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ozicijos partijos teiks savo
reikalavimus taikai atstatyti

!•<?: K.UIN RtOCKAPt- £ ^ ^»'»
V "Jtt
3į=
Neseniai du amerikiečiai stu
IV.-OSEO 3Y fc'OSCOV/ fiy^rf
T^s;
dentai — George Sherman ir Peter Juliver — sugrįžo iš S. Ru
BUENOS AIRES, liep. 7. — Paskutinė prez. Perono kalba,
sijos, kur per dvi savaites turė
!•<?: NATO rORMCO
Švelniausia iš visų jo pasakytų politinių kalbų, laikoma taikos pa
jo progos susitikti su įvairiais
siūlymu opozicijos politinėms partijoms.
žmonėmis ir pasikalbėti su jais
Peronas kalbėjo liepos 6 d. Sa
įvairiais klausimais.
archyvus
koma, kad tai buvo laikas, vis Prezidentų
Studentų išvaizda, rūbai, foto
IHSr WHT GERMANY
AOMTITEO TO NATO
dar nepasidavusio laivyno pa
aparatai, amerikietiškos cigare
administruos
skirtas pradėti vykdyti kaiku- valdžia
tės leido rusams spėti, kad jie
l?4l: YU6CSIAVIA
riuos jo reikalavimus, siekian
•ROKE WTTH REOS'
nevietiniai; susidomėjimas stu
WASHINGTONAS, liep. 7. —
čius
panaikinti
Perono
diktatū
Atstovų rūmai pritarė įstatymo
dentais buvo toks didelis, jog
• IV47: COMMUN:ST
rą.
projektui, kad federalinė valdžia
dažnai policija turėjo sklaidyti
'•**" r r l GU«RIUAS EEGAN
GREEK CrVH. VVAR
Peronas savo kalboje konkre-1 parūpintų išlaikymą tų bibliotesusirinkusią minią, kad netruk
1*47: P3ESJDENT TRUMAN
čių taikos įvykdymo pasiūlymų kų, kur yra sudėti privatūs JAV
dytų eismo.
PROCLAIMED DOC1RJNE OF
AI0TOGREECE.1URKEY
nepadarė, bet parengė kelią de prezidentų dokumentai ir kurios
Rusai, nors gausiai apstoję
ryboms pareiškimu, kad opozici yra pastatytos privačių asmenų
studentus, daugiausia klausėsi,
nės politinės partijos į birželio 16 aukomis.
o kalbėjo kuris nors vienas, drą
d. sukilimą nebuvo įveltos ir kad
l t « : SOYIET TRtED TO TAKE
Šiuo metu statomos bibliote
sesnis. Toks kalbėtojas vienu
AZE3BAUAN PROVINCE EROM
IRAU. MIESIOENT TRUMAN
jis tiesia joms taikos ranką.
kos buv. prez. Trumano ir esamo
HEAVY BOROERS DENOTE
metu buvo kolchozininkas, atvy
THRIATENEO U. S. ACTION
NATO ANO SEATO NATIONS
Opozicijos vadai tuojau pra prez. Eisenhowerio dokumentam
kęs į Maskvą iš u i 30 km. esan
dėję rengti savo pasiūlymus — saugoti.
čio kolchozo. Pasigyręs, kad at
sąlygas Perono ištiestai rankai A .
•! • J
šaltųjų ir karštųjų karų kalendorius nuo 1945 m. iki datr.-. Cfonevos konferencijoje keturios didžiosios valstybės mėgins patirti, ar galima
važiavo elektriniu traukiniu,
tikėtis taikos .ir pasitikėjimo.
priimti. Jie tarp kitko pareika- A d e n a u e t T S
nusileido
tuojau paklausė jų tautybės.
(INS)
—
„Amerikietis", — kuždėjo vie
lausią paleisti visus politinius
BONNA, liep. 7. — Kancleris
kalinius,
panaikinti
1951
m.
įves
nas kitam ir kinkavo galvomis. Italiją vel valdys
Adenaueris sutiko pataisyti sa
Kuklesni* siūlymas
tą
karo
stovį,
garantuoti
spauvo trijų paragrafų pirmųjų saSusirinko apie 50 žmonių. Pa
LONDONAS, liep. 7. — Čia dos ir radijo panaudojimo lais-1 y a ^ ų paėmimo įstatymo pro
senoji
koalicija
sikalbėjimas prasidėjo nekalta
Keturių konferencijai medžiagą vę, grąžinU nusavintus laikraš- j j e k t ą > k a d t i k partijų vadai pratema — apie foto aparatą. Ru- j ROMA, liep. 7. — Krikšč. dem.
rengia JAV, Anglijos ir Pran čius buvusiems savininkams.
| v e s t ų jį p e r parlamentą iki liesai klausinėjo, kur jis nupirktasj partijos atstovas Segni vėl sucūzijos ekspertai jau baigia su
Peronas taipgi užsiminė, kadjpog 1 6 d n e s j i s b ū t i n a i n o r i j
ir kiek reikėjo sumokėti. Norsjlipdęs keturių partijų koaliciją,
sitarti dėl vad. mažojo nusigin Darbo Konfederacija ateityje ne k a d tas įstatymas būtų priimtas
pripažino, kad aparatas geras, Susitarus dėl programos, vakar
PARYŽIUS, liep. 7. — Sutarta, kad prez. Eisenhoweris, prem klavimo plano Rytų — Vakarų
bebus naudojama politinėms de dar prieš Keturių konferenciją.
tačiau tuoj pastebėjo, jog tokių dar derėtasi dėl ministerijų pa- jerai Faure ir Edenas padarys pasitarimą prieš susitikdami su Sov.
ginklavimosi lenktynėms Euro monstracijoms, nes tam reika
pat pagaminama ir S. Rusijoje, skirstymo ir joms asmenų parin- Rusijos premjeru Bulganinu, kad kartu susipažintų su ekspertų
Dabar įstatymas pasakys, kad
poje sulaikyti.
lui esą pakankamai peronistų po
paruosta medžiaga ir suderintų visų demokratinio fronto kraštų
Toliau rusai klausinėjo, kur kimo.
paimama tik 6,000 savanorių ir
Nesą jame pasiūlymų dėl ato litinėje partijoje.
nuomones.
j i e išmokę rusų kalbos, kur stu
Užsienio politikoje sutarta lai
minių ginklų tvarkymo, nes per
Armijos pareikalautas admi kad jie nebus panaudoti toms paPasitarimas įvyks Genevoje
dijuoją, o vienas paklausė, ar jie kytis senų koalicijų su antikoskiriant kariTautų komisijai. Atsakymas bus daug dar didelis vienų kitais ne nis'tralimo a ^ r a ^ a l ^ a s ^ k en img oUm8 sz o dkurioms
ores
ir
buvę Leningrade, kuris esąs gra munistiniu bloku, bet aktyviau liepos 17 d. Sekančią dieną visi
domas tyliai ir pamažu toliau. ; *
* f
^
\*U'
pasitikėjimas,
kad
būtų
galima
konstruktyvus,
nes
duos
konkre
žiausias miestas pasaulyje. Pa dalyvauti rytų — vakarų įtempi trys susitiks su Bulganinu, kad
i Vakar pakeistas prezidentūros J U n k a m a P ^ ^ ^ o komisija,
čius
Vakarų
pasiūlymus
tarp
atidengti
tarptautinei
kontrolei
pabandytų sutarti šaltojo karo
galiau pridėję, kad visi rusai no mą šalinant.
| spaudos sekretorius kitu asineKancleris taipgi sutiko leisti
paliaubas ir surastų būdus priei tautinei kontrolei suorganizuoti. atomines paslaptis.
rį taikos, kad karas yra didelė
Liberalų partija, didžiosios
Šitos problemos dėstymas palik
Planas numatąs tik Europoje niu. Pasalintasis tose pareigose i įsteigti dvi iš koalicijos partijii
blogybė, ką jie patyrę susidūri pramonės ir dvarininkų atstovė, ti prie visiems teisingos taikos. tas išimtinai Amerikos iniciaty
esančių Rytų ir Vakarų karinių 'išbuvo 6 metus ir per tą laiką, narių susidedančias komisijas
mo su Vokietija metu.
JAV,
Anglijos
ir
Prancūzijos
išsiderėjusi, kad pusininkai ir
vai.
pajėgų ir ginklų suskaitymą ir .Perono įsakymu, nusavino eilę padėti karinių pajėgų atkūrimo
Kaukazietis iš Tifliso
žemės nuomininkai būtų pašali- užsienio reikalų ministeriai susi
sutartais terminais bei kiekiais I laikraščių, jų tarpe garsųjį La Įstatymus parengti, kad tuo reitinka
Paryžiuje
liepos
15
d.,
kad
Kai policininkas nuvaikė ru- narni po 2—3 metų, jei žemės
kalu nereikėtų ginčytis pačiame
Anglija turi naujų pasiūlymų jų sumažinimą. Jis numatąs ir Prensa.
surinktų
krūvon
visus
siūlus,
sus, studentai paliko Maskvos savininkas galės įrodyti, jog jie
Vis dar tebetvirtinama, kad parlamente vyriausybės patiekdėl Vietnamo. Vienas iš jų yra visai demilitarizuotas ar mažiau
požeminio traukinio Sverdlovo sąmoningai nepildo savo prievo- kuriuos jų šefai turės laikyti be bandymas suvesti šiaurinio ir ginkluotas zonas, kur visai kari Peronui rengiamas garbingas | tus projektus svarstant
stotį ir beeidami susitiko kauką-1 Hų (dėl šito reikalo suiro koalici siderėdami su Bulganinu. Liepos pietinio Vietnamo, atstovus tar nių pajėgų nebūtų a r būtų tik pasitraukimas. Visi veiksmai da
zietį, kuris pasigyrė esąs iš Tif ja ir virto Scelbos vyriausybė). 17 d. tie patys ministeriai Pary tis dėl paliaubų sutartyje numa tautinės karinės pajėgos, bet ne bar esą taip suplanuoti, kad bū
patenkintas
žiuje susitinka su likusiais Atlan
liso ,esančio „netoli Stalino tė
tytų rinkimų bendram parlamen būtų svetimų valstybių kariuo tų išvengta kraujo liejimo.
Liberalai iš savo pusės sutiko,
to
pakto
valstybių
užsienio
rei
viškės".
penkmečio pknu
tui išrinkti. Tuo reikalu signata menių.
kad svetimos naftos bendrovės
kalų
ministeriais
ir
padaro
pra
Maskva /dalinanti
Tas kaukazietis prekiaująs ar- n e D ūtų įsileistos į Po lygumą,
rai turėtų greit pradėti tartis.
HONG KONGAS, liep. 7. —
Tas planas bus siūlomas svars
nešimą
apie
Genevoje
darysimus
kliais ir turįs nuosavą „Pobėda" kur neseniai surasti metano du
Susirinko sesijos kom. Kinijos
tyti ne vienas atskirai, bet kartu
Bulganinas
iškels
konferenci
pasiūlymus
bei
išgirsta
jų
nuo
satelitams
reaktorius
automobilį, tačiau paaiškino, kad jų klodai.
federalinis liaudies kongresas
mones ir pastabas. Tą patį va joje prekybos varžtų atleidimo su Vokietijos suvienijimu ir Eu
nuvažiuoti į Kaukazą reikia 200
VIENA, liep. 7. — Čia atėję (taip vadinamas kom. Kinijos
ropos saugumo sistemos sudary
rublių ir užtrukti tris dienas Bavarijoje nužudytas karą visi trys išvyksta Genevon, klausimą, o prez. Eisenhoweris
kalbės apie daugiau laisvės da mu. Dėl šių pastarųjų sutarimo Čekoslovakijos laikraščiai skel parlamentas), kuris dar giliau
kad
būtų
šalia
savo
vyriausių
de
traukinio kelionėje.
vimą satelitams. Vengiama bet nepasiekus, negalios ir pasiūly bia, kad Sov. Rusija davė Čeko įtvirtins komunistinį režimą.
rybininkų.
slovakų kovotojas
Noriai kalbėdamas su studen
slovakijai 2,000 kilovatų atominį
Anot Peipingo radijo, pirmąjį
Kai vyriausiųjų derybininkų ką pasakyti, ką ekspertai ruošia mai dėl nusiginklavimo.
tais, atsisveikindamas pasakė:
reaktorių ir didelį ciklotroną, pranešimą padarė planavimo ko
MIUNCHENAS, liep. 7. — Čia pasitarimai rikiuojami eilėn, eks šituo klausimu, nes prieš konfe
Kalendorius
,,Esu laimingas, galėjęs su jumis pašto įstaigoje žuvo buv. Čeko
kad Čekoslovakijos atominės fi misijos pirmininkas ir viceprem
renciją nenorima sukelti ginčų
susitikti. Kai grįšiu namo,, aš iš slovakijos ministeris ir prie jo pertai dirba Londone, Paryžiuje savoje spaudoje ir atidengti an
Liepos 7 d.: šv. šv. Kirilas ir zikos specialistai galėtų daryti jeras Li Fu - chun apie pirmojo
tikrųjų papasakosiu draugams, buvusi moteris, kai sprogo bom ir Bonnoje medžiagą į memoran trai pusei savo planų.
penkmečio plano vykdymą. Kai
Metodijus. Lietuviškas: Sungai- bandymus toje fizikos šakoje.
kad kalbėjausi su jaunu ameri ba atidarant ministeriui adresuo dumų formas dėdami. Toms gru
la ir Skinutė.
Kai JAV prez. Eisenhoweris planas būsiąs įvykdytas, tai Ki
pėms bedirbant diplomatiniais
kiečiu".
tą siuntinį. Sužeista dar 20 pašte kanalais vyksta derinimas nuo
• Panamos vyriausybė
pasi
paskelbė, jog Amerika savo drau nijos pramonės gamyba padidėOras
Chicagoje
Susidūrę su rusais prie pran buvusių asmenų.
gams duos po vieną atominį re-;sianti 98 proc. Planas, laiko atmonių tais klausimais, dėl kurių traukė, kad prezidentas galėtų
cūzų spaudos agentūros 1953 m.
parinkti
atitinkamus
asmenis
Dar karšta ir drėgna su tem aktoriųį už pusę kainos, tada ir j žvilgiu, jau įpusėtas.
Siuntinys buvo skirtas buv. ekspertai negali susitarti savo
amerikietiško Chevroleto, stu
prezidento rinkimams rudenį peratūra iki 95 laipsnių.
Maskva pranešė, jog panašią do% Japonijoje pradėjo
veikti
dentai buvo klausinėjami, kiek Čekoslovakijos kultūros ministe instrukcijų ribose. Sakoma, kad r a v e s t i
Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:28. vaną padarys ir savo draugams. a t o m i n i u tyrinėjimų laboratoritokie automobiliai kainuoją Ame riui Matus Cermak, dabar Slova tarp trijų sostinių visi nuomonių' P
Spėtina, kad Čekoslovakija bus' j a .
rikoje, ar jie prieinami darbinin kijos Egzilų Tarybos pirminin skirtumai baigiami dildyti.
pirmoji tos dovan«s gavėja.
• Meksikoje vykę atstovų rū
kams ir labai nustebo išgirdę, kui, stipriam antikomunistiniam
Bonnoje jau baigė darbą eks
• Maskva ir Peipingas pasira- mų rinkimai bus atnešę, atrodo,
kad ten kiekviena darbininkų veikėjui.
pertai, rengę memorandumą Vo
šeima turi šio ar kito tipo maši
Benešui iš Londono grįžus i kietijos suvienijimo reikalu. Jo
— Argentinos liberalų partija atmetė Perono pasiūlytą politi šė sutartį dėl pasikeitimo moks-j laimėjimą valdančiai partijai,
I Pirmą kartą balsavo moterys.
ną. Jų „Pobėda" kainuojanti Prahą ir panaikinus Slovakijos pagrinde yra Edeno planas su nę koegzistenciją paliekant dabartines politines sąlygas. Jie pa lo ir technikos žiniomis.
16,000 rublių.
nepriklausomybę, Cermak 1945 šiais pagrindiniais punktais: rin reikalavo atstatyti krašte politines laisves ir duoti visoms parti
m. buvo teisiamas kaip nacių kimai visoje Vokietijoje steigia joms lygias teises jieškant gyventojų pritarimo.
,Jftes norime taikos. .."
— Etnos ugniakalnis vėl pradėjo veikti — lava jau teka iš
Jaunas rusiukas pradėjo smul bendradarbis ir nuteistas t r i s me majam seimui išrinkti; šis sei
kiau teirautis apie gyvenimą t u s kalėti. Bausmę atlikęs, jis mas parengs konstituciją ir duos kelių kraterių, gyventojai traukiasi nuo kalno papėdės.
— Gvatemalos prez. Armas švenčia metines nuo Arbenzo re
Amerikoje: kiek darbininkas už 1948 m. pabėgo į Austriją, o pas gyvybę laikinajai vyriausybei,
dirba, ar jis turi nuosavus na kui persikėlė gyventi ir veikti j kuri pakeis dabartines Berlyno ir žimo pakeitimo. Tie pirmi metai jam buvo sunkūs, nes turėjo ne
Bonnos vyriausybes. Toji vyriau tik įsigalėjusius komunistus sutramdyti, bet ir dešiniųjų reakciją
mus, ar turi iš ko mokyti vai-1 Miuncheną,
sybė darys taikos sutartįe ir bus sustabdyti, nes šie bandė grąžinti Gvatemaloje pusiau feodalinį
kus
p. Studentai
aiš T?* V. •
v
KUS ir
ir p.
o i u a e m a i pradėjo
praaejo aisJ*
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kinti, kad amerikiečiai norėtų CfltlStelllO
ZC<llS
a p i e : laisva dėtis su Rytais ar Vaka- režimą.
— Netiesioginiai atsiliepdamas į Chruščevo pareiškimą Ke
geriau pažinti rusus ir jų gyve-j
mt^lus
^ Y " E 5 5 H w2 J"ff5
a lOTmm
t o a į x į m
nimo sąlygas. Rusai sutiko, kad'
*
US
gUTCIUS
(Vakarai pasitiki, kad ji bus jų turių konferencijos reikalu, prez. Eisenhotoeris vakar pareiškė,
kad JAV vyriausybė niekad nemanė vykti Genevon turėdama pik
taip būtų gerai.
LONDONAS, liep. 7. — Anglų Pt»*je)Kijeve, kai studentai nufoto- filosofas B. Russel, buvęs artiVokietijos suvienijimo memo- tą nusistatymą tyčia vengti garbingo susitarimo. Ji taipgi niekad
graf avo kaikuriuos žmones, vie- mas mirusio Einšteino draugas, randumas perduodamas ekspertų nemanė ir nemano, kad Sov. Rusija yra milžinas su molinėmis ko
nas darbininkas priėjęs pradėjo šį šeštadienį paskelbs jam Ein- grupei, kuri renkasi Paryžiuje šį jomis.
kalbėti apie taiką ir visą laiką šteino paliktą pareiškimą apie penktadienį ir rengia medžiagą
— Wdūa WaUa kalėjimas Washingtono valstybėje vakar va
kartojo: „Mes norime taikos,! atominius ginklus. Be Einšteino t Europos saugumo sistemos klau kare dar nebuvo jo vadovybės kontrolėje, nes nebuvo baigtos de
mes norime taikos..." Kai šis ne-! tą pareiškimą esą pasirašę dar simu.
rybos su sukilimo vadais dėl jų sąlygų išpudymo. Kaip sukilimo
siliovė kalbėjęs apie taiką, prie-, septyni žymūs gamtos mokslų
Trečioji didžioji problema yra priežastį vadai nurodė netinkamą elgesį su kaliniais.
— Kai S. Amerikoje kepina karštis, P. Amerika dreba nuo
jęs kitas rusas pasakė: „Ne- specialistai, bet Einšteinas vado- nusiginklavimas. Vakarai Genekreipkite dėmesio! Jis yra įsigė- vavęs pareiškimo suredagavimui'voje duos atsakymą į paskutinius šalčio (ten, mat, dabar žiemos periodas). Vakar Buenos Aires iš
Šen. Clements ii Kentncky perima demokratų vadovybę senate, nes
ręs. 2inote, šiandien sekmadie- ir jį prieš pat savo mirtį pats pa- Maskvos pasiūlymus, padarytus krito sniegas pirmą kartą per 57 metus. Daug sniego ir Čilės sos stipraus
širdies smūgio ištiktas sen. Johnson šioje sesijoje nebos dar
sirašęs.
[Londone posėdžiavusiai Jungt. tinėje. Andų kalnuose uivertė daug kelių.
bingas;
(INS)
ms

s

Vakarų bloko žygiai rengiant

derybas su Sov. Rusija v^enevoj
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tlS į C V s e k r e t o r ę I. L u s y t ę , 2 2 antradieniais Ir penktadieniais. TreŠATRIJOS » V Y K A
Gatės
St., So. Boston 27, Mass. čiandien. ir sekmad. ofisas uždarytas nuo 11 vai. ryto ~ 1 v. p. p. Ir nuo Telef. HKmlocfc 4-7080, neataakius
Rezld. 3241 W. 6Cth PLACU
6 v. — S vai. vakare. Treclad. nuo
skambinti CKntral 6-2294
U ž p r a e i t ą s e k m a d i e n į š a t r i j f e - CV pirmininko Kęst. Keblio 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ftefttad. 11
vai. ryto Iki • vaL popiet.
čiai buvo išvykę į Tėvų Marijo Keblinsko adresas Tgi rugpjūčio
DR. VL BLAŽYS
DR. VYT. TAURASOftoe teL RE. T-1168
nų seminariją, Clarendon Hills, 5 d. yra: Cadet Company "B", GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8eL WAIbroofc 6-8766
ROTC
Summer
Camp
Gordon,
TUPČIAUSKAS
111. 11 vai. ryte visi dalyvavo
4701 S o u t h D a n e s A venoe
bendrose šv. Mišiose, kruias at Georgia. CV iždininko pareigas (Kampan 47-toa Ir Damen Ave.) TeL ofiso TA. 7-6667, re*. R E . 7-4t66 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kasdien nuo *—S vai. vak.
Deadia praktika ir spec. Moters U*.
našavo k u n . V . R i m š e l i s , M I C . šiuo metu eina A. Keblinskas Vai.
DR. FMNK C. K W I M
Šeštadieniais 2—* vai. vak.
Oflaaa ir ressid.: 2410 W. 6 Imt 8 t
(KVII/INSKA^)
(antra* namas nuo W«*tern A n . )
P o t o s k a n i a i p a p h i s r y č i a u t a , u ž ( 3 1 F a r r i n g t o n S t r . , B r o c k t o n Trečiad. ir kitu laika pagal sutart}
Ofiso ir rezid. telef. PRospect 8-HM
50,
Mass.).
Visais
užsienio
sky
G
Y
D
Y
T
O
J
A
S
IR
C
H
I
R
U
R
G
A
S
Telef.
ofiso
LAfayette
3-6048
ką tenka dėkoti kun. V. RimšeOfiso vai.: Pina. I—16 v. v. Antr.
WAlbrook 5-8018
1661 VVest 47th
riaus
reikalais
kreiptis
i
R.
Bu
Treč. Ir Penkt. «—» v. • . ir Ketv. tr
liui, MIC.
kauskaitę, 18 Irving Ave., Brook *«• <***> HE. 4-6849, re. m:. 4-2324 LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 Sešt. 2-4 v. p.p. Kitu laiku tik
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30
* Visą laką skambėjo dainos,
Tet. ofiso HE 4-2125, re*. P B 6-8464

iyn 37, N. Y.

DR. PETER T. BRAZIS

aidėjo juokas ir lydėjo graži
DR. V. P. TUMASONIS
TeL ofiso GfL 6-6366,
PR. 6-4738
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
Po
šv.
Mišių
valgėme
bendrus
nuotaika,
kuri
labai
tiko
prie
STUDENTIŠKAS PASAULIS
Pasinaudodami trijų dienų
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
DR. Aa MACIŪNAS
2434
W
e
s
t
71si
Street
SPEC. CHIRURGINE8 LIG08
pertrauka .studentai ateitininkai pusryčius. Buvo sunaikinta po j gražaus sekmadienio ora Priar
— Algirdas Žemaitis, studi- Vai. Pirm., ketvtr.. penkt. 1-4 Ir T-8, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tėjus
popietei,
buvo
išpildyta
6256
S o s t h We»teni Avenue
praėjusio savaitgalio metu gau du kiaušinius ir išdainuotas vi
SPEC. CHIRURGINES LIGOS
antr.
1-B,
treč.
ir
šešt.
pagal
sutart}.
trumpa programa, kurią prave- 2™&* politinius mokslus Bon- • " • — • • i s a s s a s a i i i > ^ • ^ " « » « M i « M »
242S VVest 68rd Street
A T O S T O G O S E
siai susibūrė į mažąjį Michi- sas glėbys dainų.
nos
(Kempes
68rd Ir Arteslan)
dė
C.
Grincevičius.
E.
Blandytė
universitete,
šiuo
metu
yra
nuo birželio 3 0 iki liepos 31 d.
Kadangi, k ai kurių rimtų asme
gano Coldwater miestelį.
DR. Z. DANILEVIČIUS
ATOSTOGOSE NUO LIEPOS
ir
B.
Račkauskas
su
nuoširdžiu,
Vetuvių
Bendruomenės
Bonnos
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
š u o susibūrimu rūpinosi Chi- nybių žodžiais tariant, vyriau ilgesiu bei įsijautimu paskaitė, apylinkės pirmininku.
DAnobe 6-1126
2 d, iki 17 d.
6817
South
H
e
s
t
e
r
n
A
venne
sias
trikampio
tikslas
buvo
ge
cagos studentų at-kų valdyba,
A. YAUS-LABOKAS
B. Brazdžionio kūrybos. C. Grin
Chicago 29, HL
— Dalia Karaliūtė įeina į Los
ikuri tikrai parinko patogią vietą rai nusvilinti savo kūną, todėl
DR. JULIJA M0NSTAVIČIUS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pasimatymai pagal sutarties
po
pusryčių
vėl
visi
nuskubėjo!
cevičius
skaitė
penkių
vaiksmų
Angeles
Alto
skyriaus
valdybą.
dalyviams is Chicagoe, Detroi
MOTERŲ LIGV GYDYTOJAS
GYDYTOJA IR CHIRTJROfi
Telefonai RBpublic 7-4900
prie
ežero
pakrančių.
Čia
buvol
•'tragediją",
kuri
nevienam
iš3267 Sontfc Hatete* Street
to ir Clevelando. Dalyvavo dau
10748 South Michigan Avenue
— New Yorke įsisteigė stud. Rezidencija: GRovehiU 6-8161
1 iki
iki 44 v.
v. pp p.
p. Ir 4—8 T.
laikytasi
tvirtai
iki
vėlos
popiespaudė
juoko
ašarą
(ir
tokių
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. T., Vai. 1Šeštadieniais
giau 90 studentų ir keliolika sen
1at-kių
Giedros
Korp!
skyrius,
ku
issyrus trečiad.
Šeštadieniais nuo .1
-4 T. p. p.
tragedijų pasitaiko!). Po ilges
tės.
draugių bei moksleivių.
VR. T. DUNDULIS
iki 4 vai. popiet.
riam
vadovauja
T.
Ivaškaite
ir
I.
YArds 7-S636
Y'Ards :-74l6
Tel.: Ofiso — Pmiman 5-6766
Vakare, viešbutyje bendrai vi nės pertraukos, saulei skęstant
G
Y
D
Y
T
O
J
A
S
IR
C
H
I
R
U
R
G
A
S
Labas, labas, kaip gyvenam?
Boto
—
EN*lewood
4-467t
siems sunaikinus papirktus "tur vakarų pusėn, N. Jankutė -'Jan-| Banaitytė.
4187 Archer Avenue
DR. J. G. VALAITIS
kevičiūtė
savo
poema
prabilo
į
— Dr. A . D a i m t š i s , A L R K F l O f t s o vai.: nuo 8-4 Ir nuo 6-8:10 vaX Ofiso Ir bato tel. HFmlock 4-5815
U trijų vietovių didžiulis bū kus", rinkomės paminėti Ateiti
klausytojų
širdis.
Prie
įsivaiz
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pirmininkas, stud. at-kų stovyk vak. Šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet
rys mūsų jaunimo suplaukė ank ninkų Federacijos 45 metų su
DR.
A.
NARBUTAS
Trečiadieniai*
pagal
sutarti
stų šeštadienio popietį, liepos 2 kakti. Tai buvo suvažiavimo duojamos žvakės šviesos pro šat loje skaitys paskaitą apie Ka
4038 So. Archer Av*.
Ofiso teL Vlrglnta 7-0036
P I i A V « V IR VIDAUS I/IGOS
rijiečių akis slinko šiurpulingos talikų Akciją. Tenka pastebė
<±, į geriausią (mat tik vienas kulminacinis taškas.
Rezidencijos tel. B E veri j 8-8244
- 6757 South Western Avenae Vai.: kasdien «:30—8:30, sešt. 4—C
pabaisos tarp keturiasdešimties ti, kad gerbiamas Daktaras bu
buvo) Coldwater miestuko vieš
TeL
ofiso
Vlrginla
7-0600.
Valandos:
pirmad., trečiad., ketvirt.,
Programa buvo trumpa ir tu
poemos
posmų.
[penkt.
6:30—8:30
v. vak. Antrad.
PRospect 6-9406
vo ir yra vienas iš uoliausių lie
re*. REpubUo 7-6867
butį Arlington. Buvo ten ir ma rininga. Programai pravesti A.
j 10—12 vai. ryto Sestad. 2—4 p. p.
Rezid. PRospeot 6-94O0
nasis, todėl beveik galėčiau ir šį Liulevičius pakvietė clevelandieDR. BR. GAIŽIŪNAS
Kitu laiku pagal susitarimą.
Išvykstant ir vėl pajutome tuvių Katalikų Akcijos darbe.
DR. ONA VAŠKEVIČIUS
bei (tą apšnekėti. Daug kalbėti tį Arvydą Barzduką, kuris kal kun. V. Rimšelio lietuvišką vai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
— D. AleJinaitė, R. Sinkevi (epec motery Ugos ir akušerija)
(VaskevičKtoe)
DR.
ALBINA
PRINSKIS
tai neapsimoka, nes šnekos vi bėtojo kėdę perleido prelegentui šingumą, už kurį jam tenka nuoGYDYTOJA
IR CHIRURGĄ
čiūtė ir A. Gaigalaite, gyv. Phi4055 Archer A v e n u e
6248 Sooth Bedate 1 i • • !
siems nepatinka. Taip atrodo Vaclovui Kleizai. Prelegentas širdi visų dalyvių padėka. Kai j
DR.
VLADAS
PRUNSKIS
Archer Ir California Are
l a d e i p hijoje, šiais metais baigė
Vai. kasdien 1—S p. p. Ir nuo
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
galvojo ir suvažiavusieji.
VAI*: t—4 Ir «—8 • . p. p.
trumpai prisiminė mūsų orga vakaro žara nudažė puikų semi- g i m i m z i j ą ir už gerą mokymąsi
v. vak. ftefttad. I—4 p. p, Trečiad. Ir
3259
South
H
a
l
s
t
e
d
St.
•aitadlenlaia
2—7
vai.
p.
p„
kitu laika tik susitarus.
Greitutėliai gavę nakvynei nizacijos atsiradimą, pirmųjų narijos sodą, skirstemės namo,
Kasdien t—6 vai. vak. fieitad. nuo
Liekyrus sekmadienius
iš gimnazijų vadovybių gavo
1—5 vai. vak.
lovas ir vienas iki tam pasakę pasišventėlių nenuilstamą darbą pilni gražių įspūdžių.
Tel. ofiso Tlctory 2-1561.
Kitu laiku pasai susitarimą
pilnas stipendijas. Visos trys TeL ofiso ir re*. WAlbro«k V
po keletą labučių, skubėjome j į r aįos organizacijos svarbą mūTeJef. VIctnry 2-1484. Ke*id. f*S7 W.
aktyviai reiškiasi veikime, gi
DR.
S.
GEŠTAUTAS
23rd PLACK, teL FRontier 6-5941
V. VILEIŠIS
saltą vandeni. Perspėju, kad j s u tautos nepriklausomo gyveni- DĖMESIO MOKSLEIVIAMS
paskutinioji savo solo dainomis GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRUBGAfl
miestelyje buvo šalto vandens mo bei tremties metais. Jis taip
Ofiso telefonas — BIshop 7-2526
yra
puikiai
pasirodžiusi
nevie
802 VVest S l s t Street
Vidurinių valstybių mokslei
2624 W. 71st St.
tik stiklinėse, o šiaip jau van pat gana drąsiai palietė ir da
DR. AL RAčKUS
Kampas Halted ir II-mos gatvių
name studentų parengime.
Kampas 71st Ir Talman Ava.
dens didesniais kiekiais terado bartinius mūsų organizacijos ne viai at-ikai ir šią vasarą sto
Vai.: Nuo 7 iki 9 vak. Sekmadieniais G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S Priėmimo valandos: 2—4 p. p. Ir
ftestad.
8—S v.
me pačiame ežere maždaug 16 galą vi mus bei trumpai išreiškė vyklaus gražioje šv. Kristoforo
tik susitarus.
4342 Archer Aeenoe
stovyklavietėje
prie
Clevelando
VISAI ŠVIEŽI
mylių nuo nakvynės vietos.
(Kampas Kedzie Ir Archer)
keletą minčių apie ateities veik
TeL ofiso PR 6-6446,
Offeo ui«'f. IKterooean 8-7654 . .
nuo rugpjūčio 21 d. iki rugsėjo
VA L. kasdien nuo 2 lkl 9 vai.
lą.
telef. mterooean 8-873J
Kas subatos vaakrėlj
— Ar viščiukai šviežiai plau
DR. F. C. VVINSKUNAS
2 d.
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus
Išklausius referato, girdėjo
GYDYTOJAS m
CHIRURGAS
ti? —t jauna poniutė klausia
DR. K. GUDAITIS
Buvo maudomasi visą popie me buv. At-kų Federacijos va
Stovyklai vadovaus D. Valan
2420 Wegt Marąoette Rd.
DR. ZIGMAS RUDAITIS
G Y D Y T O J A S JR C H I R U R G A S
tę, o vakare "liepsnojant" lau do prof. J. Meškausko žodžius. čiūtė, SAS pirmininkas K. Keb- pardavėjo.
IR CHIRURGAS VAL. nuo 2 ikt 4 p. p ; 8 Iki 8
— Visai šviežiai, ponia. Su Ofisas 10756 So. Michigan Avf. GYDYTOJAS
žui baigta pirmoji trikampio die
Telef.
REpabiic
7-2290
lys
Keblinskas,
Vacį.
Kleiza,
Treč. ftr
Vai.: Kasdien 9—12 vai. ryto. 1—4
Toliau sekė meninė progra
dirbtinu
kvėpavimu
juos
dar
SPECIALYBE
CHIRURGINE8
IR
ir
6—8
v.
vak..
Išskyrus
trečiadieni,
na.
mos dalis, kurioje buvo prisimin MAS CV iždininkas J. Puško- gal būtų galima atgaivinti.
ftefttad. 10 — I v. Kitu laiku susi
ORTOPEDINES LIGOS
Tt4. ofiso C A 6-0257, rea. PR
Laužo programoje buvo vis ti mūsų miško brouai partizanai. | n u s i r moksleiviam* visuomet
tarus.
2435
vVest 69th Street
•,• i
.i ,
ko. Gausiausią betgi dalyvių Gilų įspūdį padarė Chicagos! padedančios J. Damušienė ir E.
D R. P. L ZALATORIUS
Vai. kasdien 10—12 ir S—8 vai. vak.
Ofiso telef. YArda 7 - n 6 6
išskyrus pirmad. tik nuo 6 iki S v.v
skaičių tarpe sudarė uodų gi giedrinnkių Evangelinos Laucių j Golšanskienė. Sporto reikalais
GYDYTOJAS D ! CHIRURGAS
Rezidencijos — 8Tewart 3-4611
ftožtad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus
1821 So. Halsted Street
minė, nuo kurios gynėsi ir kal tės ir Dalilės Valančiūtės bend rūpinsis žinomasis Vyt. Gry Rūpestingai ir pigiai taisau
DR. J. GUDAUSKAS
TeL
ofteo
CTi.
4-0256,
r*T.
G
R.
6-6876
Resid. 6606 S. Arteesan A ve,
bėtojai, ir operos dainininkai, rai su Detroito trio montažas. bauskas.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.; 6—9 T. v.
DR. A. Z. ŠAULYS
756 West S5th Street
ir solistai.
Jau yra sudaryta įvairi ir įdo T E L E V I Z I J O S
Programos pabaigai Detroito
(kampas Halsted ir 16-ta gatve)
GYDYTOJA IR CHTRURG«
Trumpu žodžiu supažindinęs trio sudainavo tris daineles, ku mi programa. Kuopoms išsiun
APARATUS
OFISAS UŽDARYTAS IKI
4645 8. Ashland Av*. (karob. 211)
P. ŠILEIKIS. 0 . P.
susirinkusiuosius svečius su tri rių paskutinioji buvo Pr. Zaran- tinėti referatai, kuriuos turės pa
Garantuoja darbą Ir dalia,
TOLIMESNIO PRANEŠIMO.
Pirmad., antr., ketv. Ir penk.
kampio suvažiavimo tikslu Chi- kos. Daina buvo tikrai puiki ir ruošti ir stovykloje skaityti pa
6:80—8:29 vai. vakare
Aparatai-Protezai,
J. M I G L I N A S
Ofiso GRovehiU 6-4020
Sešt. nuo 2 iki 4 popiet.
dažai. Spec pagalba ¥iijii—
cagos pirmininkas Arūnas Liu gausiai • susirinkusiems daly tys moksleiviai.
Rea. HHltop 6-1560
Rea. 8056 S. Campbell Ava.
(Arch Sapports) Ir t.4.
Telef.
—
HUmbold
6-1038
levičius pakvietė laužą kurstyti viams bei svečiams labai patiko.
Šiais metais stovyklaujama
VAL.: 9-4 ir 8-8. ftestadlenit is 6-1
Dr. Aleiander J. Javois
Clevelando valdžios pirmininką Iškilmingas minėjimas baigtas dvi savaites, todėl bus daug lais
ORTHOPED1JOS TECHUTKOS LAB.
(JOVAIŠAS)
DR. STRIKOL
1911 W. 59th St, Chioago M. nUaoftj
Vytautą Valaitį, kuris padeda at-kų himnu.
vo laiko maudymuisi, žaidimams
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
TAS IR C H I R U R G A S
TeL: PRospect
DR. JUZi ir KĘSTUTIS
2428 VVest Baarquette Rd.
mas keletos verstinių juokų ga
b
e
i
p
o
i
l
s
i
u
i
.
4645
So.
Ashland
A
ve.,
Chicago
Kad ir smarkiai prilupti sau
Vai. 1—4 p. p. Ir nuo 7—9 v.
biai tempė visus naktin.
A
G
L
I
N
S
K
Ą
I
VAL. nuo 2—i Ir 8—8; treclad.,
. ATKOelOaAS
Trečiad. Ir sestad. pasai sutarti
Stovyklos mokestis dviems sa
lės spindulių, dauguma nėjo gul
tad. Ir sekmad. tik pagal sutartį.
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
DAJTTŲ GYDYTOJAS
Ypatingai maloni staigmena ti, o liejo prakaitą šokių areno- vaitėms — 30 VJL Jei iš vienos
Tel. ofiso YA 7-4**7, rea. PR 6-1660
2300 W e s t 5 1 S t r e e t
TeL ofiso P R 6-3838, rez. RE. 7-6199 Jeigu neatsilieps virSminCti telefonai. 3147 So. Halsted S t ,
buvo išgirsti rimtą prof. J. Bra-je. Šokių metu pasirodė pusiau- šeimos stovyklaus 2 asmenys — Vai. — pirm. ir antr. 10 lkl II ryto;
saukite Mlduay 6-0001
Ir
DR. A. JENKINS
2 lkl 4 ir 6 lkl 9 popiet; ketv. ir
zaičio žodį. Toliau visi dalyva- linksmas "Iškeptas Kolega", pa- 50 dol., o jei 3 — 70 dol.
1446 So. 49th C o a r t
penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet; Sešt. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
v o m e Detroito meninių pajėgų t i e k d a m a s kronikinių žinių iš
2 popiet.
DR. J. J. SIMONAITIS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
Moksleiviai prašomi nedel 10 iki
Susitarti teL — OLympic 2-4276
Ofiso
tol. PRo*p«ot 6-17N
trikampio
gyvenimo
bei
nurody
režisuojamoje operoje "Kas su
2500
VVest
63rd
S
t
r
e
e
t
G
Y
D
Y
T
O
J
A
S
IR
C
H
I
R
U
R
G
A
S
Rez. teL GRovehiU 6-&603
siant registruotis savo kuopose.
VAU kasdien nuo 8—4 p. p. Ir T: 80 Naujas a d r e s a s : 4255 YV. 6Srd S t
batos vakarėlį". Buvo džiugu, damas, kaip reikia bičiuliautis
DR. G. SERRER
MAS Centro Valdyba
lkl 9 vai. Trečiad. Ir šost. uždaryta
Ofiso
tel.
R
E
U
a
^
e
6-4410
kad operos vedėjas Pranas Za- ir bičiuliuotis. Taip linksmai ir
Tel. ofiso HE. 4-6699. rez. PR. 6-7333
UETUV1S ARI V GTDTTOAAsl
16 meta patrrtsnas
Resid;
t.lel.
ORovekni
6-0617
GltOvekUI
6-1696
baigėsi
antroji
diena.
ranka leido dainuoti ne tik gar
DR. AHTAHAS ALEKNA
Valandos: 1—S p. m. 7—8 p. m.
TeL VArds 7-183
DR.
ALDONA
A
JUŠKA
sėjančiam Detroito trio bei ki
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Penktadieni tik popiet
Trikampio skaidymo diena
AKIŲ LIGŲ S P K C I A L I 8 1
toms dainininkėms, bet taip pat
Trečiad. Ir iestad. pagal sutarti
1957 VV. Garfield Blvd.
PRITAIKO AKINIUS
VAJL:
1—4
Ir
6—9
OClSO teL CUffide 4-2866
ir visiems dalyviams, išskyrus! Paskutinioji suvažiavimo dieT.V. and DIAMONDS, VVATCHES šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p.. Valandos: 9—12 ir 7—9 v. •
na
misSfliiriJns
LAfayeste 8-1178
susitarimą, išskyrus trečiadieniu*
uodus ir tuos, kurie turėjo žubuvo pati trumpiausia ir
išskyrus ketvlrtad. Ir ackmad.
SALKS AND SERVICE
756 W66t 36tA 8tr6et
• DR. P. STRIMAITIS
2422 VVest Marquette Rd.
vieš balsą. Išklausę šios įdo- "smūtniausia". Žinant faktą, 4102 Archer A ve., at Mozart
nuo 10 iki 2, nuo i iki 8,
DR. ANNA BALIUKAS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
mios ir originalios operos dar kad jaunas kraujas kaista ne Chteago 32, III. — TeL LA 3-8617
Ciad. nuo 10—12; penktadieni 16—S|
Ir buto u-l. Ol.jmplc 2-1181
Aklo, ausų, nosies ir gerkles Ugos
1724
VVest
47th
Street
ftefttad.
10—S p. p.
girdėjome Detroito trio (J. ir A. tik nuo saulės, bet taip pat ir
— Pritaiko akinius —
DR. F. V. KAUNAS
Kampas 47th ir Hermltage
Polįkaičiai ir Pr. Zaranka) bei nuo svetimos širdies, yra visai
6322 South VVestern Avenue'
Vai.:
nuo 2 iki 4 ir < iki 9 v. vak.
DR.
J.
VAITAITIS
pateisinama,
jog
trečią
dieną
Valandos:
Antradieniais
ir
penkta
P. Zarankos pastangomis išleis
AUŠROS VARTŲ
Sestad. nuo 2 iki 6 v a i , isskyr. sek.
G Y D Y T O J A I IR CHIRURGAI
dieniais nuo 7 ligi 9 vai. vak. Sestad.
PIGIAI
IK
SATGIAI
tą linksmų kikenimų laikraštį. daugelyje vietų vandenyje ir ant
1407 S. 49th Court, Cicero
nuo 10 ligi 12 ir nuo 1 ligi 8 v. p. p.
mūsų Vilniaus Šventoves,
Kitu
laiku
tik
susitarus.
Kasdien
10-12 ryto Ir 8-8 vai. vak.
Matėme taip pat šokant ir Cle smėlio matėsi maži, dažniausiai
PfcRKRAUSTAU
istoriją bei padavimus,
Ofiso telefonas: P R 8-S22»
Šeštadieniais 10-8.
Jau pasirodė knygų rinkoj naują
velando studentų at-kų tautinių dviejų asmenų būreliai, kurie
Rea. telef. VVAlbrook 6-6076
knygelė
Telefonas REllanoe 6-1811
B A L D U S
— Maironio, P. Vaičiūno, A.
šokių grupę. Šokis buvo gražus, rimtai svarstė ateities planus ir
TeL ofiso AR 6-0161; rei. C.R 2-920S DR. WALTER J. KIRSTUK
VIKTOJr; IK Iš TOLIAU
PENSIJOS IR PAŠALPOS Mickevičiaus, B. Brazdžionio, M.
tik gaila, kad jame paskutini su malonumu prisiminė pirmą
Gustaičio, J. Vaičiūno ir kitų po
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR.
JUOZAS
BARTKUS
Šioj
knygelžj
telpa:
L
Senatvės
kartą dviems metams ateitin šo sias plaukimo pamokas.
eziją apie j u o s
( U E f U V i a GYDYTOJAS)
K. EIDUKONIS
pensijos
ir
palikuonių
pašalpos,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tačiau laikas bėgo greitai
ko Jonas Vyšniauskas. Žinia
S925 VVest 59th Street
II. Nelaimingu atsitikimų kompensabei m a l d a s
NORTHWEST
MEDICAL
CENTER
8:30—8:80
vak.
djos.
Spaudai paruošė Pr. talaitis
Turiu
naują
dideli
sunkvežimi
VAI*
1—4
popiet.
yra tikra, kad jis turi eiti "vais- kaip jaunatviškas kraujas ir pa
rasite kun. dr. J. P n m s k i o kny2336 W. Ghioago Aveų Chicago 22, UI. Uždaryta trečiad. ir iestad. vakarais Kaina 60 centų.
Ir apdra ūdas
čiame dienos viduryje suvažia 6930 S. Talman,
kan pamandravoti".
Vai. 12:80-8:30, 8 - 9 p p pirmad.,
Chicago S9,
šioj knygelėj atspausdintas JAV Jfut§je "Aušros Vartai".
antrad., ketvlrtad. ir penktad.; 11 v. TeL ofiso ir buto OLympic 9-4159
vimo organizatoriai — Chicagos
TeL GRovebul 6-70*6
Socialinio Draudimo įstatymas su vi
ryto iki 2 vai. p.p. Sestad. Tik susi
Uftsakymus su pinigais siųskite:
Po programos dalyviai dar lei
sais
naujausiais papildymais ir pa
tarus
trečiadieniais.
valdžia — A. Liulevičiaus pra
DR.
P.
KISIELIUS
aiškinimais.
Be to. čia Jdita JAV
dosi kandžiojami uodų, skambė
DRAUGAS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S Nelaimingų atsitikimų kompensaci
kalba ir padėka užbaigė trikam
jo dainos bei juokas. Vakaras
4938 W. 15th St., Cicero
jų atskiruose steltuose paaiškinimai
pio figūrą. Trikampis išnyko ir
2SS4 So. Oakley Ave.
Kasdien 1—S v. ir 8—8 T. vakare su lentelėmis.
užbaigtas sugiedant "Marija, Ma
MES
PERKRAUSTOME
JŪSŲ
dalyviai išsisklaidė namo.
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet
rija".
Botas 1616 So. 49th Ave.
Chicago 8, m.
Pinigus su užsakymais siųsti:
Nors trikampis išnyko, tabaldus
saugiai
kelete
bloku
SekrcadieaBs — turiningiausia ir
Ofiso telef. LAfayette 8-8216. Jei
" D R A U G A S "
č au jo pasekmės buvo didžiulės.
laukite KEdzie 8-2868
neatsiliepia,
ilgiausia
arba kelias dešimt myliy
Kad daugumas nenorėjo važiuo2334 So. Oakley Ave.
DR. EMILY V. KRUKAS
f
Antroji trikampius diena pra- ti atgal, tai turi būti dėkingi Chi
G Y D Y T O J A IR CHIRURGĄ
Vieno kambario baldus arba viso namo. Kreipkitės pas mus. Turįs daug
Chicago 8, 111.
sidėjo Cokhrater katalikų baž- cagos valdybos trijulei — A. metų patyrimo perkraustymo darbe.
4146 S. Archer A v e .
VAL. Kasdien popiet nno 11-8:80 v.
Pristatome anglis ir pečiams aliejų — dideliais ir mažais kiekiais,
nyčioje šv. Mišių auka. c k pa- Liulevičiui, Eug. Orentui ir S.
Vak. pirm., antr., ketvirt. 4-8:86 v.
Trečiadieniais tik susitarus
mokslo metu vietos kunigas pa- Mažionytei — už puikią organiS
T
A
S
Y
S
F
A
B
I
J
O
N
A
S
sveikino liet studentus, palin- zaciją.
Perskaitę "Draugą", duokite I f $ | i t y Į f t f " D l l l l g t " !
Tel. VIrginia 7-7097
kėdamas sėkmės išos žemės plo- Suvažiavimas baigėsi, bet tik 2146 So. Hoyne Avenue
ji kitiems.
.
tuose.
laikinai, nes daugumas dalyvių

f

P.&J.JOKUBKA

•

• •

I !!•

•. —

•

•

— _ • — • •

•••• . 1 1 !

,

• f

Renkite dien. Draugą!

Pirkit Apsaugos Bonus!

Ketvirtadienis, liepos 7, 1955

DRAUGAS

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOTS

KOMUNISTINIU KRAŠTŲ ŪKIS

a

PRIE NEŽINOMO KAREIVIO KAPO
rint pramonės įmonių vadina-]
mos kolchozų globos, agitpropo'
GEDIMINAS GALVA
THE IJTHl 1 AN1AN DAILY FRIEND
»
šauksmo skatinti žemės ūkio ga
BSS4 S. Oakley Ave., Chlcago 8, 111. Tel. Vlrgtnia 7-6640; 7-6641; 7-6642
mybą, vietinės kompartijos atiEntercd aa Second-Clasa Matter March SI, 1916, at Chicago, Iillnola
Daugeliui yra žinomas Kom- nai naudojasi elektros jėgaine tinkamų nutarimų ir rusų komu
Unde* the Act of March S, 1879.
informas, kurio uždavinys spar- Goczalkowice mieste.
| n s t ų nuolatinio maurojimo, že8UBSCRIPTTON RATES
Member of the Catholic Press Ass'n
tinti ir derinti komunistinę veik
Technikos srityje komunisti- mes ūkio gamyba nedidėja. P r a
$8.00
per year outside of Chicago
Publlshed daily, exept Sundays,
$9.00 per year in Chlcago & Cicero lą pasaulyje. Tačiau retas yra niai kraštai bendrauja sekdami ėjusių metų derlius komunistiby the
$8.00 per year ln Canada
girdėjęs ap'e Komūkį — komu- Maskvos nurodymus, šiais me- niuose kraštuose dėl šios ir kitų
Llthuanlan Catholic Press Soclety
Forelgn $11.00 per year.
H metų
t mžn.
1 mftn. nistinę ūkinio bendradarbiavimo tais įvyko eilė pasitarimų, ku- priežasčių buvo labai menkas,
PRENUMERATA:
Metams
6.00
$2.75
$1.25 organizaciją, kurios būstinė yra'riuose satelitai aptarė bendra-Chicagoj Ir CiceroJ
$9.00
Kitur JAV ir Kanadoje
$8.00
$4.60
$2.60
$1.00
Užsienyje
$11.00
Pastarosios už- darbiavimo būdus technikos sri- K a i N l k * a s - Chrusčev šuka$6.60
$3.00
$1.36 prie Maskvos
davinys yra derinti visų komu- tyje.
Į vo dėl žemės ūkio gamybos
Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotu straipsniu ne nistinių kraštų ūkinę veiklą. Ji
Komūkis yra ne tik planuoto- spartinimo, rusai komunistai nu
saugo, juos gražina tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turin;
yra rusų komunistų partijos ži- jas, bet ir planų vykdymo pri- t a r ^ eilę pramonės specialistų
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.
nioje Ten dirba daugiau 2,000 žiūrėtojas. Visi komunistiniai ištremti į kolchozus. Suprantaasmenų. Vadovauja veik išim- kraštai, sekdami Komūkio p l a - m a - k a d J!* m a ž a i k * &"*lės t e n
tinai rusai. Ūkinio apjungimo nus, dabar ypač spartina sun- \ padėti, nes ir patys apie žereikalais rūpinasi Kari Clodius, kiąją pramonę, kuri p a t a l k i n i n - j m ė s u k i n e k * teišmano,
Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoje vadovybe Šiuo me nacinės Vokietijos ekonomistas kauja Rusijos apsiginklavimui. | R ^ U & kitų komunistinių
tu vykdo vajų, kuris vertas dėmesio keliais atžvilgiais. Pirmiau ir Balkanų ūkio žinovas
j Lenkija šiais metais gavo Mask kraštų pramonei ir šiandien
sia tuo norima padidinti šios senos, garbingos ir daug nusipel
vos įsakymą gaminti sunkąsias trūksta gerų specialistų. NereiKomūkis dirba visai uždarai.
niusios lietuvių tautai organizacijos narių skaičių, kas kiekvie
mašinas. Užsakymą atlieka Le-jkia stebėtis, kad įvairių įstaigų
Apie jo veiklą net rusų spaudon nino vardo plieno liejykla ir ma
nam lietuviui šiandien turi rūpėti. Kai mūsų vienos a r kitos
patenka labai santūrios žinios. šinų gamybos įmonė Nowa Hu valdininkai yra gainiojami į pra
rūšies lietuvių organizacijos bus gausingos ir pagaliau turtin
monės įmones naujos techniki
Jis turi šiuos skyrius: ūkinio ta.
gos, jos bus pajėgesnės ir lietuvybės išlaikyme, ir lietuviškosios
nės specialybės mokytis, kad ka
planavimo, kapitalo investavi
Bnrmos ministeris pirmininkas U Nu, pagerbia nežinomojo kareivio
kultūros puoselėjime, ir efektingiau galės prisidėti prie paverg
ro
metu
galėtų
.pakeisti
pašauk
Prekybinis
išnaudojimas
kapą Arlington, Va., Tautinėse kapinėse. U Ku lankosi po visą Ame
mo, prekybos, žaliavų, finansų
tosios Letuvos išlaisvinimo darbų. Patys prisirašydami arba
tuosius
karo
tarnybon.
riką.
* (IN'S)
ir darbo jėgos.
Sekant Komūkio planus ir su
kitą prirašydami prie LRKSA ir save bei savo artimą aprūpi
Darbo našumas
darytas sutartis komunistiniai
name gyvybės apdrauda, be kurios retas žmogus šiame krašte
Komunistinis planavimas
Ginkluosis ispaniškais
Iową valde skandinavai
kraštai turi išvežti pagaminta?
gali apsieiti.
Komūkis tikrai nepajėgs iš
ginklais
j ^i O W oje šiuo" metu " klesti
Ūkio planavimas yra svar gėrybes. Paskirstymo planas
Antra geroji šio vajaus pusė yra ta, kad Įvairios mūsų ko
spręsti klausimo, kaip pakelti
Vak. Vokietijos vyriausybe "skandinavų era". Svarbiausuo
lonijos, jį kiek sėkmingiau pravedusios, vienam a r keliems jau biausias. Mes gerai žinome iš yra atliekamas Maskvoje. Kiek darbo našumą. Komunistinių
Lietuvos
gyvenimo,
kad
kolcho
vienas komunistinis kraštas te kraštų darbo našumas menkas nutarė ir JAV.vyriausybė tam *> valdžios postuose sėdi: danuoliams studentams turi galimumus laimėti finansinę paramą
mokslo lėšoms padengti, gauti stipendiją. Kas nežino, kad apzai, pramonės ir prekybos įmo gauna tik jį liečiančius įsaky ne tiek dėl blogos darbo orga pritarė, kad atkuriamoji V. Vo«! n a * ^o™* A - H o e S h ~ S u b e r link save mes turime visą eilę gabių ir besiveržiančių siekti nės ligi nesąmonės turi vykdyti mus. Pvz. lenkai turi komunis nizacijos, įrankių ir mašinų trū- kietijos armija būtų ginkluoja-' natorius; norvegas Leonas Elaugštojo mokslo jaunuolių, kurie y r a priversti susilaikyti nuo planą. Tas pats vyksta ir ko tinei Kinijai pristatyti tam tik kumo, bet svarbiausia dėl žmo- m a ispaniškais šautuvais, ku-1 thon — gubernatoriaus pavamokyklų lankymo dėl to, kad neturi pinigų. Tokiu atveju munistiniame pasaulyje. Pa rus kiekius maisto gaminių, ang gaus visuotinio pavergimo. Ko- riuos vokiečių karo specialistai duoto jas; kitas norvegas A. C
LRKSA ateina į pagalbą. Vadinas, šio vajaus metu prisirašy vergtųjų kraštų ūkinis planavi lies ir kitų gėrybių. Jei Lenkija munistai žino, kad jie kolcho- po išbandymo pripažino geriau-' Hansonas — atstovų rūmų pirdami prie organizac'jos, tuo pačiu prisidedame prie sudarymo mas nebuvo pilnai pritakytas neturi ganėtinai savo prekybi zuose niekuomet nesugebės pa- šiais. Yra žinoma, kad nemaža ! mininkas; švedas F . Wennersst'pendijų lietuviams studentams. Todėl yra verta skyrių vei prie Rusijos. Komūkis planavi nių laivų, juos turi samdytis iš kelti darbo našumo, kai vals- vokiečių karo inžinierių po ka-j trumas — Iowos vyriausio teisj
kėjams, organizatoriams padirbėti, o kitiems neatsisakyti pri mo'suderinimą jau atliko deri kitų ,nors ir kapitalistinių, kraš tiečiai turi veik veltui dirbti i r
ten mo pirmininkas ir daugelis že) r o emigravo į Ispaniją ir
nantis Maskvos reikalavimams. tų. Išvežamųjų gėrybių kainos
sirašyti prie Lietuviu R. K. Susivienijimo Amerikoje.
skursti. Darbininkas nesistengs ( gukonstruktavo geriausius šau- j mesnių valdžios pareigūnų, par"Garse" pastebime, kad kaikurių kitų miestų skyriai gana Albanija, Čekoslovakija ir Veng yra labai žemos. Gėrybes gami dirbt ; , kai jis pusbadžiai gyven
sėkmngai darbuojasi. Narių prirašymo atžvilgiu ten jau pasi rija turėjo kiek skirtingus ūkio' nančios įmonės nuostolių nega damas turi visaip suktis, kad tuvus ir kt. pėstininkų ginklus, j tijų, ypač respublikonų šulų yra
varyta priekin ir kai kurioms iš jų daug nebetruks, kad jaunuo planus. Naujieji ūkio planai mi Ii pakelti. Jie išlyginami pagal turėtų duonos kąsnį. Rusai ko- kuriais apsiginklavo Ispanijos kilę iš skandinavų kraštų.
armija ir dabar Ispanija nori
liui mokslo stipendiją užtikrintų. Chicagos lietuviai tuo tarpu nėtuose kraštuose turėjo pra- bendrąjį krašto planą. Iš preŠvedas A. C. Gustafsonas, a t
munstai sių klausimų dabar net e k s p o r t u o t i ^ o i n f a nterinius
dar nedaug tepajudėjo. Girdėjome tik tiek, kad vietos apskri- sidėti nuo 1955 m., tačiau šiems kybos pelnosi tik Maskva,
Rusijai rūpi ko pigiausiai gau nemėgina spręsti nes jie siekiaj inklug , a t g i n k l u o j a m ą V ak. stovų rūmų sekretorius vasares
t's padalino miestą į kel's rajonus, paskyrė jiems organizato metams taikomas vienerių metų
planas, kad nuo 1956 m. pra- j t i gėrybes iš kitų komunistinių ne gyventojų reikalavimus pa- V o k i e t i j N e ^Gn A u t u v u pru- šventes (VT.24) senojoje tėvy
rius ir narių verbavimo darbą netrukus pradės.
tenkinti, bet paskubomis gink-' našumas verčia vokiečius pirk nėje paminėjimui tą dieną su
Mūsų manymu ir patys studentai šiuo LRKSA vajumi turėtų dėjus bendrą ūkio planą drau^ kraštų. Gaminių kainas padik luot's.
Teroras ir skurdas šiansusidomėti. Gera proga ir jiems patiems atostogų metu padir ge su komunistine Rusija.
tuoja Maskva. Štai kodėl visų i : en yra pačiais didžiaisiais va ti juos iš ispanų: ispanai pa rengė skandinavų pareigūnų po
bėti ir tuo būdu užsidirbti lėšų mokslo metams.
komunistinių kraštų gyventojai rikliais. Komūkis tik dalimi su staruoju laiku nupirko ' daug būvį, į kurį atsilankė skandina
Rusijos išnaudojimas
vų kraštų atstovybės iš Vašing
Mūsų skaitytojams jau gerai ž'nomas Lietuvių R. K. Sū
staiga atsidūrė skurde, kai jų; šiais reikalais susiduria, sekda- mašinų ir kitokių pramonės ga
minių iš Vak. Vokietijos ir vo tono bei kiti jų kilmės pareigū
Komunist'nė Rusija pirmiau kraštuose pradėjo šeimininkauti j
si vienijimas Amer'koje. Tai sena fraternalinė apdraudos or
m a s t , k įgyvendinti visuotinį iš
ganizacija, kuri kitais (1956 m.) jau minės 70 metų įsikūrimo i s'a stengiasi išnaudoti paverg atėjūnai.
naudojimą pavergtuose kraš kiečiai abejoja, a r ispanai pa nai ir žymesni asmenys.
jėgs sutartu laiku atsilyginti u i
sukaktį. Per tą laiką pomirtinėmis, pašalpa savo nariams ir vi- tuosius kraštus.
Penkmečio,
tuose.
Vasaros skandinavų kraštuo
Darbo rankų trūkumas
nupirktas prekes. Užperkant se esančios trumpos, o žiemos
šokia parama lietuvių tautos reikalams y r a išmokėjusi daugiau I metiniais ir ketvirčio planais
iš Ispanijos per 500,000 šautu
$6,000,000. Jos šiandiennis turtas nėra menkas — netoli trys I siurbia syvus iš jų ūkio, vieti- Komūkis susiduria su labai
ilgos. Birželio mėn. 24 dieną
milionai dolerių. Tuo atžvilgu jos ateitis užtikrinta. Reikia n u s gyventojus pasmerkiant j rimtu klausimu — spartinti pra
vų, prekybos 'balansas tarp V.
6 mil. mokykloje
esanti vasaros ilgiausia diena
tik dar daugiau narių. Kai ji bus gausingesnė, jos veikla bus skursti. Satelitų komunistiniai monę ir žemės ūkį. Gerai ži
Vokietijos ir Ispanijos lengvai
Chicago, III. The National
Švedijoje ir Norvegijoje. Kaižymiai platesnė, daugiau galės pasitarnauti ir savo artimui, ir kraštai taip pat turi atiduoti nome, kad pvz. Lietuvoje jau
išsilygins.
kuriose tų kraštų vietovėse va
1 etuvių tautos gerovei. Tiesa, galima apsidrausti ir komerci duokles Rusijai. Maskva juos nimas ir grįžtantieji iš kariuome Council of Churches teigia, kad
Prancūzai ir belgai labai no saros metu saulė šviečianti die
nėse organizacijose bei kompanijose, tačiau tuo nė kiek nepa priverčia atlikti kaikuriuos straj nes stengiasi pritapti miestuose daugiau 6 milionų protestantų
dedame lietuvių visuomenei. Apsidraudęs savoje, lietuviškoje teginęs reikšmės darbus, kuriais: ir išvengti kolchozinės baudž'a- jaunučių įsirašys šią vasarą į rėjo, kad vokiečiai iš jų pirktų ną ir naktį laike trijų savaičių.
organizacijoje ne tik tokią pat (o kaikuriais atžvilgiais ir ge nesdomi pavieniai kraštai. Ru vos. Nežiūrint įvairių varžtų, bažnytines mokyklas a r stovyk šautuvus, bet vokiečiai jų pa (Jei jie Jungtinėms Tautoms
resnę) apdrauda turi, bet su tam tikru pasididž'avimu gali pasi sijai įsakius Bulgarija ir Rumu tūkstančiai persikelia į miestus, las, skaitant 100,000 bažnyč ų. siūlymus atmetė, gavę JAV pri toliau taip vadovaus, tai "sau
tarimą.
sakyti esąs lietuvių organizacijos narys ir lietuvių visuomeninės nija buvo svarbiausiais Ruse nors ir ten gyvenimas neleng
lė" ir jų kraštuose nebenusiveiklos dalyvis bei rėmėjas.
J\, \ .
tilto statytojais per Dunojų, kai vas.
Yra pagrindo manyti, jog vo ieis...i.
Tarptautines problemos
Todėl dabartinis LRKSA vajus prašyte prašosi mūsų rimto Čekoslovakija ir Lenkija tik tal
Panaši padėtis y r a ir komu
kiečių karo inžinieriai, tarnau
Notre
Dame
universitete
nuo
dėmesio.
kininkavo. Rumunai ir vengrai nistiniuose satelituose. "Voprodami Ispanijai, ne vien šautu
sutartinai tvarko Rommagchim si Ekonomiki" Nr. 8 nurodo, kad rugpjūčio 28 d. iki rugsėjo 3 d.
Aš nesutinku su tuo, ką tu
vus pagerino... Galimas daik
bus
seminaras
tema
"Toward
chemijos pramonės kombinatą Rumunijoje, Vengrijoje ir ki
sakai, bet a š ginsiu iki mirties
Prie Tisza upės minėtas kombi- tuose komunistiniuose kraštuo- One World". Bus nagrinėjamos tas, jog Ispanija turi geresnę
tavo teisę tai sakyti!
Vakar mūsų bendradarbis Vyt. Kastyt's tokiu pavadinimu natas stato naujas įmones. Če- se žmonės bėga iš kolchozų ir tarptautinės problemos krikš artileriją už prancūzus ir bel
davė mums straipsnį. Jis įspėjo, kad verta tikrai pasisaugoti, koslovakija ir Lenkija sutarti- jieško darbo miestuose. Nežiū- čioniškoje šviesoje.
— Voltaire
gus.
kai Molotovas pradeda šypsotis. Tą patį galima ir reikia pasa
kyti ir apie Chruščevą, ir apie Bulganiną, kuriuodu taip p a t
Urnužis padarė gudrų veidą ir pasakė žandarui:
gai bažnyčios katalikų" a r „Iš tamsybės veda kelias tei
* % * * W V ^ V * JURGIS GLIAUDĄ
re**V
rodo savo šypseną visur, kuri tik pasirodo, o pasirodyti jie
— Parduodu kočėlus vyrų nugaroms lyginti; medų
sybės".
dabar nori visur.
„Peklos garse" buvo paveikslai, vaizduoją kaip vel gražų, liepžiedžių, kad žmonos vyrus mylėtų.
Žandaras nusišypsojo.
Šypsojosi šie komunistų budeliai ir Maskvoje, kuomet Jung
niai kiša nedorėliui vinis po nagais, o girtuokliui kau
— Po kam už medų prašai?
tinių Amerikos Valstybių ambasadorius juos pakvietė į svečius
šais pila smalą į gerklę. Tą knygą ėmė senos moterys.
— Urnužis tuoj atsakė:
liepos 4 d., JAV nepriklausomybės šventės proga. Jie pripa
— Žentui parodyk, vasce, — patardavo Urnužis,
— Naujus pirkėjus pats prašau už malonę para
sakojo komplimentų ambasadoriui ir domėjosi Amerikos gy
— kad tėvams pagarbus būtų.
venimu, o apie taiką tiesiog lakštingalų balsais giedojo. Jie
Jaunesnieji domėjosi šiuo gyvenimu, ir čia dau gauti.
Urnužis paėmė puodelį ir pripylė jį sklidiną me
i**ii&!^^kWUk^W&Jtkk? ROMANĄ* »HS3HWrikWHtittHP
kėlė taures už keturių didžiųjų konferencijos pasisekimą.
giausia ėjo kalendoriai. Lengva buvo įsiūlyti daininin
daus. Užrišęs puodelio gerklę drobės gabalėliu, jis pa
Prieš kiek laiko sovietai pradėjo kviesti Rusijon iš Ame
kus - dainorėlius. Tuos ėmė jauni ir seni.
rikos įvairių gyvenimo sričių atstovus, jiems duoda palengvini 29 tęsinys
Dažni Urnužio pirkėjai žinojo kaip elgtis. Jie at davė puodelį žandarui.
— Prašau ragauti. Tyriausias. Iš mano nuosavų
mų gauti vizas ir kitais būdais amerikiečių turistams žada padėti.
kišdavo jam savo indą, i r Urnužis, pasikrapštęs tarp
avilių. — I r dar pridūrė: jūsų žmonai su mano linkėji
O ka'p čia dar neseniai, prieš porą savaičių, bolševikai prie
savo prekių, dėjo į pirkėjo indą paprašytą knygą.
TURGUS
mais.
Aliaskos pašovė Amerikos karo lėktuvą, kad turėtų progą at
Buvo baisi įtampa toje prekyboje pardavinėti tą
Žandaras paėmė medų kaip nupirktą.
siprašyti, atsilyginti ir tuo būdu pademonstruoti neva tai nau
„medų" iš statinaitės po kibiru su tikruoju medum. Tai
I
— I r stražninkui, kaimynėli, dūšios medaus parda
ją Kremliaus posūkį, "norą taikos ir bendradarbiavimo". A r
Turgaus dieną Urnužis ištiesdavo savo drobinę, buvo tolygu žaidimui su mirtinu pavojumi, balansavi
vei, — šyptelėjo sceną stebėjęs gaspadorius, matyda
jūs žinote, kad ir Kinijos komunistai šiomis dienomis matė lopytą šatrą. Jis prekiavo mogliais, kultuvėmis ir me mui ties bedugne.
mas Suslovą nueinant, kaip ir kiti pirkėjai, su paslap
reikalą vieną kitą malonesnį žodį numesti Jungtinių Amerikos dum.
Urnužis prisipažino sūnui:
tingu indeliu nuo Urnužio Šatros.
Valstybių adresu. Matot, koks staigus "pasikeitimas" komu
— Kočėlas vyro nugarai lyginti, — sakė Urnužis
— Tai man ne variokai už medų cinksi, taf gran
— Tai naujas, — paaiškino Urnužis, jau sužinojęs
nistiniame fronte.
»
pirkėjui, — medus žmonai smaginti, kad ana mažiau dinės Sibirui kalamos žvanga.
per sūnų, kad Lioliūnuose būsią du žandarai.
Vadinamieji neutralistai dabar jau visai drąsiai pradeda kalbėtų, daugiau namus žiūrėtų. Kočėlas nugarai, me
Bet pirkėjai jau įprato. Jie rasdavo Urnužio šat— Naujas a r senas, t a s pats biesas, — atsakė se
sulyti visuomenei ir, žinoma, Vakarų demokratijų vyriausy dus dūšiai.
relę, rasdavo ten knygą a r laikraštėlį. Tai buvo jiems nis. — Apie Kražius ar vasce žinai ?
bėms priimti komunistinių budelių šypsenas už tikrą pinigą ir
Gerai Urnužiui pažįstamas žemaitis nukošdavo pro patogu turgaus sąmyšyje. Paranku tai buvo pirkėjui.
— Neatiduoda Kražių žmonės.
net be jokių ypatingų rezervų pritarti jų skelbiamai koegzisten ūsus:
Ir iš to susidarė tradicija, kurios nepakeis jau Urnužis.
— Žmonės bažnyčioje dieną naktį budi. Bijo: iš
cijos idėjai. Toks Indijos premjeras Nehru, aplankęs sovietines
— Dėl dūšios, vasce, ir norėjau...
Urnužis seniai įsistebėjo naują žandarą, palengvėle eis, maskoliai įbėgs bažnyčion ir perdirbs į cerkvę.
sostines, dar labiau komunistų pripumpuotas kalbėti už juos
Urnužis tuoj sumesdavo, ką tokiam siūlyti. Jeigu
Urnužis pasakė pasikalbėti norinčiam žemaičiui:
tarptautiniuose forumuose, pasirengęs viską daryti, kad išpildy tai buvo gaspadorius — siūlė, kur lubiną sėti, ką javui besivaikščiojantį turgaus minioje, prisižiūrintį prie
žmonių, prisiklausantį balsų i r įprastu kairės rankos
— Turiu knygą „Katalikų bažnyčios vargai", visai
tų Kremliaus valią, kad vestų Vakarų demokratijas į naujas duoti, kad į šiaudą neišbėgtų.
žemaitis, pūsdamas dūmą, žiūrėjo į mitrų Urnužį judesiu vis suktelėjantį savo puošniai išpustytus ūsus. kaip vascei parašyta.
p'nkles, į nuolaidumus, kuriais pasižymėjo visa eilė pirmesnių jų
Senis išpūtė dūmą.
Kartais Urnužį apglobdavo jausmas, kad jis ir jo
tarptautinių konferencijų. Ir, žinoma, Nehru yra nemažai pri iš po antakių nuleisto kepurės matiko ir stebėjosi jo
— Kad nepaskaitau.
prekybėlė — kai laivas pagautas ir sukamas vandens
sidėjęs prie to, kad Kremliaus budeliai vis labiau ir labiau šyp gyvumu.
— Kiti paskaitys. Raštingų žmonių dabar ma
— Duok man abidvi knygeles, — ištardavo gas sūkurio, kad t a kunkuliuojanti sąvarta neša jį tolyn
sotųsi vakariečių akiva'zdoje ir juos viliotų į tokias klampynes,
rios. Ale ir knyga! Mūsų vyskupų parašyta.
nuo kieto kranto ir skandina gelmėj.
iš kurių išbridimas tikrai būtų sunkus ir varganas, jei iš viso padorius.
Senis sumokėjo už knygelę četvertaką, tai yra dvi
Naujasis žandaras sustojo prie Urnužio. J i s ap
Nukėlęs medinį kibirą su medum nuo statinaitės,
dar galimas. Netenka užmiršti, kaip sunku y r a išlyginti Jaltos
ir kitų konferencijų klaidas, kiek jos kainavo ir kiek dar kai Urnužis ėmė iš statinaitės paprašytą knygelę ir dėjo ją žvelgė mitrų Urnužį, įsižiūrėdamas į pardavėją ir jo dešimt penkias kapeikas.
Turgaus sąmyšis ūžė kaip ratuotų bičių avilys pa
prekes.
į pirkėjo atkištą indą.
nuos Amerikai ir jos sąjungininkams.
#
— Eina prekybėlė? — ištarė žandaras Urnužiui, čiame bičių darbymečio įkarštyje.
Kitokiam'pirkėjui reikėjo siūlyti ir parduoti „PekKai Kremliaus budeliai šypsosi, reikalingas nepaprastai di(Bus daugiau)
| los garsą", „Pašnekesį kataliko su nekataliku", „Var- pastovėjęs kiek atokiau nuo jo šatrelės.
del's atsargumas ir akylumas.
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PavergtyJŲ tautų susirinkimas
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Augštos rūšies fotografijos
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S. m. b'rželio 28 d. lenkų ini-; ir kt. Lietuviai atstovaujami rel e i e l . liEpubtie l^xxGi
ciatyva Detroite s u š a u k t a s vi-j zoliucijų i r spaudos komisijose
4068 Archer Avenue
ADOMAS VAITKFVICIU8
sų pavergtų Vidurio Europos) per V. Kutkų.
Telefonas VIrginia 7-2481
ANGLIŲ I R ALYVOS
tautų atstovų posėdis. Posėdyje j Susirinkime ypač kviečiami
PARDAVIMAS
dalyvavo dešimties tautų atsto-j dalyvauti visų tautybių visų orvai: baltarusiai, bulgarai, čekai, I ganizacijų valdybų nariai. DetVisų rūšių namų apšildymo
estai, latviai, lenkai lietuviai, ru-! roite ,kaip žinome, turime netoli
sistemos įvedimas, perdirbi
N U O UŽSISENEJIJSITJ
munai, slovakai ir vengrai, ku-1 50 organizacijų, todėl jos visos
SKAUDANČIŲ 2A1ZDŲ
m a s ir p a t a i s y m a s
rių teritorijos nusitęsia nuo BaJ į neturėtų savo pareigų užmiršti.
IR ATVIRŲ ODOS U G Ų
Greitas,
sąžiningas
i
r
pigus
Tie,
kurie k» n«'ia nuo SENŲ, A T 
tijos jūros žemyn per visą Cent-1 I r šiuo susirinkimu n u t a r t a išVIRŲ
ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. ji«
patarnavimas
ro Europą. Lietuvius tame po-j eiti "iš savo kiemo", nes m u m s
negali
ramiai s£d«ti ir naktimis
miegroti,
nea jų užaisenf justos žaizdos
sėdyje atstovavo Detroito Lietu- į tie visi reikalai visvien y r a aišniežti ir skauda.
Kad pabalinti t ą
vių Organizacijų Centro valdy- j kūs, pakviečiant Michigąno gu
niežėjimą, ir skaudėjimą senų atvi
P o dviejų praisrų X e w Yorko u g n i a g e s y s H. Hojell su rado progą nusiauti batus. W a s h i n g t o n o mergaites dY>l
rų i r skaudžių
žaizdų,
uždekite
Atstovas
bos vicepirmninkas A n t a n a s N a j berną torių, abu senatorius, vi susisiekimo streiko, nežiūrint 100 laipsnių temperatūros, į darbą eina 5-tą dieną pėsčios.
(INS)
LEGULO Ointment. J ų
ffydomos
ruse vičius ir sekretorius Vytau- sus 18 kongresmanų, misto bur4919 So. Paulina S t
ypatybes p a t e n k i n a jūsų skaudėji
mą lr galėsite ramiai miegoti nak
mistrą, ameriilkečių spaudos a t
t a s Kutkus.
PRospect 6-7960
Tedrįsta atsisakyti dėl m a t e - sižadėjimą pirkti akciją. J į gali- k a r t ą pirmoj eilėj norėtųsi ma
tį.
Vartokite Jas taipgi nuo s k a u 
Posėdj atidarė Michigąno len stovus i r gal net televiziją. I š  rialinių išskaičiavimų t i k t a s , kuį te rasti šios dienos sąraše.
džių
nudegimų. Jos taipgi pašalina
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t y t i talkin'nkaujant visas lietu
niežėjimą
ligos vadinamos PSOR.LAeinant
į
viešumą
svarbu
save,
kų vadas Bruno Stachura, p a
viškas
organizacijas,
kurių
Detriam m a ž i a u l i e k a
S t Gar
SIS. Taipgi pasalina peršėjimą ligoa
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* « * Detroite
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"
brėždamas,
pir tinkamai reprezentuoti, todėl vi-j
vadinamos A T H L E T E S FOOT, s u 
mą kartą tiek tautybių atstovų sos lietuvės moterys, kurios tu-1 bauskui, kuris p a t s vienas dirb- rios lietuviškos širdys pasiliks
(Nukelta i 5 pusi.)
stabdo džiovinimą odos ir pcrplyftimą
STATYBAI IR N AMŲ
tarpi račių. Yra tinkamas vartoti nuo
PATAISYMAMS
susirenka į vieną krūvą. Posė- < rite tautinius rūbus, pasiaukoki- damas išlaiko savo žmoną i r se-abejingos Detroito Lietuvių. Na
džiūstančios, suskilusios odos d<dirPRISTATpME
džiui pirmininkauti pakvietė se- j te ir, nors liepos mėn. karščiai Š 1 S vaikučius, bet pasižadėjimą mų reikalui? Mūsų t a r p e t u r i
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi
VISOKJV R O « V
įsivyrauti
savigarbos
lenktynės:
tinkamas
vartoti vaikučiams kada pa
ną lenkų veikėją Skutecki, o sek j negailestingai kaitina, ateikite atsiuntė vienas iš pirmųjų.
sirodo
skaudus
lftb€rtma» n u o vysty
MEDŽIAGĄ
retor'ausi Michail G. Bida, ru- j į susirinkimą jais pasipuošę. I š Tenemato reikalo turėti Det- jei mano kaimynas a r bičiulis S 0 P H I E
B
A
R
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klų.
Jis yra gera gyduole nuo i š 
viršinių odos ligų.I>emunų vadą visoje Amerikoje.
j viso lietuvius norėtųsi m a t y t i to r Q i t o Lietuvių
Namų irgi tik nusipirko akciją, jei senas Ame
gulo
Olntment y r a
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ry. Ind.tr Detrott, Mityti i r t u o labiau jais naudotais akcijos ?
P I R M A D I E N I O vak. nuo 7—8 • .
upės ties Jefferson gatve) su- šiai atsilankykime.
chigan arba rašyki
TH. Vlctory t - 1 2 7 1
atsiuntė pasižadėjimą pirkti vie
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te lr atsiųskite MoMus
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tikslas
ruošti visu čia išvardintu t a u t u
Susirinkime pagrindiniu kalAPKJUNAVIM* I R P R E K I Ų PRJ- tiey order J:
W O P A — 1490 klL
ną akciją, bet s u pastaba, kad
( d a r k a r t ą pakviečiant i r ukrai- bėtoju bus vienas iš Michigąno
STATYMĄ T E I K I A M E
H E m l o c k 4-2411
N o r s į talką lietuviai rinkda Chicago 29, Iii.
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NEMOKAMAI
«
nacius)
susirinkimą,
pareis- \ kongresmanų, greičiausiai Kers7121 8 0 . ROCKWELL ST.
L E G U L O , Department D .
nesugebėsite sudėti reikiamą su vosi i r nešaukiami, tačiau šį
RASTI N 8 ATIDARYTA kasdien ntu.
kiant protestą prieš tuose k r a š - j teno komisijos n a r y s kongres• v&l. ryto tkt t vai. vakaro U
•
ie#ta dieniais Iki t vai. vakaro. 5618 W. E d d y S t Chicago 34, IU.
tuose komunistų d a r o m a s ne- m a n a s Machrowicz. Mums lie- mą pinigų, t a i j i s j u m s padėr
• mm i
d a r nupirkdamas keletą akcijų.
m mm mm mm^mnm^m
teisybes i r p r a š a n t J A V prezi- tuviams taipgi bus g e r a proga
Geras pavyzdys tiems, kurie
dentą iškelti visų čia išvardintų bene pirmą kartą p a m a t y t i garNorėdami pirkti, keisti a r parduoti automobili visuomet
sako, k a d m e s d a b a r esame
tautų klausimą keturių didžiųjų s'ąją Detroito Veterans Memokreipkitės į Lietuvišką automobiliu prekybą
nepastovūs gyventojai ir neži
konferencijoje, įvyksianč'oje lie- j rial salę, kuri, jei m u m s patiks,
Naujausiai gauti okupuotos Lietuvos
nia kaip ilgai Detroite gyvensi
pos 18 — 2 1 d., reikalaujant galės būti panaudojama i r gryme, todėl negalime pirkti akcivisiems nepriklausomybės, nes nai lietuviškiems reikalams
po $1.50 vienas
WAIbrook 5-8200
5803 S. W E S T E B N AVE.
kol nors viena i š šių tautų bus : Tad iki pasimatymo sekantį I J 0 8 ' > r r a Robertas Mingėla, k u
pavergta, t o r pasaulyje nebus antradieny bepos 12 d., 8 vai. ris d a b a r gyvena Chicągoje, bet Apie Palvą Arklį ir Kikilis, ir Mergužėle . . . . Švedo choras ir duetas
Švedo ch«ras
vak. Veterans Memorial salėje, visvien mato, kad Detrotui lie Subatos Vakarelj ir Žemaitiška Liaudies Daina
taikos ir ramybės.
Nudavė
Dukrelę
ir
Šią
Nedėlėlę,
ir
Aviža
Prašė—solo..R.
Marijošius
Posėdyje buvo sudarytos įvai- k u r jvyks pavergtųjų E u r o p o s tuvių namai y r a būtinai reika Mano Gitara—Tango ir Saulėtas Rytas—Valsas—solo . . Šabaniauskas
rios k o m i s j o s : susirinkimo tech tautų susirinkimas prieš p r a - lingi ir pr.'siuntė m u m s savo p«> Ei, Dipi ir Per Atlantą . . . . Kazys Vasiliauskas ir Vitalas Žukauskas
Meile Tėvynės Neįnari ir Oi, Sesele, Negerai—duetai—
n ško pravedimo, rezoliucijų, sidedant keturių didžiųjų konfeMotekai tienė ir Kalvaitytė
spaudos, garbes svečių kvietimo rencijai.
V. Kutkus
žvaigždeles
ir
Temsta
dienelė—duetai
.
.
Motekaitienė ir Kalvaitytė
VfiSlNTUVAI-VfiDINTUVAI
Sutemo ir Barkarolė — duetai
Motekaitienė ir Kalvaitytė
A t i d a r y t a sekmadieniais nuo 10 vai. r y t o iki 5 vai. vak.
• TELEVIZIJOS •
Čigonės ir Nokturnas — duetai
Motekaitienė ir Kalvaitytė
P R E K f i S B E J O K I Ų BROKŲ I R SUGADINIMŲ;
FM ir NEŠIOJAMI RADIJAI
Lietuviška talka
Po
89
centus
vienas
Augštos kokybSs fonografai
K.AEVOS B E C2PRASYMO.
—
DULKIASIURBLIAI
—
Paskutinis Sekmadienis—Tango ir Vyrai užkim—Fokstrotas—solo
Mūsų t a u t a turėjo daug g r a - '
Gražūs pavyzdžiai
Elektriniai laikrodžiai
Šabaniauskas
žių papročių. Vieną iš jų — lie- ]
VIDAUS I R LAUKO ANTENOS
Mes irgi neužmirškime, b e t
Rudens Pasaka—Slovv Foxtrot ir Veltui Prašysi—Tango—solo
t u viską talką. Gražu būdavo, \
—• TV I R RADIJO LKMPOS —
palaikykime gražius lietuviškus
Šabaniauskas
BATERIJOS - DALYS
kai v.'si susirinkdavo pas savo
Nutilk,
širdie—Tango
ir
Kanarkų
Foxtrotas—solo
.
.
.
.
šabaniauskas
papročius.
Dabartiniu
metu,
kaimyną, kada jį užguldavo šie- j
Suktini*, ir Kubilas
Lietuviškas orkestras
kaip žinome, a n t L B Detroito
Visų radijų, fonografų, TV ir
Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur Tyla—solo
Babravičius
napjate, rugiapjūtė, kūlimas ir j
rekordavimų
aparatų
apylinkės valdybos ir prie j o s
Jūra ir Karvelėli
Cboras
k ti darbai, ir jam padėdavo. Vi- į
Linksmybės
Polka
ir
Elenos
Polka.
.Lietuviškas
akordeonų
orkestras
veikiančios namų s t a t y m o komiTAISYMAS
sų rankose darbas tirpte tirp
Linksmi Berniukai ir Cirkus Polka
Orkestras
atliekamas patyrusių inžinierių
s'jos pečių gula sunkus ir dide
Marcinkonių
Polką
ir
Virginija
Polka
Orkestras
davo. Buvo l n k s m a kaimynui,
Orkestras
lis d a r b a s : jie nori p a s t a t y t i Det — VISKAS GARANTUOJAMA — Tarpe Rūtų ir Kuomet Šoksi
nes tai, ką j i s vienas būtų tu
Kainos žemiausios
Kai
Aš
Turėjau
ir
Kam
Šeri
?—duetai
Vanagaitis
ir
Olšauskas
roito Lietuvių Namus. N a m a i
rėjęs dirbti ilgą laiką a r b a i š
Tėvuko Polka ir Kūmos Polka — solo
Saukevičius
statomi m u m s
t0 d
Našlaitės Kapas ir Griovėsių Gėlelė
Pupų Dėdė ir Dėdienė
viso būtų negalėjęs padaryti,!
**?**
*
Tu,
Lietuva
ir
Dru-Lia
Pupų
Dėdė ir Dėdienė
visi drange tai aUikdavo greitai v i s i e l k i m e s k e r s a l l r l s l l S a i D e "
Dzūkų Dzyvai ir Zanavykų Prašmatnybės—polkos
Orkestras
trotj
i r
Jonelio Polka ir Dariau lyseles^—solo
Saukevičius
ir nesunkiai. Linksma buvo ir!
*
*******
priminkime,
Dzinguliukai
ir
Gyvvenk,
Juokis,
Mylėk
Duetas
su
orkestru
talkininkams, nes čia jiems bu-1 prašykime, maldaukime i r p a Geismai ir Svajonės ir Oželis
f Kvartetas su orkestru
vo proga vienas kitą sutikti, p a - ' galiau reikalaukime, kad i r jie
Vainikas I ir II dalis. Lietuviškų dainų rinkinys
Orkestras
ii i i i
n ifi£K$n
Rekordus
siunčiame
ir
pastų.
U2
supaxavimą
ir
pasio
usi&iuaa
sklalinti savo vargais ir džiaugs- j siųstų pasižadėjimus pirkti Det- o i o n c
Rekordus siunčiame ir paštu. Už supakavimą ir pašto išlaidas
516Ufco.Halsted — UA O-OOO« Amerikoje reikia primokėti ekstra $1.00. Kanadon — $2.00. Pinigus
mais.
' roito Lietuvių Namų akcijas.
^sr^3J^5«T3-S^3rB-^srs^S»> J '^ prašome siųsti iš anksto. COD nesiunčiame.
Puikiausi 3 dalių svečių kambario baldai,
7
^
Krautuvė gerų rakandų, televizijų, šaldytuvų, deimantų, laikrodėlių.
vilnos, Nylon, sofa i r du foteliai
J-| O 0.00
Trijų dalių sofa, kėde otomanas, nakčiai p a d a r o m a
dvi puikios lovos
$99i00
3241 So. Halsted Street
Chicago, Illinois Trijų dalių miegamieji, riešuto a r šviesios spalvos,
pas mus tiktai
J-| O O . 0 0
Krautuvė atidaryta ir nodėliomis 1 0 - 5 vai. pirm. ir ketv. iki 9:30
Trijų dalių ąžuolo miegamieji, riešuto viršus J ^ 6 f } i 0 0
•
- - - - - . . . . . . . . . . . . • • • • • • •
Air coniitioning : A ton d v b m k a m b a r i a m
$Os4L9.00
7 cub. šaldytuvai parcelano vidus
Si 69.00
Parcelano virimui krosnys 36 inch
* įsteigta 1905 metajs.
9x12 linoleum visų spalvų
Vasarines kėdes, ąžuolo rėmais . .
* Per 50 metu ši bendrove pergyveno karus, ekonomines
depresijas, panikas fr krfzes, bet savo taupytojams
Vasarines kėdes, be a t r a m ų . ,
. . . . . .
išmokėjo kiekvieną sutaupytą dolerį.
5 dalių chromo setai, Formica viršus . . . 4 . . . .
Rašomieji stalai, Oak a r Mahogany
$00.08
•k Aukštus dividendus visada mokėjo ir moka be per

AITAS FUEL CO.

CARRMOODY
LUMBER CO.

LIETUVIŠKI REKOR]

BA L T I C A

h

sales- servlce

<P

Mutual Federal Savings

JOS. F. BUDRIK, INC.

REKORDAS

$5.50
$3.85
s i . oo

traukos.

INSURED )
-UPT0

FEDERRL
5JMNGS

Knygom spintos stiklo

*

it

Skoliname pinigus namam3 statyti, pirkti ir taisyti.

it

Pinigams padėti nereikia važinėti. Juos galite pasiusti
paštu. Mes apmokėsime ir pašto Išlaidas.

*

Pradėkite taupyti ŠIANDIEN!

A N D LOAN

ASSOCIATION

Ch&rtered aad Supervised by the United States Government

m

. . . . . . . . .

Šimtai kitu prekių, didžiausiam

UuMtiHiiiiiiiiniiiMiniitiiiHHiii|||ii)i|i|Miiii>mĮiiiiiiMilMlJlllUiUJiinni"lllimHt'

SEGHETTI T R A V E L BUREAU
2451 S. Oakley A ve.

Tel. YRrds 7 3278

MES PARŪPINAME KELIONES: Lėktuvais — Geležinkeliais |
— Autobasais — L a i v a i s .

pasirinkimui!

FIRNITIRE CENTER, INC.
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
Įmonės Vedėjas J U S T A S L I E P O N I S

3222-24-26 South Halsted Street
T E L . — V1CTORY 2-4226

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III.
Phone VL 7-7747 John J. Kazanauskas, Prea.

ĮSTAIGOS VALANDOS: Ka&dien nuo 9-toa ryto Uci 5 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma.

durimis

Sutvarkome dokumentus atvaiiuoU į A m e r i k ą . . C ^ S r C i ^ c t ° ^ W
mentus norintiems išvykti j užsienį. TURIME LIETUVIŲ Skynų. I
_.,
.
Pildome afidevJtus
•

ĮMONE A T I D A R Y T A :
Pirm., Ketvirtad.
Kitom Dienom;
Sekmadieniais:

&—9:30
9—6.00
10—5 valandos

•f

•

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Ketvirtadienis, liepos 7, 1955

Amerikoje. Toji imigracijos ia-j
IOHOI
fo.
rų Draugija ruošiamam metinia- N e W Y o i k # N . Y .
RADIO PROGRAMA
torija, tai pačios Amerikos isto
me radijo piknike, kuris įvyks
Liet. ltadlo Programa S •totlee
Tautine vienybės švente
(Atkelta iš 4 psl.)
| šį sekmadieni, liepos 10 d., BiWBMS. 10V0 kU. eekuadlenials l t —
rija, nes Ameriką kūrė imigran K l a u s y k i t e
12:tO vai. per pietu»: ltet. muatka,
Ir Radio Aparatu Taisymas dainoe.
roite turime netoli 50. Joms rutes darže, John R. arti Eleven
Ir Magdutea Pa—Irs. Biznio
Birželio 28 d. New Yorko tai ar jų palikuonys. Tik imi
LITHUANIAN MELODiES
reikalai^
kreiptis t Steponą Minko.
R*ilningas
Ir
Garantuotas
v
Detroito Lietuvių Namu staty- Mile Rd., prie Madison mokyk-juostė saloje, kurioje stovi Lais- grantai kirto miškus, ir are da
Baltic Florinu. G€UŲ Ir Dovanų KrauM.
RIMKUS,
4617
R.
6awy«T
8tWPAG — 1050 ktk*uve, M» K. Broadway. So. Boeton
ba turėtų būti arčiausiai širdies, i o s . Lithuanian Melodiesprograj V es statula, buvo didele Ameri- bar žaliuojančius laukus, vedS j A n n A r b o r
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3OT5 17. Masą Tai. 8o. l - 0 4 i t . Ten pat
1
nes jos savo pastoges pasigen- ma bus transliuojama tiesiog i š ' k o j e gyvenančių tautų vienybes kelius, kasė kanalus, kariavo Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p.
d a k a s d e n . Pradėkime darbą sa pįkniiko, tad kurie anksčiau at-gvente. Dieną suruošė Ameri- karus, tiesė" geležinkelius, sukū-| Vedėjas — RALPH VALATKA
vo viduje — nuo viršūnės. Pir- vykę turės progą
15756 L c s a r e — Dctroit 27,
- ne tik -pama- can
, « . Museum of Immigration, re tradicijas ir demokratinę
Mkhigan
miausia tu, organizacijos pirmi- t yti, bet dalyvauti programoje. 2 ? ( ) p a r k A v e n u e N e w Y o r k . santvarką. Muzejuj norima įvai
B
R
o
a
d n a y 3 2224
ninke, vade, prezidente ar dar
rių
tautų
prisidėjimą
prie
Ame
Iškilmėse dalyvavo visų Ame
kitaip vadinamas, pasižiūrėk, ar
T R U M P A I
rikoje tautų atstovai; jų vieny rikos kūrimo pavaizduoti. Mupats nepamiršai išsiųsti savo pa
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE
— Gay Parae lietuviškos sve bei pažymėti buvo suvežta že zėjus bus papėdėje Laisvės sta•4į$*»
1**»
•*&>"'_ ' itiH
sižadėjimo, vėliau patikrink, ar
taines atidaryman atvyko nema- mių žiupsneliai -iš 34 pasaulio tūlos,
Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
tavo valdybos nariai tai jau pa- ž a i U e t u v i u
CONRAD'AS FOTOGRAFAS
darė Jei ne tai paragink ga- Svetainės nauji sa- kraštų, 48 Amerikos* valstybių! Iškilmėms v a d o v a v o
Pierre
(LIETUVIS)
..
... '-.
, , . , . . i vininkai yra Paul Stasys ir Ste
IR
S. du Pont, 3rd. Jis savo kalbo
ir
4
Amerikai
priklausančių
te
liniai greičiau sią pareigą aitlikti.
/
'
je reiškė visų norą, kad geleži Moderniškai įreng
Kada jūsų organizacijos ar drau
Paskolas Duodamos Namu Įgijimui
ritorijų.
— Ona Kratavičiūtė išvyko
ta vieta įvairioms
gijos valdžia bus apsirūpinusi
Iškilmės vyko papėdėje Lais nė uždanga kristų nuo devynių nuotraukoms. Spe
atostogoms į Alaską.
Lengvomis Sąlygomis
akcijomis, tada eikite ir raginki
cialybė — vestuves.
— Joseph Sakai ir Mary Bal- vės statulos. Iškilmėms vadova pavergtų tautų, jų tarpe pami Jaunavedžiams duo
te visus savo narius ,nes Detroi
tusnik susituokė praėjusį šeš vo Amerikos žmonės, maldas nėjo Lietuvą ir kitas dvi Pabal- dama puiki ir bran
CHICACG0 SAVINOS & L0AN ASSN.
to Lietuvių Namuose visi norė
skaitė trijų skirtingų religijų tijos valstybes — Estiją ir Lat gi dovana. Sąžinin
tadienį.
sime prisiglausti.
6234 S. Western Ave.
Chicago 36, m.
— Jo seph Liepinaitis ir Mary dvasiškiai. Iškilmes pradėda viją, o taip pat reiškė viltį, kad gai ir gražiai atlie
kamas darbas
Ši talka, šis bendras darbas
Borg tuokiasi šį šeštadienį švč. mas Amerikos imigracijos mu- toji uždanga nukristų riuo pa
CRANE SAVINGS t L0AN ASSN.
daugiau apjungs mus visus —
atsargos čios Rusijos. P. Du Pont vado
Trejybės bažnyčioje 9 vai. ryto. zėjaus prezidentas,
414 VVest 63rd Street
taip plačiai išsiblaškiusius Det
25SS W. 47th St.
Chicago 32,111.
vavo dienos reikšmę simboli TeL ENg. 4-6883 arba ENg. 4-5840
generolas
U.S.
Grant,
trečiasis,
roito lietuvius.
— Vacys ir Stasė Urbonai,
pasakė kalbą, kurioje nurodė, zuojančioms apeigoms. Vaiku- mmmmmmmmmstmm
Mes pirmą kartą juose susi abu žinomi ir nuoširdūs Detroi
DISTRICT SAVINGS I LSAN ASSN.
rinkę pasijusime šeimininkais, o to visuomenės veikėjai, įsigijo' kad muzėjus atvaizduos imigra- i čiai, skautai, skautės mažose dė
3438 So. Halsted Street
Chicago 8,111.
tain vadinamą
vadinama "Tourist
"Touriat Court".iriją
ir imigrantų gyvenimą!
(Nukelta \ 7 pusi.*
ne kampininkais ir jausimės esą taip
Court
Reikalaukit*
visose
vienoje didelėje šeimoje.
435 East Lake Drive, Walled
ST. ANTNONY SAVINGS t L0AN ASSN.
maisto
— Jūrate ir Iiong. PečKiros,
Septintąją savaitę (nuo bir-Lake, Mich. Detroito lietuviai
DETROIT't BIZNIERIAI
krautuvėse
1447 S. 49th Ct
Cicero 50, 111.
želo 27 iki liepos 2 d.) gauta turės progą pasinaudoti šia ne detroitiečiai, buvo išvykę aka' šios
IR
PROFESIJOHALAI
skaniausios
10 pasižadėjimų 12 akcijų už toli nuo miesto esančia vasaro deminėn skautų stovyklon prie
duonos.
UNIVERSAL SAVINGS t L0AN ASSN.
Clevelando.
$1,200 pirkti.
jimo vieta.
Jeigu norite pirkti arba parduoti
Jeigu
negausite,
Už $200 akcijas pirkti pasi
1800 S. Halsted St.
Chicago 8, 111.
namus, sklypus, Blergardenus —
kreipkitės
\
1 kepykla,
žadėjo A. Paškevičius ir Susi
alines,
ūkius
ar
vasarvietes,
kreipAUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GAS0LIN0 STOTIS
vienijimas Lietuvių Amerikoje Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, kitės
V. D Ū K Š T A S ,
ELSEA
REALTY
&
INVEST352 kuopa Detroite.
transmisijos ir t. t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūsių alyva,
1800 W. 46th St.
MENT OOMPANY
baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
Už $100 — K. Daugvydas, R.
Telef. L A 3-1510
atstovą
1934
West
59th
Street
Tel.
GRovehill
6-9136
Mingėla (iš Chicagos), A. Misiū
VLADA BARAUSKE
M. CESAS, patyręs auto specialistą*
nas, A. Naruševičius, A. Pet
Telefonai: frtaigos VA 2-9790,
rulis, P. Ražaitis, P. Varis ir O.
Rezidencijos — TA 6-4366
gi įmonė yra pati stambiausia Miir S. Žilaičiai.
chigano valstijoje. Detroite turi 4
Nuo pat pradžios jau aguta
Duoda didelę nuolaid, ant gerų mkandy I
skyrius ir sėkmingiausiai patar
v
BENIULIS
atlieka
rvairius
per
183 pasižadėjimai 201 akciją už
nauja savo klijentaros.
raustymiifl ir pervežimus i i toUTAISYMAS IR PARDAVIMAS
3 kambarių visi rakandai: pečius, šaldytuvas, karpetai, 5
$20,100 pirkti ir $100 auka.
•u
ir
artimų
atstumų.
Geriausios firmos — garantuotos dalys. Prityrę mechanikai
VINCAS KIRŠINĄS
V. Kutkus
šmotų Dinette, 2 šmotų Parlor setai, 5 šmotų miegamojo
SE. 3-2146
darbą atlieka sąžiningai ir greitai
11420 Steel Avenue
kambario setai vertes $595, parduodama už $399.
BL 7-7075
Detroit 27, Michigan
RADIJO PIKNIKAS ŠI
1885 CAN ALPOBT
Tel. WE. 4-6165
SEKMADIENĮ
GENERAL CONTRACTOR
VERSATIIE HARDVVOOD
SALES & SERVICE
Detroito apylinkės ir Kanados
Atlieka Įvairius statybos, pataisy
Pranas KERŠIS — Paulius F. ENDZELIS
lietuviai ruošiasi dalyvauti Li
mo ir pertaisymo darbus — staliniu748 Wcst 33 Street
CAlumet 5-7252 | | , kystes cemento, mūrijimo, elektros
thuanian Melodies radijo valan
J plumbingo, dažymo ir dekoravimo
dėlės kartu su Lietuvos DukteAtskiru kambarių bei butų įrengimai
"»

Detroit, Mich.

TELEVIZIJOS

NARIAI LIETUVIU TAUP. R SKOLINIMO

MOVING

TELEVIZIJOS, RADIO IR PHONOGRAFĮJ
FRANK'S TV & RADIO

t

pastosre^p ir skiepuos*.

M. MIŠKINIS, M. D.

Before you buy any range,findput

Which is Cooler

GYDYTOJA ir CHIRURGE
X-ftAT
393 West Giand Boulcvard
cor. Shadv Lane Detroit 16. Michigai
Namų telef. VI 1-7970
Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai
Treč. ir ieJt 12-3 vai.
Telef. TA 6-0686

. For pienies, outings, ipec«
m

Sturdy

te

Sdvlrgs and L o d ' ^ , ,
xir)tion ^

'lUSURf 3

4038 Archer Avtnnt

Tel. LA3-6719

Stovyklavimui kėde, be atramos
Piknikams pintines

<

*ĘPmilĘ0,m^ĘF''*ĘF,m^

SPECIALUS NUPIGINIMAS !
R00SEVELT FURHITURE
COMPANY, INC.

REZULTATAI NESENIAI DARYTO BEŠALIŠKO TYRINĖJIMO
Indepsndent
engineers of the
R. W. Hunt Co. (kurie daru
šiuos tyrimus) sako štai ką: čia
atvaizduotų termometrų rodomi
skaičiai
pilnai
charakterizuoja
rezultatus gautus darant tyrimus
gu 3 moderniškom liepsna-de£ančiom krosnim ir 3 moderniškom

2310 W « t RooMveH Road'

elektros krosnim. Orkaitės buvo
naudojamos virš 2 valandų aHejais atvejais. Liepsnines orkaites
pakčlė viituvės temperatūrą vi
dutiniai 10 laipsnių daugiau negu
elektrines orkaitės". (Visos kros
nys buvo geriausių žinomų fir
mų).

Telef. SEeley 3-4711
Hide away Bed — Sofa-lova S 1 0 9 00
SOFA-LOVA ir krėslas . . $ | gg.00
Nauji 1955 modelio Frigidaire šaldy
tuvai, specialiai nupiginti tik $ 14Q 00
Pasinaudokite šiais nupiginimais ir
aplankykite LIETUVIŲ KRAUTUVĘ.
Atdara ir sekmadieniais nuo 11 vai.
dieną iki 5 vai. vakaro.

The ansiuer: Electric cooking keeps
your kitehen up to 10 degrees cooler!
Jokia moteris nesidžiaugia virdama karštoje virtuvėje. Ir,
su moderniška elektrino krosnim nereikia to daryti. Yra ir
daug kitų priežasčių kodėl jums patiks virti elektros pagalba.
Pavyzdžiui, niekas taip ^reit neišverda kaip dnbartinės
elektrinės krosnys. Ir karštis yra taip lygiai paskirstytas, kad
gali užmiršti apie "puodo prižiūrėjimą".
Nėra degintuvų, kurie gali užsikimšti. Broileris ir oi kaitė
užsidega automatiškai. (Ir palaukite kol Jus paragausite steksą su visom sultim viduje — pagamintą elektros pagalba!).
Ar girdėjote apie mūsų naują Share-tho Cost Installation
Planą? .Jis gali jums sutaupyti daug pinigų instaliacijos sąs
kaitoti įrengiant elektrinę krosnį. Ir moderniškas laidų įvedi
mas reiškia kad ir jūsų TV paveikslai pagerės ir visi kiti elek
triniai namų apyvokos dalykai veiks geriau. Jūs taip pat ga
lėsite įrengti air-conditioner, skalbinių džiovintuvą ir kitus
namų apyvokos reikmenis greit ir pigiai. Jūsų dyleris dabar
gali suteikti detalias informacijas.

PERKRAUSTYMAI
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai
tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS

I i artimų ir

VILIMAS

8415 S. LITU ANICA A V U , CHICAGO, ILL
Telelonas — FEontier 6-1882
New eleetrie rangės
low <n $2.16 e week,
comptete, imtalledl

COMMONWEALTH EDISON COMPAN.Y
PUBLIC | ^ ^ | COMPANY

M0VIHC

n*

MOVI M C

is TOLI m ARTI

"*l

NAUJI DIDELI TROKAI-NAUJAUSt KBAUSTmO (MNįCfMI
ILGU MS7U PATrRlMA$-Pl6U$ t*SALININ6AS PATARHAW1Ą%

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIb»*k 5*9209

0

m

—

'* '«.*

"V

fromtf,
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PER 40 METU
VISU LIETUVIŠKU
KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR
PELNINGIAUSIA
TAUPYMO
BENDROVĖ

AUGUST SALDUKAS Prezidentas

TYPE

hordwood

durable
water-repellent
Itripad canvas.

MIDLAND

FLAME

rotor sport*, wh«rever e x fro
M«ting
is r w d « d .

98c.
1.39

Sandeliui išvalyti išpardavimas
Reg. Dabar
Sukiojama kėde . . ,\
$10 $ 5
Piknikams pintinės
$2 $ 1
Vilnones antklodės
$10 $ 5
9x12 linoleumai, kaina sumažinta
$ 5
9x12 vilnoniu paviršiu karpetai
$ 12
9x12 visi vilnoniai kilimai, nupiginti
$39
27" laiptams karpetai, vilnoniai, nupiginti
$1.00 pėda
Maži kilimėliai, nupig
$1.00
Simmons sofos lovos
$ 59
Simmons paslepiamos lovos (Hide-a beda)
$179
Kroehler miegoti sofa (Sleep-o lounge)
$149
Kabinetams sofos, nupigintos
$ 39
Spiruokliniai matracai visu dydžių
. . . . f 14
Spiruokliniai matracai
$69 S SI
Hollywood lova
••
$50 $ S9
2 šm. Pullmah sekiyč. setas
$495 $225
2 šm. Kroehler seklyčios setai
$* 9
2 šm. National setas
,• • *"
"''' Jj
3 šm. miegamojo setas
.'
$169 $ 98
4 šm. miegamojo setai
$399 $245
Gaziniai pečiai, nupiginti
$69
Universal gaz. pečius, nupigintas
$119
Elektriniai pečiai
$200 $ 99
Vartoti elektriniai pečiai, garantuoti
$ 45
100 General Electric šaldytuvų
-'
$139 ir aukščiau
5 kub. pėdų ledainė (Freezer)
$119
6 kub. pėdų ledinė, G. E., nupiginta
$168
12 kub. pėdų G. E. ledainė
$199
16 kub. pėdų Jordan ledainė
$250
7 arba 8 p. šaldytuvai
$139
Oro reguliuotojas, VSJ a - J- (H- P)
S169
Admiral arba Philco oro reguliuotojai y 2 a. j . (H. P.), nupig. $149
LENGVI IŠSIMOKEJIMAI

JOS. F. BUDRIK, INC.
3241 So. Halsted St, TeL CAlumet 5-7237
CHICAGO,

ILLINOIS

Pasiklausykite Budriko Radijo Valandos iš stoties WHFC, 1450
kil. Ketvirtad. vakarais nuo 6 iki 7 v. su orkestru ir dainininkais.

i

v

•I

I

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO,

fLLfS(M

Ketvirtadienis, liepos 7, 1955

...«.

Ne mažai turįs, bet daug no
Žemės duona sotus ligi galo
rįs — yra neturtingas.
gali būti tiktai vergas.
_ — Seneca
— A. Macema

Del Tėvelio mirties liūdinti,

R!

2334 South Oakley Avenue
Tel. Vlrglnia 7-0640; 7-6641

giliai užjaučia
A. Valeškos Baiayt'nio Meno Studija

A.

A.

EDWARD BRAZAISKAS
Gyveno 4S28 West 23rd Place.
MirC liepos 5 d.. 1955. 5 vai.
popifl, sulaukęs 40 m. arnž.
Gimg Chioagro. 111.
Pasiliko dideliame nuliūdime
3 seserys: Gertrude Jupin. Eleanore Robertą. Svojjeris Ralph
ir Helen Zaremba. Svogeris Edward. brolis George, brolien?
Diane, kiti giminės, draugai ir
pažįstami.
Kūnas pašarvotas Lackawicz
koplyčioje 2314 West 23rd Pla
ce.
Laidotuves įvyks Seštad.,
liepos 9 d.. iŠ koplyčios 8:15
vai. ryto bus atlydėtas į AuSros
Vartų parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos
pamal
dos už velionies siela. Po pa
maldų bus nulydėtas j Šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus:
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: seserys.
Laidotuvių direktorius
Ste
ponas Lackawicz. Tel. Virginia
4 - b o i J.

Gyveno 4604 S. Rookwell St.
Mirė liepos 5 d., 1955. 1 vai.
popiet, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kau
no rėdybos. Panemunes parap.
Amerikoj išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame
nuliūdi
me 2, sūnūs: Motiejus,
marti
Clare. anūkė Evelyn, ir Felecijonas, brolio sūnus Jonas Randis su šeima, brolio dukterys:
Nettie Gotaut ir Sally ir jų šei
mos,
kiti giminės, draugai
ir
pažįstami.
Priklausė Sv. Vardo Draugi
jai ir Liet. Piliečių Darbininkų
Pašalpos Klubui.
Kūnas pašarvotas koplyčioje
2620 W. 47th St.
Laidotuvės įvyks šeštad. lie
pos 9 d.. II koplyčios 9:30 va h
ryto bus atlydėtas j Nekalto
Prasidėjimo Panelės Svenč. pa
rapijos bažnyčia, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nies siela. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus:
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: sūnūs.
marti
ir
anūke.
Laidotuvių
direktorius Zudycki. Tel. YArds 7-0781.

KEAL ESTATE

REAL ESTATE
Didelis namų.

Didž. Gerb. Kunige Petrę Cinikę, M I C ,

A. A.
MOTIEJI S RAITOM

CUSSIFIED AM) "HELP W A N W ADS

"DRAUGAS" AGENCY
55 East YVasbington Street
TeL DEarborn 2-2434

4ELP WANTED — VYRAI

Reikalingi

Vyrai

Daugiausia sutaupysite pinigų
pirkdami mūsų įstaigoj namus,
dirbti visuose skyriuose urmo biznius, nes čia RASITE TIKRAI
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ
(vvholesaie) kepykloje.
visoj Chicagoj. Patikrinkite!
Patyrimas nebūtinas — išmo A L G
B U D B E C K A 8
kyšime. Geras atlyginimas, nuo
REALTY
latinis darbas. Kreiptis:
1839 W. 47 S t TeL LAI. 3-3384
(Ir sekmadieniais)

G0RD0N BAKING
C0MPANY

SKILLED MACHINISTS
TURRET AND ENGINE
LATHE
GEAR H0BBERS
For Night Shift.
Mušt have tools, read and speak
s o m e English.
Oood transportatlon
N e a r Lake St.. Milwaukee Ave.
and N. S a n g a m o n bus at door.

PYOTT F0UNDRY
MACHINE C0.
BUILDING & RKMODEIJNG
NAMŲ STATYBA
J vairūs
į t a i s y m a i ir pardavimas
Jei norite' pirkti ar užsakyti namą.
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas
Susitarti šaukit REltanee 5-8202

V. ŠIMKUS
Adresas: 4645 So. Keating Ave.,
CHICAGO 32, ILL.
KONTRAKTORIUS

STANDARD BUILDERS, INC.
Cicago 16

A. Glntnerte,
pirmininkas
,
V. Petrauskas, statybos vedėjas.
CH 3-1535
Lietuvių Statybos Bendrove" stato na
m u s pardavimui, pagal užsakymus ir
atlieka remonto darbus.

_

mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air conditioners) ir atlieka visus skardos
darbus.

1337 So. Laram i e.
I
Cicero, III.
Telef.: OLympic 2-6752
ir OLympic 2-8492

^

•

1946 metais, kada turėjom tiktai $1,400,000.00 turto ir persikėlėm į dabartinę vietą, manėm, kad
šiose patalpose ilgus metus galėsime augti ir stiprėti. Bet apsirikome. Mūsų bendrovė trumpu lai
ku iš $1,400,000.00 išaugo į $15,000,000.00 tturto įstaigą. Dabartiniame name negalime tinkamai
atlikti reikalingo toki 0 didelio turto administravimo ir negalime savo kljentams suteikti tinkamo
patarnavimo. Neturime pakankamai vietos. Esame^ priversti įs'gyti didesnę ir parankesnę biznio
vietą.

MŪRAS

TURIME PIRKfiJU!
Jei
turite
2 butų namą pardavimui B R I D G E PORTO kolonijoje, prašome pranešti
J O S E P H MOZERIS. Real Estate
3430

S. Halsted

CLiffside

Street

4-0104

SOUTH CICERO "SPECIAL". 2-jų
butų MaAtnffleM namas. 4 Ir 4 kamb.
2 kamb. rūsy. Cemento bloksai iki 1mo augšto. 2 autom, garažas. Pasto
gė. Mokesčiai tik | « o .
Kaina
tik
$14,500. 8VOBODA, 6013
Cerniak
Rd. B l s h o p 2-21C2.
2-J\ T BUTU "SHFNGLE*" BUNOAIX>W. 4 k a m b . ir 3 kamb. pastogė
je. Centrinis Šildymas, stokeris. t a a ton». frsražaa. il«a« sklypaa*,$!#.!*«»«:
jinokėti $ 5 ^ 0 0 . SVOBODA. m*
W.
26th St. l.Awndale 1-TolS.

PROGOS^OPPORTUNITIES
BNUOMUOIA.MA

=
s
=|
=
;
i
E
E
d

BUILDERS, I N a
Stato gyvenamuosius namus, ofisus ir krautuves pagal standartinius planus ar
individualinius pageidavimus.
Įvairūs patarimai stat|ybos bei finansavimo reikalais, skiciniai planai ir namų įkainavimas nemokamai.
Statybos reikalais kreiptis
i reikalų vedėją šiuo adresu:

i

j
S
s
E
E
b
t
E
£
-

kasdien nuo 4 vai. popiet. I
TeL PRospect 8-2013 arba E
LUdlow 5-8580.
E
E 6800 SO. CAMPBELL AVE., f
Chicago 29, Illinois
"iiHiininiinniniiiimiiiiiiiiiiiimiiiimr

Owner will sacrificv for qitidk sale

CLEANING
AND SHOE REPAIR SHOP

VIKTORO K O 2IC O S
CALL ME MOTORS CO.

Wonderful location, doing
good business
See o w n e r at once
21S2 SO. MICKUJ A N AVF.
or pitone — VIctory 2-9713

Lietuviška gasolino Shell stotis ir
Auto taisymas. 5?&t S. West«*rn Ave.
Tel. R E 7-tSSS. Atliekami motorų
remontai, lyginimo, dažymo darbai
ir keičiamos dalys.

ALGIRDAS LANDSBERGIS

V. Adamkevičiaus apianka
Užsakymus su pinigais siųskite:

259 psl., kaina $2.50

ANTANAS LUKAS ir ŠONUS
6450 So. Fairfield Avenue
BUILDING CONTRACTORS
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:
Tel. HEmlock 4-5881

7. Nieko neimam už čekių keitimą, elektros ir geso
bilų mokėjimą.
8. Nuo liepos 15 dienos veltui ašrašinėsime Money
Orderius įvairiausioms biloms apmokėti.
9. Veltui teikiame notary public
patarnavimą
automobilio ir vairuotojo leidimams gauti.

••«•»»•»••••••

DĖMESIO!

STOCKYARDS INN
R AK E R Y

Padėkite taupomus pinigus į mūsų tvirtą ir greitai augančią taupymo bendrovę, kurioje visi
indėliai apdrausti iki $10,000.00.
Pasinaudokite gausiais mūsų patarnavimais.
Indėliai padėti iki 15-tos š o mėnesio dienos gaus dividendą už pilną mėnesį.
I

T O R T A I — VESTUVĖMS,
Gimtadieniams ir PobūviamN.
Saldieji kepiniai ir kavos pyrasrai
iškepami k a s valandą.
Specialiai
savaitgaliui — kavos pyragas ir
bet koks 7" "layer" tortas
A B U U £ $1.25
Skambinkite tel. Y A r d s 7-5580,
Ext. 103, 811 E x c h a n g e Ave.
Ext. 103
811 Kxcbange Ane,
Arti prie jSJimo i Stockyards

VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 iki 4 vai. p.p.
Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vai. vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštad nuo 9 ryto iki 2 vai. p.p.

CHICAGO SAVINGS

duona ir fvairtea

A N D LOAN ASSOCIATION
John Pakel, Prezidentas

Licensed, bonded plumbers
•Toks darbas nėra didelis ar mažas.
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai
Tel. GRovehill 6-6708 arba
WAlbrook 5-S451

f

Pas mus padėti Jūsų indėl'ai yra apsaugoti, pas mus visą laiką buvo mokamas didelis 3 % divi
dendas, pas mus veltui galite gauti visą eilę patarnavimų, štai mūsų patarnavimai:

6234 So. Westren Ave.

Į

Į JONAS STANKUS š

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION taip greitai išaugo ir s u s t o r ė j o todėl, kad visoje
Chicagoje ji yra v e n a iš to mažo skaičiaus didesnių lietuviškų ir nelietuviškų taupymo įstaigų, ku
ri daugiau negu per 30 metų visada savo taupytojams 100% išmokėjo indėlius ir mokėjo nemažiau
3'/c dividentų, tuo tarpu kada kitos bendrovės mokėjo tiktai nuo 1% iki 2*/•»%.

Opt'onal Savings
Investment Savings
Bonus Savings
Vacation Savings
Christmas Club Savings
Parduodam ir keičiam valstybės bonus.

P LU M B I NG

R E I K I A N AM V!

NUOMUOKITĘ arba dirbkite m ū 
sų virtuvgje. Visi įrengimai.
Geroj
ISNUOM. APSII.IK>MA» 5 K BU
vietoj fabrikų rajone.
Suaugusiems.
Moteris, kuri čia dirbo 10 m. išei TAS antrame augšte.
ilIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIĮl
Kreiptis nuo l t v. r. iki 2 p. p. ir po
na del silpnos sveikatos.
LIETUVIŲ STATYBOS
Pageidaujant galima gaut kamb. 5 v. v.
• 6 2 1 S. IUchmond St.
BENDROVĖ
vietoje.
Tel. KKeley S-9110.
ADAM D l ' L S K I ,
BUSINESS SERVICES
1859 YV. Hasttngs St.

Paveiksle matote naują CrtlCAGO SAVINGS & LOAN ASSOdATTON namą, kuris nuosavame
sklype bus pastatytas 6243-45 South Western Avenue, kitoje gatves pusėje nuo dabartinės mūsų
įstaigos. Statybos darbai bus pradėti liepos mėn esio viduryje. Tikimės 1 jį persikelti ir jame vesti
biznį ne vėl au 1956 metų liepos 1 dienos. Nauja me name bus patys moderniškiausi ir patys nau
jausi įrengimai, kad tinkamiau ir geriau galėtume patarnauti visiems mūsų skolinimo ir taupymo
bendrovės nariams.
i

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8-0097

Fh. D A n u b e 6-2793
Padeda
pirkiti - parduoti
namus,
flkius.
biznius.
Parūpina paskolas.
A. Stančiauskas
ir A . L a p k u s draudimus ir daro vertiimis. Tvarko
instoliuoja visų geriausių Ameri imigracijos dokumentus. Ofisas atda
kos firmų gazu ir alyva kūrena ras kasdien nuo 10—7.

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir
s e k m a d i e n i a i s ' nuo 10—4 vai.

ii

REAL ESTATE
2735 W. 71st S t Prospect

ŠILDYMAS

328 N. Sangamon. MO 6-0294.

726 VV. 18th St.

LEONAS

ESTATE-INSURANCE
2405
W e s t 51 St.
LIETUVIŠKA A P D R A U D Ų
AGENTCRA
W A l b r o o k 5-5030
Gyvybes, ligoninis,
automobiliu, PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)
baldų, namų ir visos kitos apdraudos
— asmenims, profesionalams ir blsKas, perkant arba parduodant nanlo ištaigoms. Laisvas pasirinkimas
kompanijos ir apdraudos rūAies. N e  1 mus, norit sąžiningo ir lietuviškai
m o k a m a s patarnavimas ir informaci i nuoširdaus patarnavimo kreipkitės |
ja.
Valstybes
patvirtintos
kainos.
VENTA REAL ESTATE
Smulkesnial informacijai gauti s k a m 
i 4409 S. Fairfield, tel. LAf. 3-3881
binkite, rašykite, užeikite:
j Vai. Kasdien nuo 9—12 ir 41—T vai.
Jonas KIRVAITIS
vak. ftefttad. nuo » v. r. iki s • . T.
INTFatSTATE I N S U R A N C E
Trečiudinelats uždaryta
AGENCY
5*00 S. Ashland Ave.. Chlcago SS, 111.
Tel. \VAlbrook 5-5671
P. STANKOVICIUS
A g e n t u ir brokeriu dėmesiui t
REAL EST. ir INSUR, BROKERIS
Prieš drausdami kitur pasiteirau
LIETUVIŲ AUDITORIJA
kite. Pirmaeiles kompanijos — aukš
čiausi komisai. Savi pas savus!
3133 So. Halstod S t

Immediate Opening for

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASS'N

P.

REAL

"WANT A GOOD PLACE
TO W O B K r

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugą*'.

Jeigu Ieškote pirkti namų, biznių,
sklypų, ūkių, arba norit ką par
duoti, atsiminkit, jog mielai ir są
žiningai patarnauja

Prieš
pirkdami ar
parduodami
Darnus, biznuis, sklypus ar ūkius
atlankykite mus. .
KUTRA-NORKUS REALTY

MISCELLANEOLS
fvairūs Dalykai

5324 S. Federal St.

bUnlų,

MARQUXTTE PARKE
tų, sklypų paslHnkimas
Sudarom*
įmokėti $2,700. 1 - 4 kamb. ir 1—3 morgičiua, pa-skol&a, nuosavybių do
kamb. butai. Medinis. Centralinis kumentus. N e m o k a m a i teikiame In
formacijas Ir patari uj us.
Tsirautla
šildymas.
Z.
UBIBRAŽGNA8
B. R. PIETKIEWICZ
r.
H.
HA LVORSKN CO.
2555 W. 47th 8t.
•14» W. ssm 8k, u* HEasIock t DM
LAfayette 3-1083
POrtsmouth 7-90M

Telef.: GRovehill 6-7575
/
<

DRAUGAS, SS34 S. Oakley Ave,,

rtitoaao n. m

8ios nuostabios ir nepaprastos kny
gos personalus Šitaip {vertina ra
šytojas Gliaudą: "\..Weisaa — pa
niekintas
niekintojas, bet
tnrjs
savyje Fra Angelico angelų varsų
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia
meile. Pagaliau Julius... pasiilgės
skaistumo ir nesuvokiąs Jo esraSa.
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprottjlmo procese**

SUTVARKYKITE LHKū SAVO JIŪT0M0BILI
Complete A u t o Service
4542-44 S. Wwtern Ave. TeL CLif. 4-0079[

'J I M
W?f

Sav. Stasys Dapkus, prttyrea m e c h a n l kas, turjs moderniausias Įrenginius, g e 
rai Ir nebrangiai pataiso karoe«Tiją Ir
nudažo, taip pat sureguliuoja motorą,
k a d taupiau naudotų benziną ir alyvą.
J i s šioje srityje dirba nuo l t M
meto,
taip kad Jo darbu busite patenkinti. S a 
mų telef. WAlbrook 5-7580. ,

Pradeki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
-

Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje
Įstaigoje BRICHT0N SAVINGS and LOAN!
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS'N

t į t f,

4071 Archer Ave., į vakarus nuo California Ave.

BRUNO'S KEPYKLA

OFISO VALANDOS:

8889 S. LITUAN1CA AVE.
TeL CLifside 4-6378
Pristatome \ vlaaa krautuvai
ir restoranus, taip pat iš
siunčia i visus artimuosius
miestus.

CHARLES ZEKAS, Sec's

Pirmad., antrad., penktad. Ir
ieSt. 9 v. ryto Iki 4:30 p. p.

Trečiad. 9 ryto lkt l t T., O
Ketvirtad. 9 vai. Iki S vak.

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge"

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Ketvirtadienis, liepos 7, 1955

Lietuviai rūpinasi, kad lietu
Holy Cross parapijos klebonu rengiasi išleisti popiežiaus Pi- N c W Y o t k , N - Y
viškas skyrius muzėjuje būtų
Ovid mieste, N. Y.
jaus XII kalbas, pasakytas per
(AtkelU iš 6 pusL)
Prel. Joseph J. Snllivan, bu
vaizdus. Tam ruošiama sudary
radiją ir kitomis progomis. Kny
vęs NCWC News Service kores
Popiežiaus kalbos
žutese atnešė savo senosios tė ti komitetas.
!
pondentas Romoje, paskirtas
Consolata misionieriai tėvai ga turės 600 puslapų
vynės žemės žiupsnelius, lietu
vaitės rūtos lapelius, o estai ir]
latviai gintaro gabalėlius. Tai'
visa buvo sumaišyta ir išbars-'
tyta saloje iš statulos švyturio. |
Pasak gen. Grant, vfenintelyjej
pasaulyje vietoje visų kraštų,
sumaišytoje žemėje augs žoles'
JONAS WERTELKA
ir gėlės ir simbolizuos mūsų vie
• Gyveno 3229 S. Grccn St.
nybe.
Mir© liepos 5 d., 1955, 1:30
vai. ryto.
Iškilmėse dalyviai puošėsi
Gini6 Lietuvoje. Kilo iš Tatautiniais drabužiais; lietuvai
ncvgžlo apskričio ir parapijos,
Žarelkg kaimo.
tės lietuviškais tautiniais rū
Amerikoje išRyveno 44 m.
Pasiliko dideliame
nuliūdi
bais.
me 2 broliai Adomas ir Pet
ras,
brolvaikiai: Sigmund
ir
Muzejaus vadovybėn įeina
Sofija Wertelka, Veronika Bart
chieagietis Antanas Rudis, ku
kus ir Ona Kasper ir jų šeimos,
kiti gimines, draugai ir pažįs
ris iškilmėse dalyvavo tarpe ki
tami.
Kūnas pašarvotas Antano M.
tų chieagiečių. Tarpe kitų daly
Phillips koplyčioje 3307 S. Lithuonica A ve..
vių buvo ir M. Vasil, Tėvynės
Laidotuvės {vyks
penktad.
redaktorius, V. Žukauskas, V.
liepos 8 d., iš koplyčios 9:30
vai.
ryto bus atlydėtas { šv.
Karčiauskas, J. Petrėnas, M.- Ki
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingros pamal
žytė, Informacijos Centro direk
dos už velionies siela. Po pa
maldų bus nulydėtas į 6v. Ka
tore. Jess Kižis, Cinemascope
zimiero kapines.
filmuotojas iškilmes filmavo ir
Nuoširdžiai kviečiame visus:
gimines, draugus ir pažįstamus
Tūkstančiai Vertingy Prekių: Turi Būti Išparduota į 10 Dienų filmą bus rodoma visoje Amedalyvauti šiose laidotuvėse.
rikoje.
Nuliūdę:
broliai ir brolvai

Naujose pareigose

PASKUBĖKITE
DIDŽIAUSIOM

PASINAUDOTI

PREKIŲ

A

VERTYBĖM!!

PROGRESS FURNITURE COMPANY
KRAUTUVES UŽDARYMO

IŠPARDAVIMAS
GREITAI

^

UŽSIBAIGS!

Be Atsižvelgimo į Prekių Vertę Ir Mūsų Nuostolius.

kiai.
Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds
7-3401.
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Dabar pirkdami sutaupysite Nuo 50 Iki 80%

GUŽAUSKŲ

Krautuve atdara kas vakarą ir nedėlioti, iki 4-tos valandos popiet.

BEVERLY H1LLS GEUNYCIA

$129.50 reguliares verta* penkių da
lių Chrome Breakfast setai,
po
$
Studio Couches, regul. ver
tės $69.95 po
$
$ 69.50 vertės
gerų
išdirbysčių
sprmgsiniai matrasai arba
Box Springs
$
$ 59.50 vertės sprmgsiniai matrasai
Box Springs, po
$
$ 65
vert. dideli, minkšti "Loun,ging" krėslai, tik po
$
$ 20
vertės
tapestry apmušti
"pull-up" krėslai, po
$
$139.50 reguliares vertės gaziniai
virtuvėm pečiai
$
$ 29.50 vertės pilno dydžio vaikams
lovelės, po
$
$ 12
vertės labai gražios lempos,
po
$
Puikiai padaryti staliukai,
vertės $9.50
$
9x12 klijoukes $8.00 vertės,
po
$

69.75
39.50

29.95

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

PREIBIS

Gyveno 6425 S. California Ave.
Mirė liepos 4 d., 1955, 9 vai.
vak., sulaukęs pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr.,
Kulių
parapijos,
Mažoj kaime.
Pasiliko dideliame nuliūdime
žmona Marijona
(Strupaitė),
duktė Etelle, žentas J o h n Auš
kalnis, 2 anūkės, Estelle ir Ani
ta. brolis Antanas, brolienė Sta
nislava, jų duktė Sesuo M. Anton, I.M.S., jų sūnus ir krikšto
sūnus, advokatas Albert Preibis su žmona,
2 svogerkos:
Barbora, jos vyras Pranciškus
AndriejauBkas su šeima ir Ma
ry ir jos vyras Kazimieras Bu
drys, Svogerkos dukterys: Prie
dą Boyce ir Joan Panfield
ir
jų šeimos, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. Lietuvoje liko
brolis ir 2 seserys.
Priklausė šv. Vardo Draug.
Apaštalystes Maldos draug. ir
SLA, Kp. 163.
Kūnas pašarvotas MažeikosEvans koplyčioje, 6845 S. Western Ave.
Laidotuvės {vyks šeštad. lie
pos 9 d., iš koplyčios 8:30 vai.
ryto bus atlydėtas į švenč. P a 
nelės Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje {vyks pamaldos už
velionies sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas { 8v. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus:
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę žmona, duktė, ten
tas ir anūkes.
Laidotuvių direktorius Ma
žeika ir Evans. Tel. REpublic
7-8600.
^

Gyveno 3250 S. Emerald Ave.
Tel. VIctory 2-0369.
Mirė liepos 5 d., 1955, 12:15
vai. ryto.
Gimė Lietuvoje. Kilo iŠ Pa« m vėžio apskričio, Pušaloto pa
rapijos, šaudonių kaimo.
Amerikoje išgyveno 48 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime
žmona
Agnieška
(Juškaitė),
duktė Agnės, 2 sūnūs: Felix ir
Albert, marti Virginia, 2 anū
kai,
kiti giminės, draugai ir
pažįstami.
Priklausė Teisybės Mylėtojų
Draug..
Kūnas pašarvotas Antano M.
Phillips koplyčioje 3307 S. Lituanica Ave.
* Laidotuvės
{vyks penktad.
liepos 8 d., iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas { šv. J u r
gio parapijos bažnyčią, kurio
je {vyks gedulingos pamaldos
už velionies sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas { šv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus:
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, duktė, sū
nūs, marti ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds
7-3401.

39.50
29.95

STEPONAS C. LACKAWICZ
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MYKOLAS MISEVIČIUS

$25.00 vertes dvigubi lovom springsai po
ų
$ 7.95
$20.00 vertes Litne Oak Cocktail
staliukai, End ir Step-up
stabukai po
$ 9.95
$398
vertės 2 dalų parior setai,
po
$195.00
$350
vertes 3-ju dalių miegamojo
kambario setai, po
$178.00
$295
vertes 2-jų dalių parior se
tai, p o . . .
$148.00
vertes 7-nių dalių valgomo
$298
jo kambario setai, po
$139.50
$135
vertes bufetai arba Chinakabinet
$ 69.00
Maytag gerųjų išdirbysčių
plaunamos mašinos, po . . $109.00
$ 59 vertes 34x44 Plate Glass
veidrodžiai, geruose rėmuo
se
$ 19.95
3-jų dalių parior setai, ver
tės $200, už
$ 89.50
3-jų dalių miegamų kamba
rių setai, vertes $125, po . $ 69.50
3-jų dalių miegamų kamba
rių setai, verteis $195, po
$ 98.00
$ 75.00 regufiares vertes penkių da
lių Breakfast setai, po
$ 39.95
$ 24.50 vert. valkam vežimėliai (boges) parduodami po
$ 12.50
$ 39.50 vertes, visų dydžių springsiniai matrasai po
$ 16.50

Gyveno adresu 6945 South Lowe Avenue, Chicago. III.
Mirė liepos 5 d., 1955 m., 2:25 vai. ryto, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kretingos apskr., Gargždų pa
rapijos. Amerikoje išgyveno 53 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Juozapas, marti Flo
ra, 2 dukterys: Antanina Shapp, žentas William, - ir Elena
Dolman, žentas Clement, 3 anūkės ir 1 proanūke, brolis Pran
ciškus, brolienė Pranciška ir jų šeima, kiti giminės, draugai
ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4330 So.
California Ave. Laidotuvės įvyks penktadieni, liepos 8 d. Ii
koplyčios 9 valandą ryto bus atlydėtas į St. Agnės parapijos
bažnyčią, 39th St. ir South Rockwell, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j
Šv. Kazimiero kapines.
Nutslrdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: sūnus, dukterys, marti, žentai, anūkės Ir pro
anūkės.
Laidotuvių direktorius — John F. Eudeikis. telefonas
LAfayette 3-0440.

2424 W. 69th St.
REpublic 7-1213
2314 W. 23rdPI
'. Virginia 7-6672
10756 S. Michigan Ave. « . . PUIhnan 5-1270
JUOZAPAS

ŠTAI KELETAS PAVYZDŽIŲ:

JUOZAPAS RUDGALVIS

TRYS K0PLTC0S:

Geriausios g618s d l l vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.
244S WEST B3RD ST11KET
IW. PRospect 8-0833 Ir P R 8-0834

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS

\\

LIŪDESIO VALANDOJ
SšukUt

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
3845 S. Westeni Ave. S atskiros air-Cond. koi
7-3080 — 7-8601 Automobiliams i
karia fyv«na kitoaa mlaata dalraa; ga\
koplyčia arčiau JOani namu.

ANTHONY B. PETKUS
• I I M r V

^r

V A ^ f

•V I P i a H

6812 S0. WESTERN AVE.

Vrf

1410 S0. 50fh AVE.

CHICAGO, ILL.

CICERO, ILL

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba
T0wnhall 3-210S

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

Vienerių Metų Mirties Sukaktuvės

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. TA 7-1741-2 ir LA 3-9851

A. f A.

•

8.95
79.50
14.95
4.95
4.95
4.*95

Tūkstančiai kitų vertybių laukia
Tamstę pamatyti ir pasipirkti už
mažiausias kainas visame mieste!
Lengvi Išmokėjimai Pritaikomi Visiems

JUOZAPAS

4338-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir U 3-9852

YODIKIS

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą.
Netekome savo mylimo liepos mėn. 12 d., 1954 m
Nors laikos tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną
ramybę.
Už jo sielą mes užprašėme gedulingas šv. Mišias su
egzekvijomis liepos 9-tą dieną 8-tą valandą ryto — Auš
ros Vartų parapijos bažnyčioje.
Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Juozapo sielą.
Po pamaldų kviečiame į namus adresu: 4222 South
Maple Avenue, Berwyn, Illinois.
Nuliūdę: žmona, duktė ir sūnus.

AMBULANCE D I E N Ą IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

• !•••«
RoNeUkndo
tuojau*

Chtcagoa

tr

daJjraa

Ir

patarnaujama

ANTANAS M. PHILLIPS
'8807 S. UTUANICA AVE.

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET

T A SEdey 3-5711

ALFREDAS VANCE

PIRKITE TIESIOG NUO
MR. NELS0N
— SAVININKO —

TKD**to
\ M aMaTOaUar
LIETUVIŲ

BENDROVĖS

4183 ARCHER AVE.

| ®

KRAUTUVE

prie Richmond St.

Krautuve atdara kas vakarę ir ne daliomis iki 4 valandos po pietų. |

177 WOODSIPE MUL, ElTOBJata, ŪL

POVILAS J, RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET

S A I N T CASIMIR
MONUMENTCO.

10821 S. MICHIGAN AVE.

3914 Wesf mthStreel

1310 S. UTUANICA AVE.

Telei. CEdarcrest 3-6335

Tetephoae Y Arda 7-1311

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
T A COmmodore 4-3K8

JURGIS F. RUDMIM

Vienai blokai ano kapinių.
Didžiausiai paminklams planą
pasirinkimai mieste.

TA OLjatafa 3-3245

*

TA Y A r * 7-1130-1X30

PETRAS BIELIŪNAS
k4S48

S. C A I J ^ R N I A A V E N U E

TeL LAfayette S-S57S

VASAITIS — BUTKUS
|144€ South 50tb AVEL, CICERO, ILL,

r

T A OLjmpfe 3-1003

\

s

MBNfcAgTlS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Ketvirtadienis, liepos 7, 1955

LfiKTUVŲ RUNGTYNĖS

IŠ ARTI IR TOLI

"1

Atiminėjo skatikus
•V

•1

ii vaikų

KAS, KUR, KADA
— Budriko

radio

programa.

Keturi jaunamečiai, kalt naI m i m a m s prisiminti, menine da
/ ,
~7i Tl
7 « . *""* "T- P a k l a u s y k i t e šį vakarą Budr
lis su V. Dargio sudarytu žor'.'
;mi ginkluotu apiplėšimu ati- L T _ . /
J
.*
— Henrikas Vlada* Bankai-' d ž i o i r d a i n ų m 0 n t a ž u , V. Ma.,
„
riko radio programos ii stoties
x
,;
%£:&«. :•;• iM
tis,
gyvenantis
Baltimoreje, I s a i 5 i o vedamu choru, F. Neveparte, metams pavesti teismo
>'<
žių lietuviškų dainų ir orkestro
aviacijos kadetas Detroito uni- j ravičiaus paruošta literatūrine
priežiūrai Štai ir jų pavardės:
pi " • •ifrnreff'ftiŠ1
*
muzikos, šias programas lei
<**
*
> *^3c*i
versitete, išvyko vasaros a via- j įžanga montažui ir kt. Per miVVilliam
Burns,
James
Conroy,
ji
džia
kiekvieną
ketvirtadienį
fc«
nejimą
pareikštas
griežtas
pro
cijos
pratybom
į
karo
jėgų
ba
Frank Marco ir Bernard Delchx Iškilmingos ceremonijos,
nuo 6 iki 7 vai. Juozo Budriko
w M*fw m.
Kalėtas testas dėl Lietuvos tolimesnes
man.
Draugo dienraščio ir T.T. Mari zę Texa? valstybėje.
namų rakandų, televizijų ir auk
okupacijos. Deportacijų minėji
jonų vienuolyno naujo pastat) Bankaitis kjturias savaites in
Dešimties dolerių byla suiių daiktų krautuvė Chicagomai buvo suruošti ir visoj eilėj
pamatų kasimas, įvyks sekma tensyviai treniruosis militarinej
je, 3241 S. Halsted St.
L. M.
: atmosforoje karinėse jėgų ope kitų D. Britanijos vietovių.
Robert
Moli,
26
metų,
733
S.
dieni, liepos 10 dieną, 4 v. p.
racijos? ir ten yra paskirtas
State st., kaltinamas apiplėši
— PLA Įgaliotinis. Naujuoju
piet. Draugo ir vienuolyno nau
skadrono komanduotoju. Kade Pasaulio Lietuvių Archyvo įga
mo byloje. Gresham policija jį vus netoli Allen Grove mieste
ji pastatai, kuriuose bus spau
tas Bankaitis yra vedęs Aldoną liotiniu D. Britanijoje DBLS
areštavo praeitąjį
šeštadieni, lio. Tik vyresnysis sūnus paliko
stuvė ir redakcijos bei admini
Dulyte, gyvenančią Batamorų-j
.
Mrs. R Homard Smith atpaii- namie. Nelaime įvyko, kai jo
stracijos patalpos, statomi ant
Amerikos pilietybę gavo 19551
Mrs. Mefford ir Latvrenee iš Tulsa, Okla., dalyvauja lėktuvų mngtynus, kad jis ištraukė iš jos ran žmona ir vaikai važiavo į krau
63 st. ir Kolmar Ave. ir ant 63
Kairiūkštienę. Iki šiol tas parei
n<"so,
kurių
nuotolis
bus
iš
Long
Bearh,
Calif.,
j
Springfield,
Mass.
CP.
!m. pavasarį. Po D3troito uni
kinuką, kuriame buvo $10. Are tuvę. Tėvas, stovėdamas ant
ir Kilbburn Ave. pietuose. Kaip
gas uoliai ėjo K. Barauskas,
versiteto baigimo 1956 m. Bani štuotajam paskirtas $5,000 bo- porčiaus, matė kaip traukinys
žinoma, moderniam
pastatui
daugelio laikraščių bendradar
procesijos metu. Visa tai buvo fcrazilo buvo iškoliotas i prastu' ^ ^
kaitis galės gauti antrojo leitesmogė j jo automobilį, kuriame
projektą padare arch. Kovas. 1
bis ir kelių knygų vertėjas.
nufilmuota. Be to, 13 birželio Brazilijoje keiksmu "Fįlho da
nanto laipsnį, karinių oro pajė
važiavo vienuolika žmonių.
Abu pastatai kainuos apytik
— Lietuvių Sodyboje, šuva vyko su dovana (Dievo Motinos puta" (Paleistuvės sūnus). — P a k l i u v o p o l i c i j o s r a n k o s n a
riai 500,000 dolerių. Sujungtas gų rezerve
Didėja gyventojų skaičius
•••irri- i? * žiuojant vis daugiau žmonių,'statula) maldininkai
iš
Sao Ar tu pažįsti mano motiną? —
Richard Vosylau, 20 metų, ir
su raudonų plytų pastatu, ply
K
I Virginija Rnunyie, ^ " | sekmadieniais pamaldas laiko Paulo ir Santos, vadovaujami užklausė visas užsižiebęs SkurGyventojų skaičius JAV 1954
Ebert Olson, policijos areštuotų tvora apsuptas, ten bus vie
vieno
kurijos
asmens
ir
Radijokevičius.
Brazilas
atsakė
nepa
" S ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ l L o n d o n o lietuvių klebonas kun.
ti, prisipažino apkraustę Floyd metų pabaigoje, ginkluotų pajė
nuolyno sodas ir koplyčia.
mastaitis išrinkti \ WaterburiO| A „__,__._,___ „ T ^
fonų vadovybės. Nors tėvas Do, žįstas. - Tai žinok, kad mano o t o ^ ~ n ^ 7 ~ 1 3 1 8 Wfcom ave. gų narius užjūriuose įskaitant,
i A. Kazlauskas, MIC.
Studentų skyriaus valdybą.
nizetti nebelaimina minios, bet motina lietuvė, o lietuvė negali Pas areštuotuosius rasti kaiku- siekė 163,930,000. Tokiu būdu,
X Dr. A. i, Gussen su žmo
pavieniai lankytojai pas jį pri- būti paleistuvė, — sušuko Juo- rie Olson dalykai.
na ir sesute Liudvika išvyko
2,830,000 yra vienų metų prie
ŠVEDIJOJ
DID.
BRITANIJOJ
eina.
Be
to,
jis
pareiškė,
kad
zas
ir
drožė
iš
viso
vieko
savo
atostogų j Kanadą. Dr. A. J.
auglis, kuris yra didžiausias me
— Birželio įvyk'us nrnint kasdien 9 vai. ryto ir 8 vai. va lietuviška plaštaka brazilui per
Geografijos
profesorius
Gussen prižiūri ir tvarko dantų
tinis prieauglis JAV istorijoje.
— Reikalauja laisves. Š. m.
Stockholme buvo suruošta spau kare jis laimins viso pasaulio veidą. Tas sugriuvo,
įsimaišė!
skyrių Lincoln State School. birželio 10 d. Londone buvo su
Šis gyventojų prieauglis vyrauD
9
dos konferencija fa* pademons žmones. Kas tuo laiku melsis į "policija, kuri pritarė Skurke' * * ^
£ r * Z
™'!
Aplankys: Detroitą, Torontą, sirinkę Sovietų pavergtų tautų
truota anglškai paruošta doku- Dievo Motiną, apturės Jos ma- vičiui, sakydama, kad už tokį * Hoverford (Pa.) >^l^K-Jo« f į ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ J * , ^ ^
Niagarą Falls ir Montreal. Taip atstovai ir įsteigė Komitetą
prezidentas, paskirtas Chicagos į jagimių, nes kitais keliais labai
mi'nta.ine filmą "Mano Latviužgavimą
reikėjo
geriau
užgaulonę.
(London Committee of Free Re
gi ir kitas įžymesnes vietas.
universiteto geografijos profe- nežymus
skaičius teprisidėjo.
ja",
primenanti taip pat kitų j
liotoją sudirbti. Juozas Skurkex Teisininkų Žinios birželio presentatives of Central and Pabaltijo
kraštų
bolševikinę i — Liejyklos darbininkas ko- vičius padavė tą brazilą į teis sorium. Jis iš Haverford kole- 'Spėjama, kad tarp 3 ir 5 milioir.ėn. numery rašo, kad prade Eastern European Countries),
okupaciją. Birželio įvykius, de vojo už savo motiną. Sao Paulo mą ir teisme, kuris ilgokai nu gijos pasitraukia sausio 1 d. ,nų svetimšalių nelegaliai gyvedama rinkti lietuvių teisiniai kurio tikslas — skelbti laisvana JAV. Prieauglio skaičius la
miesto liejyklos
darbininkas sitęsė, laimėjo geroką sumą pi- Dr. White yra čikagiškis ir tu
jam
pasauliui
apie
pavergtųjų!
portacijas,
dabartines
Pabaltijo
papročiai. Išspausdinta anketa.
bai atsiliepia i krašto ekonomi
rįs filosofijos daktaro laipsnį.
Juozas
Skurkevičius
darbininko
gų..
J.
V-te
tautų
siekimus
atgauti
laisvę
ir
problemas
etc.
primine
švedų
m
"Papročių teise", kurioj yra
nę būklę:
maisto ir svei
atstatyti
valstybinę
nepriklauj
dienraščiai
"Stockholms
Tidnin
108 klausimai, pvz. vienas iš jų:
katos
reikalavimus, mokyk
Traukinio auka
somybę
bei
demokratinę
santgen",
"Dagens
Nyhether",
ame
"Kaip naudojamos bendros ga
las bei visa kita nuo'avalynės
John Prince, 34 metų, 5212
'varką. Pirmajame posėdyje da- rikiečių "Chicago Tribūne", ži:
nyklos, ka p jos dalinamos?"
iki skutimosi tepalo suvartojilyvavo Albanijos, Bulgarijos, nių agentūros AP ir UP, radiLe Moyne st., šoferis, mirė pra
mo.
eitąjį antradienį Belmont ligo
x Danutės ir Edvardo Eiuu- Čekoslovakijos Estijos, Latvi- jai ir kt. Net ir užsieninė spau90 tonų atmatų
Atomines bombos
ku sūnus, pereitąjį šeštadienį, jos, Lietuvos, Lenkijos, Rūmu- da pažymi, kad šiuo metu Paninėje. North Western trauki
pionieriaus našle
Gauta nauja siunta knygelių
buvo pakrikštytas Alvydo-Ed- ;nijos ir Jugoslavijos atstovai. baltijos likiminiai klausimai vie
Trijų dienų laikotarpyje (lie nys jį sužeidė birželio 25 d. prie
mundo varfais. Krikšto sakra Lietuvių delegaciją sudarė M. sojoj pasaulio opinijoj yra žy
Mrs. Laura Fermi, atomirfes pos 4 d. savaitgalio proga) Jefferson Park stoties.
KAIP P A S I R U O Š T I
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