleulua

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-6125

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street 
(71st Ir Campbell Ave.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtai!. 5-—9 v. v. 
Antrai!, ir penk. 1—5: Šeštad. 2- 1. 
Treč. uždaryta.

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8259 Sonth Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečiad Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel Vlctory 2-1484. Resid. 2427 
W. 62nd St., tel. ResubUo 7-8818.

Oftoo telefonas — Bishop 7-2526

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie lr Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
KPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 VVest 69th Street 

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
Teh*f. KEpublic 7-2290 

▼AL.: Pirm., antr., Kert., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte lr nuo 8:00—8:00. 
šefit. nuo 2:00—-4:00. Trečiad. lr
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.

Tikrina akto Ir pritaiko akintas, 
keičia stiklas Ir rfimns 

4456 8. California Ava. .TA 7-7881
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta). fieštad. 10 ryto'Iki 9 v. p.p.

Telefonas GRovehili 6-2S23

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe: AKUŠERIJA ir .MOTERĮ
LIGOS

2524 VVest 69th Street 
(69-os ir Maplcwood Ave kampas)
Valandos: nuo I—4 ii- Ii—S vai:, 

šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tel. oftoo PTtosneef 6-9460
Rezid. PRosperl 6-9400

DR. ONA VASKEVI6IUS
(Vaškevičlūto)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenne

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

Tel. oftoo Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0747

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir, 81-mos gatvių 

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

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

DR. F. G. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųnette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 lkl 8 v_

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. oftoo CA. 8-0257, rez. PK. 6-6652 

Rezid. 6600 S. Artodan Ave.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 meti) patyrimo
Tel. VArds 7-182f

Pritaiko akinlur 
Kreivas akis

ištaiso
Ofisas Ir akinių dlrbtuvč 
756 VVest 35th Street 

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8. tre 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 n 
šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p p

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

yra priežastis galvos gkaudfijimo be) 
svaigimo lr skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos valkus

4712 Sonth Ashland Ave. 
Tel. Y Ards 7-1373 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:89 
iki R vaL Sekmad Ir treč uždara

DRAUGAS 
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DRĄSA IR KULTŪRA
PALANGOS KONFERENCIJA

Vakar studentai ateitininkai užbaigė savo metinę konferen
ciją naujojoje stovyklavietėje ir atliko 30 metų Palangos reor
ganizacinės konferencijos sukakties minėjimą. Tiek patys šian
dieniniai studentai ateitininkai, tiek ano meto ateitininkų Pa
langos konferencija yra labai reikšmingi dalykai mūsų visuome
nėje. Dėl to verta prie jų šiek tiek sustoti.

Palangos konferencija yra vertinga daugeliu atžvilgių. Ga
lima net sakyti, kad norint suprasti tą katalikišką šviesuomenę, 
kuri brendo nepriklausomybės laikais, reikia grįžti prie Palan
gos konferencijos. Šioje konferencijoje studentų ateitininkų są
junga įsikūrė, kaip skirtinga nuo moksleivių organizacija. Ži
nant, kad prieš I Pasaul. karą būti šviesuoliu ir būti netikinčiu 
reiškė maždaug tą patį, galima suprasti Palangos konferencijos 
naujumą.

Palangos konferencijos priešakyje stovi daugelis ateitinin- 
kijos vadų, bet ypač prof. St. Šalkauskis. Išrinktas at-kų fede
racijos vadu, jis pasidarė natūralus vyr. ateitininkijos mokyto
jas. Jis buvo tas, kuris iš krikščioniškųjų principų pradėjo tiesti 
kelius į įvairias kultūrinio gyvenimo sritis, kurios laukė savo 
veikėjų jaunoje Lietuvos respublikoje. Perėjimas iš didžiųjų 
principų į konkretų gyvenimą ne visada yra toks paprastas. 
Dažnai jis yra reikalingas kokio akstino iš šalies. Tai yra pa
našu, lyg paleidimas veikti didelės elektros jėgainės. Ji gali būti 
jau pastatyta, bet dar nepaleista į darbą. Lėktuvui atsiplėšti nuo 
žemės reikia daug didesnės jėgos, negu toliau skristi. Kai jis 
yra pakilęs, jo kelionė vyksta toliau varoma daug mažesnės jė
gos.

NAUJOS ŠVIESUOMENĖS LOPŠYS

Palangos ateitininkų konferencija buvo lyg Kęstučio ir Bi
rutės simbolinės vedybos, iš naujo atšvęstos moderniais laikais. 
Taip, kaip Kęstutis vesdamas Palangos Birutę išugdė ne tik Vy
tautą Didįjį, bet ir kelias kartas anų laikų visuomenininkų, taip 
Palangos konferencija, sujungdama jaunosios šviesuomenės prak 
tiką su krikščioniškais principais, padėjo pagrindus naujai lie
tuviškai šviesuomenei.

Šis vedybų principas pačioje konferencijoje buvo išreikštas 
Putino-Šalkauskio-Dambrausko misterija “Nuvainikuotoji vai
dilutė.” Šalkauskis šiai misterijai davė vedamąsias idėjas, Puti
nas jas poetiškai apipavidalino, o Dambrauskas sukūrė muziką. 
Vaidilutės nuvainikavimas įvyko ta prasme, kad Birutė buvo pa
imta iš kulto tarnybos ir atiduota šeimos ir visuomenės tarny
bai. Žiūrint ateitininkų ideologijos istorijos akimis, Palangos 
konferencijoje augštesni dovydaitiški principai buvo pervesti 
į kasdienines šviesuomenės gyvenimo taisykles. Vietoj Dovydai
čio ateitininkų priešaky atsistojo Šalkauskis.

ŠVIESUOMENĖS UGDYTOJAS

Yra susidariusi pažiūra, Šalkauskį laikanti nepraktišku ir 
nuo gyvenimo atitrūkusiu žmogumi. Gal būt tokiu jis atrodė sa
vo paties kasdieniniame gyvenime, tačiau tokiu jis nebuvo savo 
filosofijoje. Didžiausias Šalkauskio priekaištas lietuvių tautai 
buvo tas, kad ji nemokėjo derinti savo medžiaginių išteklių ir 
dvasinių galių. Kai lietuvių tauta politiškai yra galinga, tai apie 
jos kultūrą nieko negirdėti. Kai ji yra pavergta ir naikinama, 
lyg iš po žemių nuostabiomis dainomis atskamba jos kultūra. 
Kai lietuvis turi liūto drąsą, jis neturi lapės išminties. Ir prie
šingai, kai jis turi išminties, jis nemoka jos organizuoti. Lietu
vių tauta yra pasiklydusi tarp išminties ir negalios. Pati ryš
kiausia šio pasiklydimo apraiška yra šviesuomenės ir liaudies 
persiskyrimas, įvykęs unijinėje Lietuvoje. Jau Periklis klasiki
nėje Graikijoje gyrėsi, kad graikai sugeba filosofuoti nesumote- 
riškėdami ir neapsnūsdami. O “kitų tautų drąsa kyla tik iš kul
tūros trūkumo.”

Norėdamas išvesti Lietuvą iš šio tragizmo Šalkauskis kvietė 
lietuvišką jaunąją šviesuomenę, daryti praktiškas išvadas iš 
krikščioniškųjų idealų, iš vienos pusės, o iš kitos, — stiprinti 
savo ryšius su tautos kamienu.

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GI MANTAS •'

Ihullalžtal

Kai peržvelgi vilniškės “Tie
sos” liepos mėn. numerius, 
ypač kai pasižiūri į straipsnius 
ir nuotraukas talpintas ryšium 
su lietuvių — lenkų meno de
kadomis vykusiomis abiejuose 
kraštuose, net koktu darosi, 
nuo lietuviškųjų komunistų ak
lo padlaižiavimo Maskvai ir jos 
ponams. Jei tokie gomulkiniai 
lenkai tiek Lenkijoje, tiek ir 
Lietuvoje būdami jų meno at
stovai, savo kalbose iškeldavo 
lenkų ir lietuvių tautų drau
gystę, tai mūsiškiai raudonieji 
visą laiką kalbėjo ir šaukė, ne 
apie lenkų ir lietuvių bendra
darbiavimą kultūrinėje plotmė
je, bet, kažkodėl, apie “tarybi
nių tautų draugystę su len
kais”. Iš kur tos “tarybos” ir 
prie ko tas, jei kiekvienam tu
rėjo būti aišku, kad abipusės 
meno dienos, tik jau turėjo 
pasitarnauti lenkų ir lietuvių 
tautų draugiškumą stiprinant 
ir “tarybinės tautos” čia juk I 
niekur nebuvo reikalingos. Tad, i 
kam reikėjo persistengti, juk 
dabar, kaip madoje ten, tik
riausiai ir Maskva kažin ar ką 
būtų sakiusi, jei vietoje “tary
binių tautų”, būtų daugiau pa
brėžtas lietuvių . ir lenkų abi
pusis bendradarbiavimas. Nes, 
reikia suprasti, kaip tik tam ir 
buvo rengti tie meniniai — kul
tūriniai abiejų tautų pasireiš
kimai.

Dėl A Budrio

Birutės ir Kęstučio vedybos Šalkauskiui turbūt buvo lietu
viškos vienybės simbolis. Jis jautė, kad įjungiant karališkon šei- 
mon vietines visuomenines pajėgas yra labai teisinga ir gražu. 
Tačiau jis matė, kad ši sintezė yra kartu kažkaip nepilna. Iš jos 
kyla tautos nelaimės. Kęstutis giminaičio nužudytas, o Vytautas 
giminaičio sukliudytas. Vadinasi, vien savitumo principas nėra 
užtektinas tautos kultūros pagrindas.

NAUJŲJŲ ŠVIESUOMENĖS VEDYBŲ PIRŠLYS
Yra turbūt neatsitiktinis dalykas, kad Šalkauskis, prieš 

vesdamas į gyvenimą naująją šviesuomenę, susimąstė prie Kęs
tučio ir Birutės šeimos židinio ir įkvėpė “Nuvainikuotos Vaidilu
tes” misteriją. Ši misterija slepia savyje nemaža mūsų tautos 
paslapčių.

Kęstučio ir Birutės sukurta lietuviška šviesuomenė slėpė 
savyje kažkokį nepilnumą, net savotišką prakeikimą. Nepilna 
ji pasirodė tuo, kad ji neįstengė suderinti šviesuomenės su vi
suomene. Kęstutinės kilmės šviesuomenė atitrūko nuo liaudies. 
Šis tragiškumas ištiko šią šviesuomenę dėl to, kad Kęstutis ir 
iš jo dvasios kilusi šviesuomenė pasivėlino priimti krikščionybę. 
Tuo būdu jie lietuvių tautą atidavė penkiems tamsiems atsiliki
mo ir užmaršties šimtmečiams. Penki vienas po kito einą Lietu
vos amžiai šioje misterijoje praslenka pro žiūrovų akis skųsda
miesi savo nedalia.

Šios tragikos pagrinde glūdi nepagarbos Visagaliui bruo
žas. Karžygis, paimdamas nuo aukuro vaidilutę, sako: “Dėl ta
vęs pačių dievų neišsigąsčiau.” Mažiau perversminga yra Vai
dilutė, kuri ją gundančiam Juodajam Vaidylai sako: “Tu gundai 
prieš dievus pakelti maištą, o aš vien noriu nykią žemės dvasią 
iš aukuro ugnies grąžinti žemei.” Žinoma galima ir net reikia 
imti ugnies iš dieviškojo aukuro visuomeniniams reikalams, ta
čiau reikia jos imti tokiu būdu, kad aukuras negestų. Tuo tarpu 
misterijos karžygis ne tik žodžii}, bet ir kardu aukuro ugnį ge
sina. Dėl to mes girdime skaudžius priekaišto žodžius vaidilutei, 
pasakytus Juodojo Vaidylos, kurie jai vienai rodos visai netik
tų: “Tu turi neigimo baisią galią, pragaištingssnę už visokį maiš
tą.”

Šalkauskis, būdamas piršliu naujųjų šviesuomenės vedybų 
su savo tauta, prieš tai norėjo išsiaiškinti Birutės palaimą ir jos 
tragiką. Birutė jam yra Žemės Dvasios simbolis tariąs meilės 
iodį, kurio negalima pamiršti per kartas. Tačiau ji jam yra ir 
perspėjimas, skatinąs suteikti būtiną pirmumą dieviškajam pra
dui V. Bgd.

Pasiklydę ėriukai
Pati mokslo metų pradžia. Lie 

tuviškos šeimos bus jau apsis
prendusius, kur leis savo vaikusy. nuujų modernių numų savi

ninkų šeimose ir, galima drą-,. .. > , n • . . .
siai tvirtinti, dauguma musiš-*,^ a,,!**
kių turi ir gerą skonį ir saiką
vidaus dekoravime. Beveik
visur gali rasti ir lietuviškų 
knygų lentyną ir tautodailės 
dirbinėlių. Tas labai džiugu 
akiai ir miela širdžiai, nes iš 
kart jautiesi lietuviškoje aplin
koje esąs. Dar kitur, net ir 
langų užuolaidos pasiūtos iš 
taut. ornamentais dekoruotų 
audeklų, kambarių perskyri
mui taipgi panaudoti tautiniai 
motyvai. Gražu. Bet, nereta

I los, Marijos Augšt. mokykla 
skiriama mergaitėms, berniu
kams gi turime Tėvų Saleziečių 
ir Tėvų Pranciškonų, kur žada
mas sustiprintas lietuviškųjų 
dalykų kursas, šeštadieniais lie
tuviškas jaunimas susibėgs į 
Augštesniąją Lituanistinę mo
kyklą, tik vieni darželinio am
žiaus vaikai, kaip tie pasikly
dę ėriukai, nesuras sau garde
lio.

Ar nebūsime pamiršę išpilti 
šeimininkė pasigedo mūsų ta-1 pamatus statydami ar gelbėda- 
pytojų talkos ta prasme, kad mi lietuvybės rūmą? Negi lietu- 
ne kiekviena šeima dar teišga- Į viškojo darželio steigimą mes 
li įsigyti originalius mūsų me- laikytume nereikšmingu? Argi 
nininkų darbus — paveikslus neigtume pedagogikos tvirtini- 
Bet buvo pasakyta, jei meni
ninkai būtų suinteresuoti iš
leisti rinkon gražiai 
spalvotas savų darbų repro
dukcijas be jokios abejonės 
pirkėjų būtų užtektinai. Aišku, 
reprodukcijų kainos, kaip teko 
pačiam viename meno salione 
teirautis, yra žymiai mažesnės 
už originalius darbus, o kam
barių papuošime ir lietuviškos 
nuotaikos sudaryme galėtų at
likti labai svarbų vaidmenį. Pa
siūlymas gal ir neblogas. Iš
ties, tie, kurie pajėgia, tik jau 
turėtų stengtis įsigyti savų 
menininkų paveikslus, bet ir 
mažiau finansiniai pajėgūs ne
turėtų būti nuskriausti turėda
mi galimybę nusipirkti tinka
mai paruoštas reprodukcijas.

Šių įvairumų skiltyse, neper
seniausiai teko keliomis eilutė
mis paminėti lietuviška pavar
de besireiškiantį jauną rašyto
ją, kurio romanai vis dažniau 
galimi užtikti pigesnėse laido
se amerikinėje knygų lenty
noje. Tuo kart, teko A. Bud
rį paminėti, kaip kriminalinių 
romanų rašytoją. Į tai, teko 
gauti tris laiškus, visus iš New 
Yorko, kuriame įvairūs auto
riai atkreipia dėmesį prašyda
mi atitaisyti netikslumą, nes 
Algis Budrys, jokiu būdu ne
esąs kriminalinių romanų ra
šytoju, bet jo sritis yra išim
tinai tik, taip vadinama “scien- 
cefantasy”. Viename laiške pa
stebima, kad ši sritis žymiai 
skiriasi nuo visų tų pigiųjų 
kriminalinių romanų žanro ir 
mūsų tautietis, esą, savojoje 
srityje yra jau pakankamai 
žinoma asmenybė ir kritikų 
įvertintas, kaip turįs talentą 
•kūrėjas. x

Paveikslai ir reprodukcijos

Malonu, kad mūsų tautiečiai 
palaipsniui vis gražiau ir puoš
niau įsikuria. Ir jei su tokiu 
pačiu entuziasmu būtų nepa
mirštami ir lietuviškieji reika
lai, jų rėmimas visomis galimo
mis, priemonėmis, tikrai gali
ma būtų reikšti visokeriopą 
džiaugsmą. Bet, tai būtų vi
sai atskira tema. Nesenai te
ko viešėti eilėje naujakurių, t

ąg JANIS KLIDZEJS

vės motinos taip lengva širdimi 
patiki vaikus, svetimai kalbai, 
lyg srauniai srovei upėj? Gal 
mes susipainiojam klausime*, 
kad mums reikalingas būtinai 
kokios nors sistemos vaikų dar
želis; argi nesvarbiau, kad jis 
būtų ir maišytas, bet lietuviš
kas? Chicaga turi tos srities spe
cialisčių, kurios nepašykštėtų Į 
patarimų ir pagalbos. Chicaga 
turi ir Jaunimo namus Tėvų Jė
zuitų prieglobstyj; argi ten ne
atsirastų kampelis ir lietuviš
kam vaikų darželiui ? Pavasarė-1 
jant teko džiaugtis žinia, kad į 

toks darželis tikrai bus. Būtų 
gera, jei lietuviai tėvai, turį 
priešmokyklinio amžiaus vaikų, 
būtų painformuoti dabar, moks
lo metų pradžioje. D. Augienė

Kiekvieną kartą, kai aš ką 
paskiriu naujoms pareigoms, 
atsiranda dešimt nepatenkintų

mą, kad ligmokyklinio amžiaus Į *r dienas nedėkingas.
vaikai turi būti išsaugoti sava 

atliktas , kalba bekalbą ? Ar iš tikrųjų
Liet. vaikų darželio reikalas 
toks nerealus ir sunkiai išspren 
džiamas ?

Gal mums stabdo to reikalo 
imtis trūkumas specialių balde- 
lių ir vaikų užsiėmimui reikalin
gų priemonių? Ar kiekvieni lie
tuviški namai, turį to amžiaus 
vaikų, nėra įpareigoti tai parū
pinti? Ar mes neturime pakan
kamai vaikų? O gal neatsiran
da norinčių kišti pirštų į tokį 
nereikšmingą darbą? Negi lietu

—Liudvikas XIV

SOPHIE B « f. C U S 
M0I0 PROGRAMA

Ift WGEF stoties — Banga 1 »i 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 ▼. 
NT’O PIRMAD IKI PENKTAD

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
8E8TAD. 8:80 tkl 9:80 ryte 

SEKMAD. 8:80—8:80 v. r. li stoties 
WOPA — 1400 kll.

7169 So. MAPLEWOOD AVE. 
Chieago 29. III HEmloek 4-2418

• NAMŲ RAKANDAI
• TELEVIZIJOS, RADIJOS
• ŠALDYTUVAI
• DULKIŲ VALYTUVAI
• SKALBIAMOS MAŠINOS
• LAIKRODĖLIAI
• DEIMANTAI
• JEWELRY, GINTARAI
• LIETUVIŠKI REKORDAI

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Atdara pirmadienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30.

Uždara sekmadieniaisZ
Dėl Televizijos sutaisymo — 
telefonuckit CAIumet 5-7237

Budriko Radijo Valanda iš WHFC, 
1450 kil. radijo stoties ketvirtadie
niais nuo 6 iki 7 vai. vakare.

Padėkime Balfui!

gų prispaustam artimui, kuris 
juk yra kaip ir kraujo brolis, 
tos pačios tautos narys. Ar 
negalėtume bent kartą metuo
se, nuo kiekvienos lieuviškos

I šeimos Jungtinėse Vlstybėse ar 
Rudeniui esant jau qia pat, | Kanadoje gyvenančios, paskir- 

kaip ir kiekvienais metais, lie- šalpos darbui per Balfą, bent
tuvių kolonijose suaktyvėja 
visų rūšių Balfo veikla, ruo
šiami vakarai, viešosios rink
liavos didmiesčių gatvėse, pra-| 
šoma aukoti ir kitomis progo
mis. Visi žino, kad aukos Bal
fui yra drastiškai sumažėju- 
sios, nors, kaip taip pat visi 
žino, Balfo uždaviniai, vis da
rosi platesni ir svarbesni. Per 
bendrąjį fondą, mūsų ranka 
jau siekia tremtinius Sibire, , 
bei skubios pagelbos reikalin
guosius pačioje Lietuvoje. Kaip 
tik tuo metu, kada pats šalpos 
darbas galėtų būti dar efekty
vesnis, reikia skaitytis su fak
tu, kad tam darbui lėšos daro
si vis daugiau ribotos, negau
sios. Ne tik kad mažiau auko
jama, bet vis mažiau rinkėjų 
gaunama, net ir tada, kai 
mums sudaroma proga surink
ti gal ir tūkstančių tūkstan
čius rinkliavomis gatvėse. Visi 
teisinamės įmanomais ir neį
manomais būdais, kratomės au
kų rinkėjų, nenorime ir patys 
su aukų dėžute išeiti gatvėn. 
Visdėlto, jei bent kiek giliau 
pagalvotume ir giliau perkra- 
tvtume savąją lietuviška saži- 
|ng tartfcnnt BBprasti, kad Sies 
tautinės pareigos niekas kitas 
už mus neatliks ir tik mes pa
tys lietuviai turime padėti var

po dešimkę? Neretam tas ne
sudarys nei penkių darbo va
landų uždarbį. Pagalvokime, 
vos penkias valandas kartą 
metuose padirbėti Sibiro trem
tinio naudai ar Lietuvoje gyve
nančios kokios senutės, našlės, 
ar mažamečio, likusio be globos 
reikalams. Šių minčių rašė- 
jas savo ir šeimos vardu kas
metinę aukų šalpai pažada ati
duoti savo gyv. vietos Balfo 
skyriui, kuris tuoj pradės vie
šą aukų rinkimą. Juk turime 
išgirsti Balfo raginimą ir kvie
timą.

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namy įsigijimui 
Lengvomis Sylygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Ave., Chieago 36, UI.

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

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

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chieago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS
1800 S. Halsted St.

LOAN ASSN.
Chieago 8, Hl.

pR«£<fneėioė OlalcttjA

BHHHHHUH verte A. LeitiSKiš

(TĘSINYS)
Viskas buvo susilieję į kažkokį liūdną grožį. 
Linksmai mirgėjo reklamų šviesos, švelniai šla

mėjo liepų lapai viršum galvos.
— Augštyn galvą, jaunasis velniūkšti! Ir pra

gare yra dangus! Gyvenimas jau nėra toks baisus...
Andrius davė pats sau visokius įsakymus.
Kur eisi? Į namus? Ne? Tenai toji...
Jis pasuko į stotį, nes tenai dažnai buvo galima 

ką nors sutikti iš savo pusės.
Vakaro šviesos žydėjo kaip rožės gatvėmis.

PERKRAUSTAU
k a i. n u s 

Vietoje ir iš toliau

K. EIDUKONIS
2313 W. 91st St., ('Ilicago, III. 

T.l. l’Restoll 9-2781

Vestuviy nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2401

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyna Ave. Telef. Virginia 7-7097

Atliekame didelius ir mažus automobilių remontas. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia 

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

2841 Wost 7 lst Str. (Kampas Talman Ave.)
Telef. PRospeet 8-9842, Namų tel. WJUbrook 5-5934

I Drąsus užsispyrimas pakėlė jo galvą išdidžiai ir 
tiesiai. Ar tu bijai? Niekai! Jei turėtum bijoti kiek
vienos sufrizuotos galvos, tai, brolau, eik ir laiku pa
sikark! Taip, pasikark!

Andrius sustojo ir žiūrėjo ten: Rita stovėjo su 
kažkokiom dviem draugėmis. Viena buvo apsivilkusi 
mėlyna, antra rūžava ir ji pati balta suknele. Žibu
rių šviesoje šios spalvos gražiai mirgėjo. Baltoji at
siskyrė ir ėjo arčiau.

— Labą vakarą!
— Labą vakarą.
— Kur taip ponas Rugajus skuba?
— Į stotį.
— Važiuosite kur nors? Taip, tokią gražią vasa

ros naktį būtų gera kur nors nuvažiuoti. Miškais, pie
vomis... Klaidžioti dviese. Klaidžioti, dainuoti... Oi! 
Ten yra mano draugės. Lidija ir Mirdza. Supažindin
siu!

Iš Ritos burnos žodžiai šoko kaip jaunos, linksmos 
ir nesuvaldomos voveraitės ir jų jai niekad nepritrū
ko.

-r- Aš niekur nevažiuosiu. Gyvensiu šitaTne pra-— Andriau... Tas juk Andrius... Kur jūs lekiate į

kaip motociklas? 'gare. Bučiuosiu akmenis ir nusispiausiu į žmones —
Jį iš pasiutusių, gražių ir sunkių svajonių gelmių taip kerštingai ir pozuodamas, išdidžiai linksmu balsu

išbudino kažkoks pažįstamas balsas. Andrius greitai atkirto Andrius ir parodė pirštu į dangų, 
pažvelgė ten ir pamatęs išsigando: Rita. Neatsakyti, — Ka)i jūs sakėte? Jūs taip juokingai ir nuosta- 
pagreitinti žingsnius? Visomis šiomis dienomis jis Ri- biai kalbate. Ką jūs ten danguje matote?
tos labiau bijojo, negu tų, kurie naktimis dažnai ką 
nors primušdavo ar apipl’ėšdavo. Su bangotu svaigu
liu sumišusios, mintys jo galvoje šoko dideliais šuo
liais, kaip žaibai audringais debesimis.

— Jos juokiasi!
— Kokios — jos?
— žvaigždžių mergaitės. Jos mirkčioja akimis, 

kad mūsų nematytų.

— Kokios? Kodėl, kad mūsų nematytų?
— Joms... gėda!
Rita žiūrėjo į Andrių plačiom akim, kaip dviem 

mėlynom sagom, prisiūtom prie jos suknelės. Jos akių 
žibėjimą buvo pridengęs nustebimas ir nesupratimas. 
Andrius pradėjo juoktis.

— Įdomu... Kas jums yra? — Taip Rita klausė 
pusiau meiliu, pusiau įžeistu balsu, ir joje šį akimirks
nį buvo išnykusi pranašumo poza.

— Nieko. Nieko nėra. Eisiu į stotį.
— Nevažiuos ir į stotį? Ar tik ne pasimatymas?
— Taip, taip! Pasimatymas. Ir dar kai kas svar

besnio. Iki pasimatymo!
Pamojo ranka ir dideliais žingsniais ėjo. Rita li

ko, žodžių ir minčių savyje jieškodama: kas jis per 
žmogus? Pasiutusiai įdomus...

Atėjusi pas drauges, Rita buvo sujaudinta, bet 
sakė rimtai:

— Man šiandien nusibodo vaikščioti. Galva skau
da... Eisiu namo.

— Rita, ar tu pasiutai, ar ką? Ką mes vienos 
veiksim!

— Eikite į peklą! — piktai sakė Rita.
Mirdza ir Lidija supyko.
— Tau, Rita, turbūt visada, kai kokį gražesnį vy

rą matai, užeina tas pasiutęs nervuotumas? — dūrė 
liežuvine špilka Lidija.

— Netarškėk!
— Kas tas toks viščiukas buvo? traukė iš jos 

Mirdza.

JLBuz daugiau) x
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DTENRASTTS DRAUGAS fTUPAGO H.LTNOTS Pirmadienis, 1957 m. rūgs. 9 d.

PAJIEŠKOJIMAI
Mūrija Beiiduuskaitč jieško Adol

fo Venclausko ir žmonos Aldonos. 
Adresus: M. BtdiMvsku, Nowa Sol, 
woj«*w. Zitdonogorskic ui. Koscius/.ki, 
N r. 13, M. 3, I’oluftd.

J ieškau M ARTINSIU V A SER
GEJŲ, Vlado, gimusi 1915 metais. 
Paskutiniu laiku gyveno Kaune, 
Šiaulių g-vė Nr. Nr. 35. Atsiliep
ti adresu: Ona Martinsiuvienė, 
Klaipėdos g-vė Nr. 13, Kretinga, 
Lithuania.

Izidorius Dinapas, sūnus Anta
no, iš Sibiro jieško savo sesers 
MARIJONOS DINAPAITES-Z1M- 
LIEN6S (vyro pavardė Zimbus). 
Atsiliepti arba apie jų pranešti 
šiuo adresu: George Krenčius, 3112 
W. 44th St., Chicago, III.

Jieškomas JURGIS GREIČIUS, i 
Jieško Judita iš Lietuvos. Dėl dau- i 
giau informacijų kreiptis j Anta
niną Rejerienę, 3519 W. 59th St. 
Chicago 29, III. j

Jieškoma ponia PETRAVIČIE- 
Nfi arba PETREVICIENE gimusi 
Amerikoje. Jos vyras gimęs Lie
tuvoje. Galima gauti žinių apie jos 
motiną. Kreiptis j Antaniną Reje
rienę. 3519 W. 59th St., Chicago 
29, III.

REAI. ESTATE
I u. 4 k.. II—3, gar., (IU. skl. $17.000 
Mūr. 5 k. 1 k. virš. I k. rūs.$22.4MM). 
Mūr. a |MI 5 k. 2 aut. gar. $24.000. 
Med. 1 a. 5 k. II 4 k. Alyvų. $11,1100 
Mūr. IUUII. a |MI a k. Ir a iH'ls. $24.300 
Mur. 2 IMI U k. 2 aut. gar. $20,(HM) 
Mūr. naujas 3 enl. mieg. $22.000
S.A. AGLINSKAS Real Estate
243» w. ho st. n f:. 4-aaoa

PneA pirkdami ur parduodami 
namus, biznius, sklypus ja r ūkius 
Atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-IN SURANGĖ 

NOTARY PUBLIC 
8406 West 61 St.
WAIbrook 6-6030

PRospeet 8-367 U (vak. u semad.)

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL, ESTATE

MAKUUETTE PARKE, mūrinis. 4 
kambarių. Ištisa pastogė (attic) 
Galimu Įrengti kambarius ir 
Įrengtas rūsys. Žieminiai aluniini- 
jaus langai ir sieteliai. 1H autom, 
garažas. I.abai gražiai ir švariai už
laikytus. Našlys priverstas parduoti 
I-abui reta proga Įsigyti tokį puikų 
namų. Už namo patvarumų garan
tuojame, nes buvo mūsų statytas. 
Keikia būtinai pamatyti, kad galėtu
mėte Įvertinti. Arti 72nd ir Ho. Whip- 
ple Street.

Ant tVestern Avė. ir 44tli Str. dvi
krautuvės ir 5 kamb. butas (3 mieg.). 
Viskas moderniai Įrengta, kaip bute 

! laip ir krautuvėse. Apšildymas karš- 
I tu vandeniu. Venetian užuolaidos, 
I žieminiai aliuminljaus langai ir sie
teliai. Yra rūsys. Tikrai gera proga 
norinčiam pradėti nuosavų biznį. Sa
vininkas parduoda nebrangiai, nes 
jau pasirengęs į kitų vietų.

Brighton Parke — meiliniai namai
2 po 5 k. 412.500 arba 2 po 4 k.

$10,500; geras biznis 2-iu .žmonėm: 
grosernė su įrengimais ir prekėm.
butas 3-jų kamb. $2,84)0; mūr. 2 po i Brljcht„n parke, mūrinis. 2 
4 k ir med. 2 po 4 k. viena nuo- | g Ramb ,r kamb nidaryta
savybė. Prinisiine gerų pasiūlymo , veranda. Mūrini8 ; automob. gara- 

Marųuette Parke niūrimai: 2 butu j žft8 Plrma8 aukStas visai naujai ir 
’ moderniškai pertaisytas. Pašaukite

Marų pet te lr Brighton |>arke 
Mūr. Ii Ir 6, centr. šild., gar. $27,300 
Mūr. 2 po 6, centr. Slld., gar. $28,5041 
Mūr. 3 apart., blsnlo pat., gar. RIG.HIM) 
Med. 5 ir 4, centr. šild. tik $11.94)0 
Mūr. naujas fl k. didelis lotas, pigiai 
Yra pigių ir pelningų namų surašius

BUDRECKAS Realtv
4081 Archer ava., LAfayette S-SS84

ĮVAIRIOS žinios
80 mergaičių bus 

gail. seserys
Dienraštis Sun-Times plačiai 

aprašo 80 mergaičių, kurios 
Evanstone pradeda studijuoti 
gailestingųjų seserų kursą. 
Tarp tų mergaičių yra minima 
ir Alis Dikszas, atrodo, lietu
vaitė. Jos ir nuotrauka Įdėta.

Mary Gamery iš Massillon, O., susilaukė 108 metų am
žiaus. Gimusi yra Čekoslovakijoje 1849 m. Į JAV atvyko 
1902 m. (INS)

Mokyklos sutaupo 
$20 milionų

Apskaičiuojama, kad Trento- 
no diocezijoje, N. J. katalikų mo 
kyklos valstybei per metus su
taupo per mokslo metus apie 
20.000,000. Toje diecezijoje vra 
85 pradžios ir 8 augštesniosios 
mokyklos.

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS PANKIENES 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigas ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS’’
4545 W. 63rd Street, Chicago 29, III.

Dėmesio Namų Savininkai 
PILNAI ĮRENGIAME 
FORMICA VIRTUVES 

NUO $1,395 su instaliacija

\

4 pasionistės į Japonija
Keturios pasionistės vienuolės 

iš Pittsburgho vienuolyno išvy
ko į Japoniją. Jos buvo pakvie
stos Osaka diecezijos vyskupo, 
kuris ten nori įsteigti jų klauzū- 
ruotą. vienuolyną ir rekolekcijų 
namus moterims.

CKKKKKKKKHKKKKKKyCKKKKKKKKH^

Skelbtis “DRAUGE’ aosimogn 

iea lis vra plačiaufliai skaitoma 

lietuvių dienraštis « Akelbim 

kaina yra prieinama visiem*
oooooooooooooooo oooooooooo

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS į 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys-' 
kūpąs Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. t, 

1620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

"DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ILL.

DĖMESIO!
Neužmirškite siųsti pakietus mais

to, rūbų, apatinių baltinių (naujų ir 
vartotų) į savo gimtąjį kraštų. Jums 
persiųs

HARDING BARGAIN
| 2551 S. Harding Avė., Chicago, 23, IU. 

FKontier 0-4875
i Atdara kasdien nuo 6 iki 8 vai. vak. 
šeštad. visų dienų. Sekm. iki 12 v. d.

NEMOKAMOS

DOVANOS

Žemas {mokėjimas. Iki 3 metų 
išsimokėti. Nemokami apskaičia
vimai bet kur — Chicagoje ar 
priemiesčiuose.

MARSH KITCHEN
DIV. HOUGH MFG. CO. 

6242 W. 260) Street 
B>ERWYN GUn 4-3112

geram stovy. $26,4»OU, o taipgi 
augš. 6 ir 4 k.: keletas gerų dup- 
galow po 5 ir G k. $18,000—$21,04)0.

Gage Parke mūriniui namui: Nau
jas 2 po 5 k. — $33,500, Įmokėti j 
$G,000; naujas 1(4 augšto — G ir 3 ! 
kamb. — $23,000: grosernė ir 2 butu | 
— 27,000. 4 butų geros pajamos, 2 
mašinų gar., centr. šild. $44,000.

Kitur tarp lietuvių kolonijų mūri
niai: 4 butų 2 po 5 k., 2 po 4 k 
Garažas. Centr. šild. 2 sklyp.. $19,000 
taverna ir 3 butai, rūsys, garažas 
$12,500; 4 butų, rūsys. pastogė.
$1G,500; stiprus mūras: taverna ir 
5 butai. $25,000, mažas Įniokėjiinas 
Pajamų virš $4,000,

VENTA
4077 So. Archer Avė.

LAfayette 3-3881 

BRIGHTON PARKE

2 butai po 4 kamb., medinis na
mas, cemento pamatai. 30 pėdų 
sklypas. Arti 46th ir Rockwell St.

B. R. PIETKIEWICZ & CO. 
2555 W. 47th St.

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

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

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

telefonu dar šiandien ir būtinai pama
tykite SĮ namų.

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St

Telef. LUdlow 5-6900

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SAUS 

2444)4) W. 59th st. Tel. PRospeet 8-5454

PAŽY’MCTINAR NAMAS
Tik $17,500. Mūr. 6 kamb., Į rytus 

nuo Marąuette Parko. Naujas gazo 
šildymas. Puikus šakotų pušų beis- 
rnontas, sausas, tinka išnuomavimui. 
Garažas. Volodkevičius.

PASTOVUS TR ĮDOMUS BIZNIS
Geležies išdirbinių (hard wa re) 

krautuvė ir puikus mūr. namas. 4 
kamb. apačioj, 3 ir 4 kamb. butai I 
viršuje. Alyvos šildymas. Apsauga Į 
nuo potvynio. Graži lietuviška kolo- 

butai nUa. Namo kaina $26,000. prekės —J 
' klek ju yra: $ už $. A. Sirutis.

DIDESNEI ARBA GIMININGAI 
ŠEIMAI

Idealus pirkinys. Padidintas mūr 
namas: pirmam aukšte 3 gražūs kmb. 
Kabinetinė virtuvė, koklių vonia tr ( 
dar puikus kamb. porčiuij. Viršuje . 
puikiai Įrengti 2 dideli kambariai, du- ‘ 
šas, tualetas, prausyklė ir visi Įren
gimai virtuvės prijungimui. Plytelė 
mis klotas rūsys. Gazo šildymas. Ga
ražas. Namas tik 5 metų senumo. 
$22.500. A. Rėklaitis.
ŠVIESI, MUR. 5 KM. REZIDENCIJA

Vienas blokas nuo Marąuette Par
ko. šildymas alyva. Visi kambariai 
iškloti kilimais. Alium, dvigubi lan
gai. 2 karų garažas. Savininkas turi 
parduoti. Tik $21,000. A. Katilius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2785 Wwt 71at Street
Visi telefonai: M’Albrook 5-6015

H EI J* WANTED — FKMALF,

SALESVVOMAN
FULL OR PART TIME

Experienced selling yard goods 
over the counter. Good pay. Perma
nent. Mušt speak English. Apply — •

FRAERMAN’S YARD 
GOODS STORE 

215 W. Jackson Blvd.

REIKALINGA VIRĖJA 
SESELIŲ VIENUOLYNUI. Pagei
daujant galima gauti kambarys ir 
visas išlaikymas. Reikia nors kiek 
kalbėti angliškai. GLadstone 3- 
8681 arba GLadstone 3-8234.

.1

OAK LAWN. 9817 S. 54th Avė. St. 
Linus parap. Modern. 6 kamb. Cape 
Cod namas. 2 pilnos vonios, spintos 
virtavėje-valgom. Pilnas rūsys. Nuo 
sienos iki sienos kilimai. 2 autom, 
garažas, šoninis privažiavimas. Pra
šo $22,500.

- LOVELL REALTORS
HUdson 8-3111

DAŽYMAS
DEKORAVIMAS

VL. VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

Įvairiomis daž.ymo-dekoravi- 
mo technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, SALES, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
iš vidaus ir iš oro

Ekspertas vidaus dekora
tyviam Įrengimui — interior 
decorator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus.

7144 S.SACRAMENTO AV. 
Tel. PRospeet 8-2216

TIKRAS DI'KAN KREP
ŠYS I ž $1iM) SANTAI PAS
Kai jūs atidarote naujų tau
pymo sųskaitų $L00.00 ar 
daugiau, arba įdedate to
kių pat sumų į jau esamų 
taupymo sųskaitų, tai Sį 
gražų, stiprų ir patvarų 
pirkiniams krepšį tikro 
"BUKAN" medžiagos gau
nate NEMOKAMAI.

Rugsėjo menesio taupytojams

TINKAMA MOKYKLAI 
Dftžl TF: UŽ ŠI0.0O SAN- ’ 
TAUPAS. šis visas kom
plektas pieštukų, liniuotes, 
trintuko Ir drožtuko NE
MOKAMAI, kai jūs atida
rote $10.00 ar daugiau tau
pymo sąskaitą, arba (didu
te tok} pat sumų Į jau turi
mų taupymo sųskaitų.

DABAR YRA PATS LAIKAS...
I TAUPYTI TEN ... KUR UŽ SAVO SANTAUPAS

GAUNATE AUKŠČIAUSIUS 
DIVI DENDUS

TIKTAI PASIMCRfcKITE Į SĖMIAU DEDAMĄ LENTELĘ 
KAIP MES NEPAPRASTAI IŠAUGOME . . .

DftKA JCSŲ TAUPUMO IR GERO ĮVERTINIMO
DABAR JAU TURTAS VIRŠ

1950 _____
1951 ___

-------------- 3,074,227.74
............ . ..... 4,011,*12.14

1952 ......... ................. 3,353,300.99
1053 7,373,493.03
1954 ....... ..... 8,281,967.19
1955 .... .... 10,882,452.14
1956 _. .. 14,243,990.52
1957.._. 16,081,794.67

ŠEŠIOLIKOS MILIONŲ 
DOLERIŲ

tVhere the SAFETY ef Your 
Savings COMES FIRST

Offiet Honra for YOUR Convenienct 
Me-doy. ♦ A M TO I F M. Soturdoy, • A.M. TO 1 A.M.

Tu«*4ay - Thundoy ■ F rida y, fl AM. TO S AM.
CIOSEO ALI DAY W«dn«Mlay

ST. ANTHONY SAVINGS
and Loan Association

1447 So. 49th Court 
TO 3-0131 • Cicero 90

SERVING VOU SINCE 191J

73O« S. Claremont Avė. 6 kamb. 
bungalow su mediniu namu užpaka
ly. Garažas. Slypas 75 x 125. Tel.
\VEntworth tt-0088.

BRIGHTON PARKE:
Nauj. mūr. 1(4 aukšto, 5 (3 mieg.) 

ir 4 kb. 39 p. sklypas, labai gražus 
namas ir vieta. $35,000.

Med. 4 butai: 6. 4 ir 3 ir 2 kmb., 
skiepas, garažas, pečiais šild. $265 
paj. į mėnesį.

Mūr. 2 po 5, centr. karštu vand. 
gazu šildomas netoli nuo mokyklų 
$26,000.

Mūr. 2 po 4, su skiepu ir centr. 
šild. $23,000.

MARQUETTE PARKE:
Mūr. vieno aukšto: krautuvės pa

talpa ir 4 kmb. Labai gera vieta, 
idealu profesionalui.

Naujas mūr. 2 po 6 su angį. skie
pu, kiekv. butas atskirai šild., rink
tinė vieta $48,000.

________ Med. 2 po 4 ir 3 kmb., visi gazo
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma- pečiais išld. 50 pd. sklypas, gražiai

BUILDING & REMODELING

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy-j 
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai]

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450 

,*3SSk3kSSC*MS3S3CMS»»r

Med. bung. 6 k. 3 m. garažas, pil
nas rūsys, skl. 32 p., cent. šildymas. 
$13,500.

4 m. senumo mūr. bung. 6 kambų 
platus sklypas — puikiai Įrengtas. 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg., šild. gazu,

alum. langai, nauj. garaž. $24,000 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
R E A U ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
TeL CLiffside 4-74J5O; Rea. 

YArda 7-204$

000<XXXX>4XXXXXX>000<XX>000<X>
KADA NORITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės Į

SOPRYCH REAL ESTATE 
•407 S. Kedzle Avė. WAlbrook 5-32)0 
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS 

000<XXXX>000000000000000000<

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublio 7-8400
Namų statyba, Įvairūs pataisymai 

ir pardavimas, jei nerite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TKnninal 9-5531

dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
Nolton, Willow Springs. UI.

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesiu ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai

i gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 41-2793 nuo 9 vai. 

ryto iki 7 yal. vakaro
Tel. OLymple 2-5(21 nuo fl vai. 

vakaro Iki (1 vnl. vakaro ___

II
LIETUVIU STATYBOS 

. BENDROVE 
MORAS

Builders Gen. C'ontraetom
Atlieka planavimo ir staty- 

hoi, darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas ir Įvairūs 
patarimai nemokama).

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės Ir buto telefonas

Pltoapect 8-24)13
6800 SO CAMPBELL AVE. 

Chlcage 29, III.

apkaltas, $23,004).
GAGE PARKE:

Žavinga mūr. rezidencija 7 kmb.
su puikiai Įrengtu skiepu, viskas nau
jai atremontuota. 60 pd. aptvertas 
sklypas, rota proga. $37.000. (

Mur. 4 kmb. ir krautuvė su visais ’ 
Įrengimais, centr. šild., garažas, ne
brangiai.

KITUR:
Med. 2 po 6. tik $2,000 jmokėti.

SKLYPAI:
80&5 Ho. Latrobe st. 78 x 126, kam

pinis. $4,200.
Archer tarp Tripp ir Keller 25 x

125. $4,000.
Western prie 69. 25 x125, $5,500.

ŠIMAITIS REALTY,
E737 W. 43rd St.. CL 4-2390

X

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. StančiaoNkan inatoliuoja vi- 

aų 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, Cicero
TeL OLymple 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLymple 2-6752
LIKT. APDKAUDON AGENTŪRA

Visų rflšių apdraudos Automob) 
llų finansavimas. Notarlataa. Valsty 
bės patvirtlnon kainos.

Prieš darydami apdraudaa kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITI H 
VVAlbrook ė-M7l

INTERSTATE INSURANCE AOBNUT 
4414)8 S. Ashland Avc., Chieago 3A, III.

GAGE PARKE
2- jų augštų mūr. 5 ir 6 k. su 3 k 

modern. jrengtu butu rūsy. 2 autom, 
mūr. garažas. Atsineškite rankpini
gius. Pilna kaina $26,500.

BRIGHTON PARKE
1 H augšto mūr., 7 kamb. (4 mieg.) 

apačioje, 4 k. butas viršuj. 60 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina
$23,900.

3- jų augštų mūr. 12 po 6 k., duo
dantis pajamų Į metus $12,240. Par
duodamas už netikėtiną, kainą $65,4)00

KITUR. 2-jų augštų mūr. Lląuor 
store ir baras 1-me augšte. 8 k. bu
tas antrame augšte. Apyl. 68-ta ir 
Ashland. Biznis veikiantis nuo 1919. 
Savininkas verčiasi kita profesija. 
Kaina už namą $24,000.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

V * R P * $ Rsal Estais
Insurance, Notary Pnblle 

Ml« So. Weacern Avė.
PRosp. S-89S4 arda HEm. 4-TOM
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. ir sekmad. nuo 9 lkl 6 v.

Remkite ilitii. Draugą!

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVE. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. Iki 12 vai. 
4140 8, Maplevvood Avė.

Pardavimui LIQUOR STORE ir 
BARAS. Apylinkėje 69th ir Racine 
Avė. Įsteigta 1939 m. Parduoda dėl 
blogos sveikatos. Susitarimui skam 
binti HUdson 3-2266, po 3 vai. po- 
piet„ klauskite Nieholaa.

MAISTO PRODUKTŲ IS 
MISOS KRAUTUVE

šaldytas maistas, vaisiai ir dar
žovės. Brutto pajamų $7,000 j mė
nesį. Idealus biznis porai. Modern. 
mur. namas, 2 autom, garažas, 5 
dideli kamb., 3 mieg. kamb. Pilnas 
rūsys, alyva apšild. Biznį galima 
pirkti su namu ar be. REpublic 
7-7265.

ISNUOMUOJAMA — POR RENT

MARQUETTE PARKE išnuom. 
kamb., 1-me augšte. 7034 South 
Rockwell St. PRospeet 6-6924,

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
591(4 So. H’estern. PRospeet 8-2231

Išnuom. 4 kamb. butas, su ap
šild. Pageidaujami suaugę. 931 W. 
33rd Place. FRontier 6-2248.

D fi M E S I O !

$12,500 PILNA KAINA. 2 butai 
4 ir 4 kamb. Apylinkėje 26th ir 
Homan Avė. Gazu apšild. Naujas 
pamatas. Pajamų $50 į mėn., plius 
butas. Mokesčiai tiktai $98. Įmo
kėti $2,500 SVOBODA, 3739 VVest 
26th St. LAwndale 1-7038. 

CHICAGO, ILL.

SKELBKITfiS “DRAUGE”

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubą ii 
įmokėdami 5 do! metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa
sirenkame už 7.50 tiol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šino adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

4545 W. 63 St., Chicago 29, IH

• HELP WANTED — PBMALE

IMMEDIATE OPEHIHGS!
REGISTERED OR GRABUTE NURSES

WITH L0W COST OF LIVING 
WADEMA UHIOH HOSPITAL

Room—board and laundry for $53.00 monthly. Salary from $255.00 
to $280.00 month plūs automatic inereases. Higher salary arrange- 
ment ąfter January 1958. Paid holidays — siek leave and all hos
pital benefits. — Permanent positions and wonderful working con
ditions.

Write — Come or phone Miss L. M. Peltier, R.N.
W0RK IN CANADA AT HIGH SALARY

, WADENA SA8KATCHEWAN, CANADA

WE URGENTLY NEED
G IRLS — W0M EN

LIGHT ASSEMBLY WORK
Experience not necessary. — Will train 

5 day vveek. — Good Pay. — Working conditions ar excellent. 
Permanent positions.—Many company benefits. Good transportation.

APPLY TODAY

THE M U T E R C O-
1255 SO. MICHIGAN

SEE HES. HILDEG.VRDE TRA VER

HXXP WAHTED — VYRAI

EVERGREEN PARK
HOLY REDEEMER PARAP.

4 NAUJI MŪR. NAMAI 
9100 S. Ridgeway

fi kamb., 3 mieg., 1 augSto. l’/je 
keramikos koklių vonios. Ąžuolinės 
Hpintos virtuvėje, ąžuoliniai impuo- 
šimai visame name. “Overhead” ka
nalizacija. “Sump pump.” Šoninis 
privažiavimas. 40 pcilų sklypas. Ga
lima pėfičiain nueiti į bažn. mokyk
lą, krautuves ir transportaciją. At
daras vakarais ir visą dieną šešt., 
sekm. ir pirmad.

UAKTY OON8TRUOTION OO.
BE 4-9MB

Tuoj pat reikalingi
CABINET MAKERS 

BAN D SAW OPERATORS 
TRIM SAWYERS

Turi būti prityrę smulkiam dailinimo darbui 
Geriausias atlyginimas prityrusiems vyrams. 
Nuolatinis darbas. Daug bendrovės priedų. 

Atvykite pasiruošę darbui.

EMIL I. PAIDAR CO.
1120 NORTH WELLS STREET
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Belgijos ir Olandijos lietuviai pagerbs 

kun. J. Danauską

tingai pertraukdavo saldžius sto 
vyklautojų sapnus. Įsirengimo 
darbai, pašnekesiai ir užsiėmi-j 
mai dažniausia vykdavo miške-

Kas priims užsienio 
studentus?

kurios galėtų pas save apgy 
vendinti iš užsienio atvykusius 
studentus.

Prieš 20 metų jaunas, gražus 
ir pilnas energijos, gavęs sti-. 
pendiją, kun. Julius Danauskas 
atvyko į Belgiją studijuoti. Už
ėjus karo audroms, čia ir liko. 
Kadangi mūsų diplomatai karo 
metu iš Belgijos visi dingo, tai 
kun. Danauskui teko atlikti ivai 
riaušių misijų ir visokiais bū
dais padėti tautiečiams.

čiai lietuvių, tai buvo net 7 ku
nigai, o dabar, kai liko tfk apie 
200, tai tik 2 — kun. Danaus
kas ir kun. Jonas Dėdinas, Bel
gijoje 1949. VIII. 14 d. į kuni
gus įšventintas, bet pastarasis 
aptarnauja ir Olandijos lietu
vius.

} Olandiją anglių kasti atvy
ko tik pora šimftų lietuvių, ten 

Nutilus šūviams, jis buvo pa-1 atlyginimai mažesni negu Bel- 
skirtas Balfo ir Carito įgalioti-Į gijoje, bet ir pragyvenimas pi- 
niu Belgijai. 1947 m., atvykus gesnis, nes atvykę iškart buvo
keliems tūkstančiams lietuvių į 
Belgijos anglių kasyklas, kun. 
Danauskui prasideda didžioji

aprūpinti buteliais. Iš Olandijon 
nuvykusių tautiečių veik visi 
ten ir liko. Yra ten nemažai su-

darbymetė. Jis buvo vienas ini- kurta mišrių šeimų. Yra sene- 
ciatorių įsteigiant “Sėįos” ben- lių prieglaudoje, kurie moka 
drovę ir išleidžiant dvisavaitinįį vien tik lietuviškai, tad lietuvių 
rotatorinį laikraštuką “Gimto-; kunigų atsilankymas įneša jų 
ji Šalis’’, kuris regulai iai išėjo i gyveniman daug pragiedrulių ir 
iki 1952 m. Pradžioje jis pasii- i palaiko jų stiprybę.
ma visą leidinio ir technišką eks
pedijavimo darbą.

Jis išrenkamas 1948 metams 
pirmuoju Belgijos lietuvių ben
druomenės centro valdybos pir
mininku filmus angliakasiams 
iš Belgijos emigruoti jis pata
rėjas, prisiekęs vertėjas ir viso
kių reikalų tvarkytojas. Jo pa
tarnavimais pasinaudojo didelė 
dauguma buvusių Belgijoje lie
tuvių. Jis palaiko glaudų ir as
menini kontaktą su mūsų diplo
matais Londone ir Paryžiuje. 
Kai buvo Belgijoje keli tūkstan-

Rugsėjo mėn. 15 d. Liežan sidegę įvairiaspalves žvakutes, 
suvažiuoja lietuviai iš Belgijos i ėjome kalbėdami rožančių už 

ir Olandijos pasveiKinti ir pa

Sekmadienį Lojolos universi- 
ly, gi nakvynei naudojomės ben teto patalpose buvo Užsienio 
drabučio patalpomis. Didelė ben Studentų kongresas, kurio tiks- Literatūra yra genijaus in 
drabučio salė nekartą mus pri- las — plėsti ryšius tarp už- vestavimas, iš kurio nuošimčiai I 
glaudė nuo piktai grasinančio šiemečių studentų ir amerikie-j plaukia per visus busimuosius i 
juodo debesies ir tapo ideali vie £įų šeimų. Jicškoma šeimų,1 laikus. —J. Burrouyhs
ta tautinių šokių repeticijoms. __ ___ --------- ---------------------- --— -L . ...

Stovykloje, šalia skautiškų ži 
nių pagilinimo, turėjome pro
gos pasireikšti lituanistikoj. Ra 
šėme laiškus ir rašinėlius sto
vyklos laikraštėliui “Svirpliui”, 
mokėmės dainuoti, be to, klau
sėmės įdomiai paruoštų pašne
kesių apie Biliūną, V. Krėvę,
Maironį. Ypač didelį įspūdį pa-, , 
liko kun. S. Ylos pašnekesys 
apie Šiluvoje pasirodžiusą Ma
riją ir sktn. O. Saulaitienės — 
apie lordo Baden-Powellio vizitą 
Lietuvoje.

Žolinių vakarą, po laužo, tu
rėjome procesiją į Fatimą. Už-

Šokiai ir filmai vaikams Spalio 12 d. tuo pačiu laiku —
Gamtos istorijos muzėjuje, I filmaS U Kolumbu gyvenimo, 

Chicagoje, spalio 5 d. 10 vai’*spalio 19 ll- — Walt Disncy 
30 min. ryto bus vaikams de- spalio 26 d. — filmas,
monstruojami indėnų šokiai, apie šeimos gyvenimą moder-

Mylimam švogeriui ir dėdei 

A. f A.

PETRUI ŠVAGŽDZIUI mirus, 

jo žmonai Albinai gilią užuojautą reiškia

šoliūny šeima

NAUJI OIOOI TUO KAI- NAUJAUSI NNAUSTTNN) (PANK/A! 
I16U METU PATTPIMAS-PI6US UT SĄŽININGAS PATAR NA VINĮ Ai

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 ty. 69 St. CHICAGO 36, ILL Td UAtbmnk 5-9209

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad staiga mirė

t

gerbti kun. Danauską jo 25 me
tų kunigystės'jubilėjaus proga.

Giminaičiai ir bičiuliai, o ypač 
buvę lietuviai Belgijoje, dabar 
įsikūrę šioj pusėj Atlanto, ku
riems kun. Danauskas yra tiek 
daug padėjęs, šio jubilėjaus pro 
ga gali jį pasveikinti ar kaip ki
taip įvertinti per kun. Joną Dė
diną, 185, Rue de Hesbaye, Die
ge,, Belgie, kuris šioms iškil
mėms vadovauja.

Stepas Paulauskas

MŪSŲ KOLONIJOSE
Elizabeth, N. J.

Atliktas naujas kūrinys

Rugsėjo 1 d. prof. Juozo Ži
levičiaus bute susirinko būrelis 
jo draugų išgirsti jo pirmą kar
tą užrekorduotą kūrinį — “Šv. 
Juozapo mišios,” kurį gražiai 
atliko Elizabeth, N. J., Šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčios choras, 
vadovaujant pačiam kompozito-' 
riui.

Svečiai nuoširdžiai sveikino 
prof. Žilevičių ir linkėjo jam 
geriausio pasisekimo ir kloties 
jo kūrybiniame darbe.

Dalyvavo sekantieji: p.p. Zu- 
bavičiai, Veblaičiai, Dapkai, Bud 
nikai, S. Čerienė-Mulks, muzi
kas Algirdas Kačanauskas ir p. 
Glebus. Dalyvė

Washington, D. C.

YV’ashiiigtono lietuviai atsisvei
kino su prof. K. Pakštu

Prof. Pakštui išvažiuojant į 
naują darbo vietą, Washingto- 
no, D. C., lietuviai rugpjūčio 28 
turėjp atsisveikinimo pobūvį. 
Lietuvių draugijos pirm. dr. Ma
žeika, nors ir apgailestaudamas, 
kad VVashingtono lietuvių ben-

Lietuviai pinigų negaili tik as
meniniams malonumams. Jie 
lenktyniauja pasigyrime, kas 
kiek kokiuose kurortuose per 
vasarą išleido. Jau kiekviena lie
tuvių bendruomenė turi narių, 
vad. inteligentų, kurių aukojan
čių sąrašuose nematyti. Jie ir

savo tėvelius, Lietuvos skautus, 
visą lietuviškąjį jaunimą ir 
tuos, kurie žuvo kovodami už 
Lietuvos laisvę.

Visuomet nepaprastai laukda
vom laužų. Sesių kūrybiškumas 
ir vaizduotė — pasigėrėtini! Tie 
siog neužteko temoms dienų, 
kiek būtų buvę pasirodymų. 
Ypatingai pasisekė “tautosa
kos” laužas, kur visa medžiaga 
buvo paimta iš per poilsio laiką 
skiltyse skaitomų lietuviškų pa-j 

sakų.
Stovyklos metu daug laiko 

buvo pašvęsta pasiruošimui ir 
laikymui egzaminų į patyrimo 
laipsnius. Nors sesės viršininkės j 
ir stovyklos kapelionas kun. S. 
Yla negailestingai kratė ir egza
minavo, tačiau šiaip taip išlikom 
gyvos — išlaikėm.

Šalia iškylų ir įvairių stovyk- j 
linių žaidimų, turėjome daug ki
tokių malonumų. Esame dėkin
gos seselėms ir stovyklos vado-

\ A

Adv. LONGINAS GUMBINAS
Gyveno 5310 South Campbell Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė rugsėjo 6 d., 1957 metais.
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskr., Karužiškių kaime .
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. \Vest- 

ern Avė.
Laidotuvės įvyks rūgs. 11 d., trečiadienį, iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Panelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę lieka: žmona ir dukros.

Laidotuvių direktoriai Mažeika-Evans, tel. PR 7-8600.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

RAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
^014 West lllth Street

Tel — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

vaikų nutautėjimu nesirūpina, vybei už suteiktą progą pama-
Ginklo nuo šio priešo gintis 
prof. Pakštas dar sakėsi neran
dąs.

tyti, kaip moderniškai mašino
mis yra melžiamos karvutės ir 
kaip spaustuvėje leidžiamos

Atskirą atsisveikinimą su j knygos įr žurnalai, 
prof. Pakštu turėjo ir VVashing-1 Rašant apie stovykią> būtų
tono ateitininkai. Dalyvis

Putnam, Conn.
f

Paukštyčių stovykla Putname

Š. m. rugpjūčio mėn. 10-17 d. 
d. svetingoje Nekalto Prasidėji
mo Seselių sodyboje, Putname, 
buvo suruošta antroji Rytinio 
Rajono jaun. skaučių stovykla 
“Neringa”. Išsiilgusios gamtos 
ir' užmiesčio laisvės, iš keturių

nuodėmė nepaminėti nepapras
tai škanaus lietuviško maisto. 
Šj maistą gamino ir stovyklau
tojas rūpestingai maitino malo
nios Putnamo seselės.

Už gražias “Neringos” sto
vyklos dienas, įspūdžius ir pri
siminimus, už įdomią programą 
ir įsigytas žinias esame dėkin
gos stovyklos vadovybei: virši
ninkei-—vyr. skltn. Ritonei Ton- 
kūnaitei, pavaduotojai — vyr.

Naujosios Anglijos vietovių su- sRltn> Laimai Petrauskaitei
skrido 26 paukštytės ir jų va
dovės. Oors popietis buvo lietin 
gas, bet mažųjų stovyklautojų 
entuziazmas augo. Visos nekan
triai laukė vaakro ,kai, susėdu
sios bendrabučio salėje prie de-

druomenę netenka svarbaus sa-1 Sanči° židinio, galės užtraukti 
vo nario, guodėsi tuo, kad prof. tradicinę lauželis, lauželis dai- 
Pakštas visai lietuvių bendruo
menei Amerikoje yra visur ir vi
sada vienodai naudingas. Kiti 
pobūvio dalyviai pabrėžė pagrin 
dinį prof. Pakšto užsiėmimą —| na, spontaniški šūkiai, juokas, 
rūpinimąsi Lietuvos gelbėjimu.. Visos seselės kalbėjo tik lietu- 
Siekdamas šio pagrindinio savo: viškai, nes už kiekvieną anglis 
gyvenimo tikslo, prof. Pakštas ką žodį grėsė taškų p raradi- 
kūrė įvairius planus, kėlė viso
kių sumanymų, kurie nerealizuo 
ti ne dėl to, kad jų nebūtų gali
ma realizuoti, o dėl to, kad lie
tuviams, ūkininkų ir valdininkų 
tautai, trūksta pionieriškos dva
sios. Anot vieno kalbėtojo, lie
tuviuose yra daug vištų ir gai
džių, bet maža arų.

Pats prof. Pakštas prisiminė 
pasikalbėjimą su savo bičiuliu 
prof. St. Šalkauskiu, kuris ma
tęs tris Lietuvos priešus — bar
barus iš rytų (bolševikus), bar 
barus iš vakarų (nacizmą) ir 
viflaus priešą — su buržuazė ji
mą. Šis pastarasis priešas prof.
Pakštui tada dar nebuvęs aiš
kus. bet jis paaiškėjo dabar, 
atvykus naujiems ateiviams A- 
merikon. Nemaža dalis naujų 
ateivių čia jau spėjo ar baigia 
buržuazėti, t. y. Lietuvos idealą 
jau iškeitė į pinigo idealą. Žy
dai krauna pinigus dvasiniam 
tikslui — juos aukoja Izraeliui.

ną.
Linksma buvo stovyklauti 

“Neringos” stovykloje. Nuolat 
skambėjo graži lietuviška dai

mas. O pavyzdingiausios skau
tės titulo siekė kiekviena sto 
vyklautoja.

Stovyklos diena prasidėjo 
7:30 vai. ryto, kai garsus sesėsj 
adjutantės švilpukas negailes-į

Iv

instruktorei vyr. pskltn. Aldo
nai Kalvaitytei. ' E. G.

r? ?ĄOAZ

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 VVest OSrd Street 
Telef. PR 8-0883 ir PR 8-0884

'JBMNfiT'■» mTjHrAa

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telef. VVAlbrook 6-7670 ir 
Gibson 8-4938

• Oeneralts kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiem! re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mą namų statyboje. • Patys 
ttliekame cemento tr medžio 

j-darbus. • Apkainavlmai nemo-
I'karnai.

PADĖKA 
fl. f fl.

PROF. DR. BERNARDAS KODATIS
Nuoširdžiai dėkojame visiems atsilankiusiems į mūsų mylimo tė

velio laidotuves, ar kuo nors prisidėjusiems prie paskutinio patarna
vimo — velionies pagerbimo.

Ypatingai dėkojame L. Profesoriui D-jai ir Ii. šaulių S-gai trem
tyje. , i . .

Dėkojame kun. A. šeštokui — Chicagos šaulių Klubo I’-kui nz 
dvasiškų patarnavimų bažnyčioje, kapuose ir šauliškų nuoširdumą.

Dėkojame ypatingai daug prisidė j ilsiems profesoriams: prof. gen. 
S. Dirnumtui, prof. 51. Krikščiūnui ir prof. P. Čepėnui, taip pat dė
kojame prof. J. šiiiioliūniii. prol. S. Koluiuiilai, prof. V. Biržiškai, 
prof. 1. Končiui, prof. Prapuoleniui už rašytus spaudoje straipsnius, 
pareikštas užuojautas ir visų kt. pagalbų laidotuvių metu.

Dėkojame šaulių Centro Valdybos nariams: ypatingai daug pa
dėjusiam organizuojant laidotuves V. Išganaičiui, adv. lt. Skipičiui 
Moterų šaulių V-kei S. .Mantuutienei, V. Mantautul už didelę nuošir
džių šauliškų pagalbų, o taip pat ir visiems dalyvavusiems Chicagos 
klubo šauliams ir šaulėms.

Dėkojame kun. S. Adomlnui ir v isoms šv. šeimynos Vilos sese
lėms už rūpestingų tėvelio globų, Mišių aukas ir maldas.

Dėkojame Akademiniam Skautų Sųjudžiui, Detroito studentėms 
skautėms, vyr. sktn. O. Zailskienei, l)r. V. O. Tereijonams, kun. J. 
Prunskiui, kum. J. Kidykiui, S. J., mu/.. V. Ifaltrušaičiui, A. O. Ag
linskams, inž. A. S. Didžiuliams, B. Balšaitytei, V. Tallat Kelpšai ir 
visiems kitiems už dalyvavimų laidotuvėse, karato nešimų, Mišių au
kas, užuojautas ir visų kitų pugalbų.

Dėkojame tėvelio ir mūsų giminėms, draugams, pažįstamiems už 
pareikštas triegramomis ir laiškais užuojautas, ir visiems visiems, 
kurie šiuo liūdnu momentu kuo nors prisidėjo, kurie mūsų tėvelį 
prisiminė savo maldose ar šviesiose mintyse.

Nuoširdus, lietuviškas ačiū visiems!
Sūnus KEISTI 'l'IS ir marti kl’MGI’NDA

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vl<*-Pr«dd«m

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehill 6-3745
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| paminklų patalpai lr atgal maa vlnuomet parūpinama 
tranaportadją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo • vai. ryto iki 6 vai. popiet.
IB81RINKITE DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 

JOKIO ĮMOK J JIM® SITMOKftSmt KAPINIO DIENOJ®.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savinga Bendrovės praeitimi, nno pat jos įsikūrimo 
1924, metais, jos pavytdinga bisnio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgin, nėra Bangesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję tanpinina paa mug gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimą iki 610,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

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

Raiykite dėl informacijų. Mūsų tartas 621,000,000.00.

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

Atdara: pirmadienj nuo 12 lkl 8, antradieni Ir penktadieni nno 9 lkl 4, ketvlrtedlenj nno 0 lld 8 
TreNadleal uždaryta visą tlleną. o Mtadlen| nuo 8 Ud 2 valandoa po pintų.

ANTHONY B. PETKUS
LRIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN tVE. 1410 S0. 501h AVĖ 

CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
telefonai — GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2106, 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė,
Tel. Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

L1ODĖSIO VALANDOJ 
& akiu

MAŽEIKA‘EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. VVestern Avė. Air Condltioned koplyčia 
REpubUo 7-8600 — 7-8001 Automobiliams vieta

Tiems, kuris gyvena kitos* mleeto dalyse; sausime 
koplyčių arčiau jūsų namų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias!Ambulanaų patarna
vimas dieną ir nak- 

1 tį. Reikale šaukti 
1 mus.

v s o s e Chicagos ir, 

Roselando dalyse ir, 

tuojau patarnaujame.,

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West l8th STREET Tel. SEeley 3-5711

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. VArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, IU Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

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

VANCE FUNERAL NOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOunhall 3-9687
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, 1957 m. rūgs. 9 d.

X Ini. A. Rudis netrukus nu
mato lankytis Europoje įvai
riais organizac. reikalais.

X Teresė Braziliauskienė su
dukterim, A. Regio lydimos, ap
lankė mūsų redakciją ir visą 
įstaigą. Viešnios gyvena Wood- 
havene, Brooklyn, N. Y., prie
miestyje. Braziliauskienė grįžo 
namo viena, nes jos dukrelė pa
siliko Šv. Kazimiero vienuolyne, 
kurin ji įstojo. Braziliauskienė 
yra plačiai žinomo Amerikos 
lietuvių veikėjo Kazimiero Kru- 
šinsko duktė. K. Krušinskas, 
jau einąs 78-tuosius savo am
žiaus metus, yra buvęs LRKSA 
pirmininkas ir sekretorius, Tau
tos Fondo ir ALRKF sekreto
rius, daug dirbęs Lietuvos iš
laisvinimui ir jos kultūriniam 
ir ekonominiam sustiprinimui.

X Buvo matoma šiaurės pa
švaistė. Chicagos žmonės naktį 
į praėjusį ketvirtadienį matė 
šiaurės pašvaistę. Kaip atsime
name, šių metų kovo mėnesio 
pradžioje Chicagoje ši pašvais
tė taip pat buvo matoma. Be to, 
sausio mėnesį žmonės ją matė 
Italijoje ir Portugalijoje. Pa
starojoje šalyje ji šiame šimt
mety buvo matoma trečią kar
tą.

X Seselė Raphaela, OSB, po
metų grįžo į Chicagą iš Euro
pos, kur aplankė savo kongre
gacijos seseles Belgijoje; taip 
pat lankėsi pas garsųjį stigma- 
tizuotąjį tėvą Pijų Italijoje ir 
Liurde.

Neseniai minimosios kongre
gacijos (benediktinių) atstovės 
Amerikoje susirado, atrodo, jau

GERIAUSI GOLFO ŽAIDĖJAI LIETUVIAI

Lietuvių prekybos rūmų golfo dienos bankete įteikiama golfo turnyro nugalėtojams taurės. Iš kairės: Algird L. Pivaronas, golfo 
dienos pirmininkas, Stanley C. Tranas, golfo čempijonas, Mrs. Hellen Dolan, moterų grupes laimėtoja ir Stanley Balzekas, Lietuvių 
Prekybos rūmų pirmininkas.

KAS KĄ IR KURrikos vietinius gyventojus, 15 
d. — apie Vakarų Afrikos tau
tas 22 d. — apie negrus ir jų' — Monika Kripkauskie-
’.. . , , . nė ir Jonas Vaznelis dainuos “Mar-

muziką Naujajame pasaulyje. gU<io” paruoštame filme, kuris bus 
Įėjimas — $1, Visa paskaitų se- parodytas spalio 27 d. ‘•Margučio’' 
rija — $5. Paskaitas laikys jubilėjinėj šventėj, Gonrad Hilton 

viešbuty. Dainininkus lydi simfo
ninis orchestras, kuriam diriguojatuose krantuose neseniai lankęsi

antropologai. Paskaitos bus pa- Aleksandras Kučiūnus, 
įvairinamos filmais ir paveiks- — Nekalto Prasidėjimo 
lais.

CHICAGOS ŽINIOS
Patarimai jaunimui

Chicagoje išleistoji knyga 
“Patterns for Teenagers”, pa
rašyta V. J.-Giese. turėjo tokį 
pasisekimą, kad jau šiais me
tais spausdinama jos antroji 
laida. Naujoji laida neturės kie
tų viršelių ir kainuos tik $1.25.

Nebegalės vairuoti 
automobilių

Illinois Valstybės sekreto
riaus įstaiga praneša, kad at
šaukti leidimai 635 šoferiams ir 
suspenduota 905-iems. Daugiau
sia atšauktų leidimų — net 500 
— yra dėl to, kad tie asmenys 
buvo sugauti važiuoją įsikalbę.

pastovią vietelę netoli Atlanto,. Daugiausia suspenduotų leidi- 
nuošaliau nuo lietuviškų centrų,) mų _ net 762 — už tris nusi

kaltimus susisiekimo taisyklėms 
tais pačiais metais. Valstybės 
sekretoriaus įstaiga redakci
joms išsiuntinėja nubaustųjų 
sąrašus ir adresus, tarp kurių, 
deja, pasitaiko ir lietuvių.

Parama misijoms
Praeitą sekmadienį Chicagos 

bažnyčiose buvo paskaitytas 
kardinolo Stritch laiškas, ku
riame pranešama, kad rugsėjo 
15 d. bus rinkliava aukų ir na
rio mokesčio Tikėjimo Propa
gandos draugijos labui. Ši 
draugija globoja vidaus ir už
sienio misijas.

bet su lietuviška gražia gamta. 
Dabar seselės nori kreiptis į 
lietuviškąjį dosnumą ir prašyti, 
kad joms, jei būtų galima, bū
tų padėta išsimdkėti, nors ir 
nedidelė skola. Jos labai lauk
tų jaunimo pagalbos, lauktų 
senesnių žmonių poilsiui, o taip 
pat ir gerų širdžių jų paramai. 
Seselės yra labai dėkingos lie
tuviams už visą iki šiol patir
tą nuoširdumą ir paramą. No
rintieji gauti platesnių infor
macijų, prašomi tuo tarpu 
kreiptis šiuo adresu: Seselė Ra- 
phale Šimonis, OSB, St. An
thony’s Hospitai, 2875 W. 19 
St., Chicago, UI., telef. ROck- 
well 2-9455.

X Lietuviai gavo teisę atski
rai pasirodyti Cicero šimto me
tų sukaktuvių minėjime. Iš kar
to tokios teiąės nenorėta duoti, 
tačiau- lietuviai, kurie į Cicero 
kultūrinį ir ekonominį gyveni
mą įnešė didelį įnašą, tokią tei-

X Dr. Antanas Batina su
žmona Dolores išvyko į tarp
tautinį gydytojų suvažiavimą 
Italijoje. Ta proga jie numato 
apsilankyti ir kituose Europos 
kraštuose.

X I^akštuonė Betkausikaitė
išrinkta į Lietuvių Akademinio 
Alumnų klubo Chicagoje valdy-

sę išreikalavo. Bus įdomi pro- 
grama ir ta proga bus galima
pademonstruoti lietuvių kultū
rą ir tuo pačiu priminti paverg
tos Lietuvos reikalus.

X Jonas ir Filomena Šlap- 
kauskai atidarė “Neringos” val
gyklą 71 g-vė ir Talman Ave. 
Yra duodami pusryčiai, pietūs 
ir vakarienė. Valgykla moder
niškai įrengta.

X Lietuvių Studentų sąjun
gos Chicagos skyrius ruošia 
“Inititim semestri” rugsėjo 14 
d. 8 vai. vak. Lietuvių auditori
joje. Šokiams gros B. Pakšto 
orkestras.

X P. Jucaitis ir ponia I. 
Bliudžius gavo premijas už nau
jus išradimus. Dovanas įteikė 
Illinois Technologijos instituto 
Armour Research Foundation.

X Kazimierui Mickevičiui, 
6116 So. Artesian Ave., už 40 
dienų praleistų namuose grįžus 
iš ligoninės, Leonardas Jankau
skas įteikė $266.66 čekį.

X Veronika Budreckienė iš
Elizabeth, N. J., ir įos duktė 
Verutė Budreckaitė iš VVashing
ton, D. C., palaidojusios savo 
brolį ir dėdę Petrą Švagždį iš 
Marąuette Parko, lankėsi 
“Draugo” redakcijoje'. Veronika 
Budreckaitė yra Valstybės De
partamento valdininkė. Po lai
dotuvių ji trumpoms atosto
goms išvyko į Maine.

X Don Varno vardo Ameri
kos legiono pagalbinis vienetas 
(986) turės savo pareigųnų 
įvesdinimo ceremonijas Don 
Varno posto namuose, 6816 S. 
VVestern Ave., rugsėjo 21 d. 8 
vai. P. M. Tomis pareigūnėmis 
bus: Anna Kuzma, Nellie An- 
derson, Gloria Preibis, Ann 
Shulmistras, Valeria Stanaitis, 
Clara VVojcik, Anelė Pocius, 
Frances Lescauskas, Evelyn 
Balčiūnas, Estelle Samoška. 
Įvesdinimą atliks Ann Shul
mistras; įvesdinimo tvarkd. — 
Anncttc Mosteika.

Vienybes ir apaštalavimo!
Kard. S. Stritch, dalyvauda

mas Bažnyčios Vienybės kon
grese, tėvų benediktinų su
šauktame Lisle mieste, Illinois, 
pabrėžė reikalą, kad tas kon
gresas išryškintų ypač dvi min
tis: 1. visų apeigų katalikams 
reikalą didesnės vienybės ir 2. 
reikalą apaštalavimo visiems 
katalikams, o ypač rytų apeigų, 
siekiant laimėti krikščionis ne- 
katalikus. Apaštališkasai de
legatas arkiv. Amleto Cicogna- 
ni kėlė reikalą broliškos mei
lės apaštalavimo tarp ortodok
sų bažnyčių narių.

Čikagiečiai apaštalavimo 
kongrese

Romoje spalio 5—13 dieno
mis įvyks Pasauliečių apašta
lavimo kongresas, zkuriame da
lyvaus ir keletas čikagiečių, 
kaip dr. Ellamay Horan ir Vin- 
cent Giese, abudu delegatai 
Krikščioniškojo Mokslo draugi
jos, o taipgi — Patrick Grow- 
ley su žmona, iš VVilmette, Kri
kščioniškojo Šeimų sąjūdžio 
nariai. Prel. VV. Quinn atsto
vaus Chicagos arkidiecezijos 
Katalikų Akcijos federacija.

Užtaisė skylę širdyje
Iš Cook Apskrities Vaikų li

goninės išleista pagijusi Lorry 
Hruska, 5 m. mergaitė gyve
nanti Lombard, III. Ji buvo 
gimusi su skylute širdies per
tvaroje, kuri ilgainiui išsiplėtė 
iki nikelio didumo. Jai buyo 
padaryta operacija, kurios me
tu jos širdį pavadavo mecha
niškoji pompa, išvarinėdama 
kraują po jos kūnelį. Jai rei
kėjo 13 pančių retos rūšies 
kraujo, tačiau atsirado aukoto
jų ir dėka jų bei dėka gydyto
jų sugebėjimų mergaitė dabar 
sveika.

Aprašė lietuvių maldos 

dieną
Chicagos arkidiecezijos laik

raštis “The New VVorld” pa
skutiniame numeryje išspaus
dino ilgoką straipsnį apie lie
tuvių maldų dieną Chicagoje, 
įvykusią vakar, rugsėjo 8 d.,
Iš pradžių suglaustai nupasa
kojama Lietuvos istorija, pa
skiau — Marijos apsireiškimas 
Šiluvoje, pavaizduojamas po to 
sekęs religinis atgimimas, ku
ris ypač išsiplėtė nepriklauso
mybės metais. Pagaliau — 
paskelbta apie religines lietu
vių iškilmes rūgs. 8 d. prie Ma
rijos Augšt. mokyklos.

Gail. seserų rekolekcijos
Cenacle vienuolyno rekolekci

jų namuose, VVarrenvillėje, rug
sėjo 13—15 dienomis įvyks 
gailestingųjų seserų uždaros 
rekolekcijos.

PASIGĖRĘS BADE ŽMONES

Šiaurinėje Chicagos dalyje 
sugautas 39 m. amžiaus vyras
Joseph P. Caraher, kuris peiliu o'^toslstorijos""muzė'jau'sVel 
perdūrė aštuonis žmones. Savo 
aukas užpuldavo pripuolamai

Suaugusių švietimo centrai
Rugsėjo antroje pusėje Chi

cagoje pradės veikti aštuoni 
katalikų suorganizuoti suaugu
sių švietimo centrai. Lietu
viams artimesni yra: 1. Mari
jos Augštesnioje mokykloje, 
6727 S. California ave, čia pa
skaitos pradedamos rūgs, 25 d. 
ir 2. Šv. Pranciškos Romietės 
parapijoje, 1431 S. Austin, Ci
cero. Čia paskaitos prasidės 
rūgs. 24 d.. Šiais metais tuose 
centruose mokslo programa 
koncen truosis apie tris daly
kus: 1. Šv. Rašto studijos 2. 
Bažnyčios ir valstybės santy
kiai, 3. Menas. Norintieji smul
kesnių informacijų ir besiren
giantieji į tuos kursus įsire
gistruoti gali kreiptis į Adult 
Education Center, 21 W. Su
perior, telefonas DElaware 
7-0630.

Antropologinės paskaitos
Pradedant spalio 18 d. ir bai

giant lapkričio 22 d. Chicagos

Pagyrė seselių 
pasišventimą

“The New World” įsidėjo 
kard. Stritch kalbą, pasakytą 
švenčiant Šv. Kazimiero seserų 
vienuolijos auksinį jubilėjų. 
Kalboje pažymima, kad seselės 
— tai didelė Dievo dovana. 
Daugiausiai jų pasišventimo 
dėka mes galime turėti parapi
nes mokyklas, Kardinolas augš
tai atsiliepia apie lietuvaičių 
Šv. Kazimiero seselių veiklą.

Veiklus jaunhno centras
Prie Šv. Sabinos parapijos, 

7800 S. Racine, Chicagoje, vei
kia Jaunimo centras, šio ru
dens sezono veiklos pradžia 
buvo rūgs. 8 d., kada į jauni
mo pramogą susirinko netoli 
1,000 asmenų. Ten veikia ir 
vasarinių pačiūžų (su ratu
kais) sportas, krepšinio ko
mandos ir kitos sporto šakos.

MAŽAI BEDARBIŲ

Bedarbių skaičius Illinois val
stybėje šiuo metu mažesnis, 
kaip bet kada kitados. Šiuo me
tu Illinois valstybėje yra 4,000,- 
000 dirbančių.

Seserų
rėmėjų (Gildos) Chicagos apskri- 

| ties susirinkimas įvyks š.m. rug
sėjo 10 d. (antradienį) 7:30 vai.

I vak. pirm. Jovra Keiulio bute 
) (2421 W. 46th St.). Visi nariai 
j kviečiami šiame susirinkime daly
vauti, nes bus svarstomi vajaus 
pradžios ir vakarienės reikalai.
Vajaus tikslas — padėti seselėms 
ateinančiais metais įsikurti ALR
KF stovyklavietėje, kuri yra pa
vesta joms administruoti. J šj svar
bų susirinkimą, kviečiami ne tik 
nariai, bet ir visi, kurie tik prita
ria šiam seselių užsimojimui — 
atsikelti arčiau Chicagos ir vasaros 
metu dirbti taip svarbų jaunimo 
auklėjimo darbą.

Gildos Apskr. valdyba
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KVIEČIAME
PAMATYTI

NAIMIS, P ATOKI IJM'I'S 
JAIT 195M M. MODELIUS:

• TELEVIZIJAS
• Hi EI FONOGRAFUS
• VISOKIUS RADIJUS 
— Didelis pasirinkimas 
— Pigios kainos
— Sąžiningas patarnavimas 
— Viskas garantuota.
Aplankykite šią modernišką

^elektronikos parduotuvę

lUJTCLCvision
Lsales - Service)

Sa». tai. A. 8HMENAS 
SS21 s. Halsted — OLlffside 4-5665 

Atdara: kasdien 9—6. -pirmadieniais
lr ketvlrtadienlala 9—9

ooooooooooooooooooooc o o o o o

VIKTORO KOŽICOS 
Lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

dalya
CALL-ME-MOTORS C0.

6769 8. WESTERN AVK. PR 8-9688

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Railų 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LmVINAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

TeL Vlctory 2-1272

sutikęs gatvėje. Suimtas, kai 
peiliu dūrė vienai mergaitei. 
Praeiviai jį tada apmėtė akme
nimis ir policija jį suėmė. Nu
kentėjusieji užpuolėją atpažino. 
Areštuotas jis buvo rastas gir
tas.

atro patalpose (prie ežero, ties 
Roosevelt gatve) penktadienių 
vakarais 8 vai. bus paskaitos 
apie įvairias tautas, Spalio mė
nesį: 18 d. — apie Pacifiko 
tautas, 25 d. — apie Indijos 
kaimiečius ir princus; lapkričio 
mėnesį :1d. — apie Maya pali-1 
kuonis, 8 d. — apie Pietų Ame-

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštin* atidara kasto ano
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Šeštadienais iki 3 vai. vakaro

Jr

Filmai ir paskaitos 
suaugusiems

Spalio ir lapkričio mėn. šeš
tadieniais Gamtos Istorijos 
muzėjuje bus rodomi filmai ir 
laikomos paskaitos apie įvai
riausias pasaulio šalis. Spalio 
5 d. — bus pavaizduoti indėnų 
šokiai; spalio 12 d. — Alber
ta; spalio 26 d. — Argentina. 
Programa prasidės 2 vai. 30 
min. Pirmenybė Muzėjaus rė
mėjų organizacijos nariams, o 
į likusias laisvas vietas bus ne
mokamai įleidžiami ir kiti.

MALDAKNYGE , ♦
Jaunuolių Maldos

Kurią paruošė
Kun. P. Kirvelaitis
Kaina $1, $1.75 ir $2.50
Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 
4645 West 6Srd Street 

Chicago 29, III.

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

LOVOMS, STALAMS, LEMPOMS, PARLOR SETAMS 
IR ŠIMTAM KITŲ PREKIŲ.

Taip pat didelis pasirinkimas naujausių ir moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių Ir kt 

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.
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l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ!

CRANESAVINGS
2666 VVEST 47th STREET LAtayette 8-1088

B. R. Pietkietvica, pres.; E. R. Pietklevrtca, sekr. Ir advokatas
Mokam** aokMiu, dividendu*. Keičiame čefctua. Parduodame tr perkame 

valatyhėa bonus. Taupytajam* patarnavimai Bemokamai.

■ ■nutekite taupyti atidarydami atokaita Mandlen. Apdrausta Iki 910,0M

Darbo valandos pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 tki 8 vaL vakaro; 
antr. ir penk. 9 Ud 6; treč. uldaryta, o įeit. nuo 9 iki vidurdienio

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie, kurte kenčia nuo SENŲ. 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sėdStl lr nakttmla 
miegoti nes Jų užsisenėjuslos žalždoa 
niežėjimą tr skaudėjimą senų atvi 
ru tr skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyea palengvins Jusu skaudėji
mą lr galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos lr perplyšlmų 
tarppirščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios suskllslos odos dedlr- 
vtnlų, odos lšbBrlmų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduol8_nuo_ iš— 
vlršlnlų odos ligų..Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
Ct., 11.25, lr $8.60.
Pirkite vaistineseChi- 
cagoj lr apylinkėse—
Milwaukee. Wisc., Ga
ry, Ind. ir Detroit, Mi
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order J

LEGULO, Department D., 
5618 VV. Eddy 8U Chicago 34, III,

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

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

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

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Ave., į vakarus nuo Caliiomia Ave.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 
Šeštad. 9 vai. ryto Ud 4:30 p.p. Ketvirtad.

T;o iki 12 vai. 
vai. iki 8 v.v.

. KAS TIK 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 namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So Halsted St Vlctory 2-4226

Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9—9:30, 
kitom dienom 9—6, sekmadieniais uždaryta.

i


