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Amerika gali būti įvelta į nauja Alžiro krize
Lietuviai visomis išgalėmis

kovoja prieš okupantą
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
PAVERGTOS EUROPOS TAUTOS. — Specialiosios sesijos 

susirinkusi Pavergtųjų Ansamblėja savo priimtoje rezoliucijoje 
kreipėsi į visas laisvųjų valstybių vyriausybes, kad jos paremtų 
sumanymą skubiai sušaukti Jungt. Tautų Generalinę Asamblėją 
ryšium su neseniai paskelbtu Jungt. Tautų komiteto pranešimu 
apie Vengrijos įvykius.

Kaip žinia, JAV ir kitos 23
vergtųjų atstovai savo svečiu 
kalbėtoju turėjo JAV ambasado
rių Jungtinėse Tautose James J. 
Wadsworth, kuris, kaip jis pa
reiškė, atėjo į asamblėją „pasi
dalyti panašia nuomone apie Ven 
grijos problemą“.

JAV ambasadorius, peržvel
gęs bolševikų kruvinai numal
šinto vengrų sukilimo svarbes
niuosius faktus, priminė Jungt. 
Tautų komiteto rūpestingai pa
rengtąjį pranešimą, kuris doku
mentiniai įrodo sovietų agresiją. 
Sustodamas ties Jungt. Tautų 
asamblėjos nutarimais Vengrijos 
klausimu ir Jungt. Tautų pagal
ba Vengrijos pabėgėliams, amba 
sadorius nurodė, kad JAV vy
riausybė jau rūpinasi sušaukti 
Generalinę Asamblėją šitam pra 
nešimui svarstyti. Jis tik nuro
dė, kad sesija bus sušaukta ar
timiausiu laiku, bet įspėjo, kad 
jei būtų sušaukta dabar, nebūtų 
tokia efektinga, kadangi kiek vė 
liau į New Yorką suvažiuos JT 
narių užs. reikalų ministrai ir 
tai turės didesnio įspūdžio, nei 
šiuo metu, kai visi žymieji atsto
vai yra išvykę į savo kraštus ir 
būtų sunkiau juos surinkti.

Popietinėje sesijoje svečiais 
kalbėtojais buvo JAV atstovas 
Alvin M. Bentley ir Christopher 
Emmet, Pavergtųjų Tautų Ame
rikiečių Bičiulių organizacijos 
pirmininkas.

Ir lietuviai kovoja 1
Buvo visa eilė kalbėtojų ir iš 

paskirų delegacijų. Iš lietuvių 
— Lietuvos delegacijos vardu 
kalbėjo Martynas Brakas ir dr. 
Vladas Viliamas — Vidurio Eu
ropos Krikščionių Demokratų Są 
jungos vicepirmininkas.

Jiedu pabrėžė, kad ir lietuvių 
tauta nemažiau už lenkus ar ven
grus trokšta ir ilgisi laisvės ir 
nepriklausomybės ir kad ir lie
tuviai visomis išgalėmis kovoja 
prieš okupantą. Čia ypač buvo 

į susirinkusius prabilo Lenkijos priminti lietuviai kariai ir parti- 
atstovas Stefan Korbonski. Jis zanai, kurių rezistencijos, kaip 
priminė, kad tuo metu, kai čia

valstybės, Jungtinėse Tautose 
sponsoravusios rezoliuciją, pagal 
kurią šių metų sausio mėn. buvo 
sudarytas komitetas Vengrijos 
įvykiams ištirti, dabar, paskel
bus tų tyrimų rezultatus, yra pa 
prašiusios JT sesijos pirmininką 
artimiausiu laiku sušaukti Gene
ralinę Asamblėją.

Todėl Pavergtųjų Europos 
Tautų Asamblėjos atsikreipimas 
į laisvąsias valstybes reikalą dar 
labiau sustiprina. Toliau savo 
rezoliucijoje pavergtųjų laisvie
ji atstovai pabrėžia, kad jie pra
šo laisvąsias valstybes indorsuo- 
ti Vengrijos komiteto pranešimą 
ir išvadas ir surasti priemonių, 
kad Sovietų Sąjunga būtų pri
versta paklusti Jungt. Tautų nu
tarimams ryšium su Vengrijos 
likimu. Tose Jungt. Tautų rezo
liucijose, kaip žinia, buvo reika
laujama ,kad sovietai tuojau ati
trauktų savo karines pajėgas iš 
Vengrijos, nustotų persekioti 
vengrus ir kad Vengrijoje būtų 
pravesti laisvi rinkimai tarptau
tinėje kontrolėje. Kadangi dabar 
tinė Vengrijos Kadaro vyriausy
bė yra komunistų pastatyta, tai 
pavergtųjų asamblėja prašo jos 
atstovus išmesti iš Jungtinių 
Tautų.

Speciali sesija
Šita pavergtųjų rezoliucija bu 

vo priimta birželio 28 d. specia
liai sušauktoje sesijoje, skirtoje 
peržvelgti Jungt. Tautų Genera
linės Asamblėjos komiteto pa
rengtąjį Vengrijos pranešimą ir 
paminėti Poznanės darbininkų 
sukilimo metines.

Sesija pradėta iškilmėmis prie 
Pavergtųjų Tautų būsimų rūmų, 
ties kuriais buvo iškeltos ligi pu
sės stiebo visų pavergtųjų tautų 
vėliavos. Ta vieta yra kaip tik 
skersai gatvės priešais Jungti
nių Tautų rūmus.

Nuskambėjus pirma JAV, pas 
kui visų devynių tautų himnam,

Dideli skaičiai
LAKE CHARLES, La., liepos 

1. — Gubernatorius Earl Long, 
sugrįžęs iš inspekcinės kelionės, | 
pastebi, kad nuo uragano Aud-1 
rey bus žuvę apie 400 žmonių, 1 
nors skaičiai tiek materialiniai,, 
tiek žmonėmis dar auga. Buvo, 
rasta 150 lavonų ir dar apie 200 i 
žmonių yra dingę. Iki 30,000 žmo j 
nių paliko be pastogės. 70 proc. 
namų yra apgriauta. Staliai kala 
skubiai karstus. Kaikurie iš žu-, 
vusių laidojami neatpažinti. Ca-1 
meron, didžiausias Lousiana, 
miestas, perpildytas kariais, ug- Į 
niagesiais, greitosios pagalbos 
mašinomis, bei sunkvežimiais ir | 
darbininkais besistengiant kaip 
galima greičiau atstatyti norma
lų gyvenimą.

Gavo leidimą vesti

CAMP WHITTINGTON, Ja
ponija, liepos 1. — Amerikos ka
riuomenės vadovybė davė leidi
mą vesti japonę mergaitę kariui 
Girard, kuris bus teisiamas ja
ponų teismo už japonės moters 
nušovimą. Jaunosios, Sueyama, 
ir kario vestuvės įvyks kariuo
menės stovyklos koplyčioje.

Aplankys Tito

BIELGRAD, Jugoslavija. — 
Britanijos užsienių reikalų mi- 
nisteris, Lloyd numato aplanky
ti diktatorių Tito rugsėjo 4—8 d.

Atviras kelias

DORTMUND, Vokietija, lie
pos 1. — Vokietijos kancleris, 
kalbėdamas Krikščionių Demo
kratų partijos suvažiavime, ku
riame dalyvavo 30,000 narių, pa 
sakė, kad Vokietija visada yra 
pasirengusi leisti tikrinti savo 
apsiginklavimą. Kaancleris kal
bėjo priešrinkiminėj kampanijoj. 
Rinkimai įvyks rugsėjo mėn.

Nuotraukoj matyti penki mokslininkai dalyvavę mirties kelionėje 
kai ėjo patikrinti kodėl nesprogo atominė bomba. Stovi (iš k. į d.) 
Tucker, Amold, Burton. Sėdi Rubin ir Fairbrother. Šie du jlipo į bokš
tą ir parengė nesprogusią bombą sprogimui____________________ (INS)

Tito kalba apie Rytų ir Vakarų 
koegzistenciją

NEW YORK, liepos 1. — Sekmadienį per New Yorko televi
zijos stotį CBS kalbėjo Jugoslavijos diktatorius Tito. Diktatorius 
pabrėžė: „Šitoj sunkioj situacijoj, kokioj šiandien pasaulis yra, 
reikia bandyti surasti daugiau elementų, kurie mus vienija, o ne 
tie, kurie skiria“.

Amerikoj auga baime dėl 
Alžiro įvykių

WASHINGTONAS. — Valdžios sluogsniuose vis didėja nera
mumas dėl dabartinės Alžiro krizės. Amerikos vyriausybė biaurisi 
ir ta mintimi, būti tarpininku tarp Prancūzijos ir Alžiro, nes gal 
ji yra nusistačiusi prieš abi. Prancūzų pozicija jau dabar yra blo
goj padėty ir ji turės dar pablogėti, kad Amerika galėtų įsikišti. 

Kaikuriais atvejais gali būti —
sunku Amerikai nuo tarpininka
vimo atsisakyti, bet bus taip pat 
sunku, tai daryti, kol vyrauja di
delė apatija.

Dalis Prancūzijos 
Kai prieš keletą savaičių Pran

cūzijos ambasadorius Herve Al- vendinta.

cūzija turėtų iš anksto pranešti, 
kur jie savo kariuomėnės dali
nius perkelia, o prancūzai mano, 
kad jiems užtenka pranešti tik 
po to, kai jau kariuomenė yra 
vienoje ar kitoje vietoje apgy-

phand lankėsi pas respublikos 
prezidentą ir išdėstė, kad Pran
cūzijos — Alžiro problema tai 
yra jų vidaus (Prancūzijos) rei
kalas, nes legaliai Alžiras yra 
dalis Prancūzijos. Jiems bekal
bant apie tuos reikalus, preziden 
tas Eisenhovveris su išgąsčiu pa

Duos blogai, neduos — negerai 
Viceprezidentas Nixon, lankę

sis Afrikoje, slaptame posėdyje 
rekomendavo, kad būtų remia
mas Tuniso premjeras Habib
Bourgiba.

Sunki Prancūzijos finansinė
kėlė savo rankas bijodamas, kad Padėtis leidžia manyti, kad ji
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aidi himnai ir kalbos, ir Pozna
nėje žmoni mini metines sukili
mo, kuris buvo pradžia gaisro, 
kuris prasideda kraštuose už ge
ležinės uždangos.

Poznanės metinės
Lenkas peržvelgė Poznanės su 

kilimo rezultatus, kaip jie atro
do laisvajame pasaulyje ir kaip 
Lenkijoje bei kituose bolševikų 
pavergtuosiuose kraštuose. Jie 
laisvajam pasauliui parodę, kad 
pavergtieji žmonės nėra nuleidę 
rankų ir nustoję vilties. Pozna
nės įvykiai sukrėtė pasaulio są
žinę, įrodydami, kad ir tokioje 
priespaudoje vis dar yra tokių, 
kurie pasirengę paaukoti savo 
gyvybę ant laisvės ir nepriklau
somybės aukuro. Poznanė, jis 
sakė, buvo tik pradžia įvykiams, 
kurie sekė po to. Tai buvo vadi-

įr patys sovietai pripažįsta, ne
įmanoma palaužti. Taip pat buvo 
nurodyta, kad ir Lietuvoje praei
tų metų Visų Šventų dieną Vil
niuje vykusios demonstracijos, 
kurios galėjo duoti pradžią gaiš 
rui, panašiam į Vengrijos.

Protestantų protestas
WASHINGTON, liepos 1. — 

Amerikos protestantų bažnyčios 
galva Glenn Archer atsiuntė 
prez. Eisenhower telegramą, ku
rioj reikalauja, kad prezidentas 
vetuotų ir neleistų priimti dviem 
atstovų rūmų nariam, McCor- 
mack (dem. Mass.) ir Rooney 
(D. N. Y.) iš popiežiaus Grego- 
rijaus Didžiojo ordino, teikiamo 
už nuopelnus Bažnyčiai.

10 milionų katalikų
aplankys Lurdą

LURDAS, birž. 25. — Lurdo 
Dievo Motinos apsireiškimų gro 
tos laikraštis skelbia, kad atei
nančiais metais Lurdo Dievo Mo 
tinos šventovę aplankys apie 10 
milionų maldininkų iš visų pa
saulio kraštų. Jau dabar yra už
siregistravę apie 300 didelių gru 
pių. Maldininkų grupės atvyks 
ir iš pačių tolimiausių kraštų, 
kaip Meksikos, Filipinų, Austra
lijos, Kanados, Brazilijos, Ekva
doro, Čilės, Peru, Indijos ir Pie
tų Afrikos. Kaip žinoma, atei
nančiais metais bus minima šim 
to metų sukaktis nuo Nekaltai 
Pradėtosios švč. Mergelės Ma
rijos apsireiškimo Lurde.

Valandos ilgumo programoj 
diktatorius kalbėjo apie tarp Ju
goslavijos ir Sovietų Sąjungos 
režimų skirtumus, tačiau abu 
kraštai eina socializmo ir komu
nizmo keliu. •*

Socializmas ir štampas
Diktatorius pabrėžė, kad 

Chruščevo teigimas, jog Ameri
ka per dvi generacijas bus komu
nistinė, yra netikslus, nes Ame
rikos žmonės patys nutars kokia 
jiems valdymosi sistema geres
nė. Taip pat Tito pastebėjo, kad 
socialistiniai kraštai negali tu
rėti vienodo štampo ir socializ
mas kiekviename krašte turės 
kitokias formas.

Tito, kuris šiuo metu turi 65 
m. amžiaus, pasikalbėjimą davė 
savo namuose Adriatiko jūros' 
saloje, prie Jugoslavijos Dalma
tijos kranto. Pasikalbėjimą atli
ko komentatorius E. R. Murrow.

Širdis Maskvoj, rankos 
Amerikos kišenėj

Tuo tarpu Chicagoje įvykusia
me serbų mitinge, Alvin E. Kons 
ki, respublikonas politikas iš 
Wisconsin, atnaujino savo griež
tą kovą prieš Tito. Jis sako, kad 
Tito širdis priklauso Maskvai, gi 
rankos yra ištiestos į Amerikos 
pinigus. Serbų suvažiavimas įvy 
kęs Hilton viešbutyje ir sutrau
kęs 1,500 serbų kilmės žmonių 
užtruks ligi antradienio. Savo 
kalbą Konski pradėjo sakiniu: 
„Aš kalbėsiu apie patį velnią — 
Tito“.

Nukrito lėktuvas
BRIDGEPORT, III., liepos 1. 

— Nukritus lėktuvui žuvo Lee 
Fiscus, 37 m. amžiaus Gary, Ind., 
gyventojas ir du keleiviai, Mrs. 
Ridgley, 40 m. amžiaus, ir jos 7 
metų duktė.

Neramumai Siedlice
VARŠUVA, liepos 1. — Praei

tą šeštadienį Siedlice, mieste ne
toli Varšuvos, buvo neramumai, 
prasidėję dėl iškraustymo 8 šei
mų iš namo, kuriame jos apsigy
venusios nelegaliai.

Amerikai nereiktų įsikišti į ši
luos reikalus.

Oro bazių apsauga 
State departamentas pripažįs

ta, kad Amerika negalėtų pasi
likti pasyvi, jeigu didėjanti Al
žiro krizė paliestų ir oro bazių 
statybą Maroke ar laivyno šiau
rinėje Afrikos pakrantėje.

Amerikos vyriausybė žiūri į 
Afrikos pakrantę kaip ištisą vie
netą, nežiūrint ar tai būtų Tu
nisas, Alžiras ar Maroko.

Amerikos senieji diplomatai 
mano, kad 30,000 Prancūzijos 
kariuomenės, kuri iškilmingai 
demonstruoja po Tunisą, pažei
džia to krašto suverenumą. Tu
niso vyriausybė mano, kad Pran

Po 106 valandų
NIIGATA, Japonija, liepos 1. 

— Aštuoniolika vyrų buvo už
griauta tunelyje hidroelektrinės 
statyboje netoli Tokio. Vyrai bu
vo išgelbėti po 106 valandų.

KALENDORIUS

Liepos 2 d. šv. Panelės Mari
namoji lenkų spalio revolhicija aplankymas. Senovės: Len- 
ir pagaliau Vengrijos sukilimas,! Kvenis ir Živilė.
savo didžiuliu mastu neprilygęs g.29 ° 'e’<^žiaa'
jokiam ligi šiolei buvusiam pasi
priešinimui prieš sovietus. 

Svečiai kalbėtojai
Priešpietinėje savo sesijoje pa

ORAS
Chicagoj ir apylinkėj tvanku 

ir šalta. Temperatūra apie 85 1. 
Trečiadienį galimas lietus.

vėl kreipsis paskolos gauti. Jei
gu neduos bus pažeistas draugiš
kumas su Prancūzija, o jeigu tą 
paskolą duos, tai bus dar padi
dintas pasipiktinimas Amerika 
alžiriečių, marokiečių ir tunisie
čių tarpe.

Degė laivas
YOKOHAMA, Japonija, liepos 

1. — Po 15 valandų kovos su ug
nimi, Amerikos karo laivas Na- 
talie buvo išgelbėtas nuo dides
nio sunaikinimo, šešių tūkstan
čių tonų laivas užsidegė tuoj po 
to, kai jis atvyko iš San Francis- 
co. Armijos vadovybės praneši
mu daug pašto nuo ugnies buvo 
išgelbėta, tačiau dauguma jo per 
mirkusi vandeniu. Su gaisru ko
vojo septyni ugniagesių laivai ir 
šimtai vyrų.

Amerikos ambasadorius Jungtinėse Tautose Cabot Lodge (sė
di kairėj) diskutuoja su komitetu dėl iškėlimo Generalinėj 
ansamblėjoj Sovietų Sąjungos įvykdytų kraujo maudynių 
Vengrijoj'. Iš k. j deš. Sir Pierson Dixon, A. B. Moore, abu 
anglai, ir Louis de Guiringaud, prancūzų atstovas. Posėdis į- 
vyks rugsėjo menesį. (INS)

Šiluvos Marijos
apsireiškimo kultas

CHICAGO, birž. 30. — Ame
rikos Lietuvių Romos Katalikų 
Federacijos taryba nutarė kelti 
Šiluvos Marijos apsireiškimo 
kultą Amerikos lietuvių visuo
menėje. Tam tikslui federacijos 
vadovybė yra susitarusi su Ku
nigų Vienybės centro valdyba. 
Šiuo metu vedami pasitarimai 
su Amerikos Episkopato atsto
vais, kurie palankiai žiūri į šį 
sąjūdį. Šis garbinimas turi tiks 
lo glaudžiau sujungti kataliky
bę ir lietuviškumą į vieną dar
nią ir teisingą visumą.

Federacijos taryba nutarė 
kreiptis į visas Amerikos lietu
vių katalikų organizacijas, pra
šydama jau šiemet daryti ką ga
lima, kad Šiluvos apsireiškimo 
prasmė būtų geriau suprasta 
mūsų visuomenėje.

Federacijos tarybos posėdis 
įyko praeitą šeštadienį Chicago
je Morrison viešbutyje. Posė
džiui pirmininkavo Federacijos
pirmininkas in*. A. Rudis.■■

Šalia kitų dalykų buvo nutar
ta skubiai telkti lėšas Lietuvos 
katalikiškos visuomenės atsto
vavimui tarptautiniame katali
kų veikimo kongrese Romoje, 
šią vasarą. Kongreso delegaci
jos sudarymui kordinuoti paves
ta Ateitininkų federacijai. Inž. 
Antanas Rudis sutiko dalyvauti 
kongrese Lietuvių tautos dele
gacijoje.

• Dail. Gyohudo Gamai, Ja
ponijos vienas garsiausių tapy
tojų, mirė praeitą sekmadienį, 
sulaukęs 83 m. amžiaus.

Katalikių moterų

konferencija
PARYŽIUS, liepos 1. — Pa

saulio katalikių moterų organi
zacijų unija (UMOFC) birželio 
mėn. 11—12 d. d. Paryžiuje su
organizavo europinių klausimų 
studijų dienas, kuriose dalyvavo 
18-kos kraštų katalikių moterų 
organizacijų atstovės. Šių euro
pinių dienų metu nagrinėtos se
kančios problemos: Europos ap
jungimo klausimai (politiniai, so 
daliniai ir ekonominiai bruožai), 
Komunizmas Europoje, Dabarti
nė migracija Europoje ir krikš
čioniškosios bendruomenės atsa
komybė, Religinės ir socialinės 
problemos Europos anglies ka
syklose, Europos darbininkų, 
studentų ir tremtinių klausimai. 
Šiose europinėse dienose Pasau
lio Lietuvių Katalikių Organiza
cijų uniją atstovavo B. šlepetytė 
- Venskuvienė.

. Nepamainamos 

vertybes

BAMBERGAS. — Šiomis die
nomis Bambergo mieste Vakarų 
Vokietijoje įvyko Vakarų Vokie
tijos Katalikų vyrų suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo 50 tūks
tančių organizacijos narių. Po 
iškilmingų pamaldų, kurias lai
kė Bambergo arkivysk. Schnei- 
der, katalikams vyrams kalbėjo 
visa eilė Federatyvinės Vokieti
jos Vyriausybės narių, tarp ku
rių pats kancleris Adenaueris, 
ministrai Strauss, Ehrhardt, 
Wuermeling ir Storch. Visi kal
bėtojai pabrėžė, kad krikščioniš 
kos vertybės yra nepamaino
mos, siekiant išspręsti žmonijos 
socialines problemas.

• Sonia Horovitz, 22 m. am
žiaus žinomo dirigento Toscani- 
ni anūkė ir pianisto Horovitz 
duktė, sunkiai susižeidė iškris- 
dama iš motorlaivio.

• Londono miesto burmistras 
Cullum Welch, sekmadienį at
skrido porai dienų į New Yorką.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Šiandien buvęs demokratų kandidatas Adlai Stcvenson at
vyko į Liberia, Afrikos negrų valstybę.

— Vakar prez. Eiscnhomcris ir žmona atšventė Jįl m. vedy
binio gyvenimo sukaktį savo farmoje Gettysburg, Pa.

— Kinų komunistai užvakar pasiuntė į (įucmoy salą SO arti
lerijos sviedinių.

— Princas Faisal Al Sad, Saudi Arabijos ministeris pirminin
kas atvyko į New Yorką patikrinti savo sveikatos.

— Londone Intcligcnee Service praneša, jog užsienio šnipai 
bus išvogę atominių paslapčių.

— Potvyniai Fronton, Mo., padarė apie 1 mil. dolerių nuosto
lių. Žuvo 7 žmonės.

— Senato teritorijos reikalams pakomitetis nutarė patvirtinti 
prašymą, kad Haiti ir Alaska būtų atskiros JAV valstybės. Toli
mesnis tuo reikalu klausimas bus aiškinamas senato salų komite
te liepos 23 d.
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JššRašo DR. AL. RACKUS

SVEIKATA BRANGIS TURTAS
4342 Archer Avė.. Chicago, 32 '

Saules

Tropiškuose kraštuose žmogui 
visuomet yra pavojus gauti sau
lės smūgį. Tenai žmonės kiek
vieną dieną vidudienį nustoja 
dirbę, slepiasi nuo saulės spindu
lių, kur nors pavėsyje ima “sies
tą” — snaudžia. Ten lietuviai, 
švedai, vokiečiai ar kiti šiaurės 
zonoje gimę žmonės negyvena, ii 
gai negali gyventi, neištveria. 
Tik vietiniams ten yra gerai.

Šiaurės Amerikoje tik vasarą 
saulės spinduliai yra pavojingi. 
Kada saulės spinduliai yra pa
vojingiausi? Nagi tuo metu, kai 
siaučia kaitrų bangos — liepos, 
rugpjūčio ir rugsėjo mėn. — 
kiekvieną giedrią dieną tarp 11 
valandos ryto iki 3 vai. popiet. 
Tuo laiku ypatingai turime sau
gotis saulės spindulių, kad ne
gautume saulės smūgio.

Chicagoje ir New Yorke žmo
nės dažniausiai nukenčia nuo 
saulės smūgio. Bostono, Phila- 
delphijos, Baltimorės, Pittsbur- 
gho ir kitų didmiesčių gyvento
jai daugiau nukenčia nuo sau
lės smūgio negu ūkininkai.

Kam saulė pavojingiausia

Alkoholikams, seniams, nuo 
darbo pervargusiems, turintiems 
vidurių sukrikimus, šienlige ser
gantiems, silpnos sveikatos esan 
tiems, o ypatingai aspirino var
totojams yra daugiau pavojaus 
gauti saulės smūgį. Reikia ne
užmiršti, kad apsirinas ir kiti 
panašūs vaistai krikdo arba pa- 
raližiuoja smegenyse termosta
tinius centrus; tuomet ir susida
ro daugiau pavojų gauti saulės 
smūgį. Beje, nutukėliams sau
lės spniduliai taipgi pavojingi

smūgis

trink visą kūną. Visa gerkle 
šauk kitų žmonių pagalbos, kad 
neštų ledus, kad neštų šaltą van
denį ir jį piltų ant viso nelaimin
gojo kūno, kad šauktų ambulan- 
są, kad šauktų daktarą. Kol am 
bulansas atvyks, šaldyk ledais 
ir šaltu vandeniu nelaimingą 
žmogų! Nebijok šaldyti saulės 
smūgio ištiktąjį žmogų, neklau
syk neišmintingų pastabų, nebi
jok bėdos, gelbėk žmogaus gy
vybę, kaip reikia, ir nieko nebi
jok. Už žmogaus gyvybės gel
bėjimą medalį ir didžią padėką 
gausi, o ne kalėjimą! Tiktai vie
no dalyko neužmiršk, ko nega
lima daryti: negalima nieko į 
nelaimingojo burną pilti — nei 
snapso, nei vandens, nei nieko 
kito! Atvykus ambulansui, ne
laimingasis turi būti tuojau nu
vežtas į ligoninę ir tenai turi 
būti gydomas. Nelaimingasis 
turi būti labai stropiai gydomas, 
nes jo padėtis yra labai rimta. 

Pasekmės ir prognozė

5 ųiėn. mergaite Chioagoje gimusi tą pačią dieną, kaip ir 
Monaco valdytojo Rainie duktė, tėvams apie tai pranašus, 
gavo dovanų lėlę tiesiai iš Monaco.

perilgai, jei per du metus tas 
šašeliukas nepranyko.

Klausia S. S. — Jau beveik 
trys metai, kai turiu strėnose 
skausmus, nieko negaliu dirbti 
pasilenkęs, nė sunkiau pakelti ne 
galiu. Jei padirbėju pasilenkęs, 
tai negaliu atsitiesti. Kai vaikš
čioju ar dirbu stačias, tai viskas 
būna geriau. Buvau pas kelis 
daktarus, duoda piliules; porą 
savaičių būna geriau. Bet, jei 
tik kiek nušąlu, tai ir vėl tas 
pats. Ar jau nėra vilties iš tų 
strėnų skausmų pasigydyti?

Atsakymas S. 8. — Tamsta 
privalai pildyti visus savo dak
taro patarimus, gydytis jo prie
žiūroje kantriai ir neatlaidžiai 
tol, kol visiškai pasveiksi. Vilčių 
pasveikti yra, jei tik turėsi no
ro tinkamai gydytis. Strėngė- 
los rūšių yra gana daug, ir strė
nų skausmų kaltininkų yri įvai
rių, tad kartais galima pagydy
ti gana greitai, o pasitaiko ir to
kios rūšies strėnų skaudėjimas, 
kurį reikia labai ilgai gydyti. .

VIKTORO KOŽICOS 
Lietuviška gazolino stotis ir šuto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6759 8. WE8TERN AVĖ. PR 8-9538

Ofiso ir buto lel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir šeštad. tik 10—1$ vai.

sprandui pavėsį. Reikia žinoti, 
kad saulė žmogui smogia ne per 
kojas, bet per galvą ir sprandą.

DAKTARO ATSAKYMAI į 

KLAUSIMUS

P. ŠILEIKIS, 0. P.
()rttiu|>r<hu - ProU-zlsla*

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. latgali>a kojom 

(Areli Supports) Ir L t. 
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOH TtCHMKOH LAK.
2860 W. 63rd St.. Chicago 29,11L 

Tel. PltoHpeot 0-6084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 425n W. 63rd St 
Ofiso tel. KElfcuice 6-4410 

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

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

Ofiso tel. OLiffslde 4-2696 
Rezidencijos r LAfayette 8-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 We«t 47th Street
(Kampas 47th Ir Hermltage)

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

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 

, <Clvlo Opera House, kamb. 858)
Vai. kasd. 12—4 

TeL C Filtrai 6-2294
5002 West 16 th Str., Cicero 

Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 
Tel. TOwnhall 3-0959

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL RElianoe 6-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK

VPYTOJAS IR CHIRURGĄ 
ET« ' VIS « 1V 11 * WJ A H

8926 West 69th Street
Vai. Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 

penkt&d. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80 
vai. vak. Trečiad. ir šeštad. 1—4 v. 
P P.

Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-4156
DR. P. KISIELIUS

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

Res. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak.. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette >-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4140 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm. antr., ketvtrt 6-8:30 v. 

Trečiad. tik susitarus.

tai mažas, geltonas šašelis užsi
deda. Geriausiai veikia “Campo- 
pheniųue”, bet vistiek nieko ne
padėjo. Rodžiau daktarui, tai 
sakė, kad nieko nereiškia — pra 
eis. Bet man neramu. Prašau 
patarti, ką daryti, kuo tepti, 
kad praeitų; juk jau taip ilgai 
jis yra.Nuo saulės smūgio mirtingu

mas yra nuo 30 iki 40%. Tai 
priklauso nuo to, kiek po ranka

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY ST.

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
Olbeon 8-4938

• Oeneralla kontraktorius nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams e Turime didelį patyri
mų namų. statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavimal nemo
kamai.

Apie tai kiekvienam svarbu ži- ir sprandą pasaugoti nuo

Klausia A. V. — Mano 4 Va 
metų mergaitei ant kakliuko 
prieš du metus pasirodė mažas į
spuogelis (kaip aguonos grū- Atsakymas A. V. — Patar- 

yra ledo ir šalto vandens, tei- das). Visokių tepalų vartojau, čiau nuvesti savo dukrelę pas
kiant pirmąją pagalbą. Čia ie- bet tai užgyja, tai vėl šlapiuoja,; odos ligų specialistą. Iš tiesų 
das, nors ir “aiskrymo” formoje,
yra svarbiausias dalykas. Jei po 
po saulės smūgio išlieka gyvas 
ir pasveiksta, tai jau geros at
minties neturi ir galvoti negali, 
ir šilimos daug pakelti negali, ir 
chroniško meningito ar neurito 
sindromai kamuoja. Taigi jau 
geriau žmogui vasaros metu pa
sisaugoti, kad saulės spinduliai 
nesmogtų. t

Kada saulė spirgina, reikia

“ 1$ TOLI IR ARTI

NAUJI O1DEL1 TltOKAI-NAUJAUSI KMUSTmO {NANKIAI
ttstf Aferų PATffHNIAS-PISUS UASĄtlIMNSAS /HTAPAMONAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VZAIbmak 5*9209

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West Slst Street
Priima ligonis pagal susltarlma. 

061 valandos skambinti telefonu 
Prospect 8-1796 nuo 2 Iki 9 vai. 
P. p. kasdlan Išskyrus trečiad. Ir
šeštad

Res. tel. GRovehilI 6-6008

saulės. Išmintingas žmogus karš 
tą saulėtą dieną dėvi šiaudinę 
skrybėlę,^ kuri teikia galvai ir

noti, kad galėtų apsisaugoti nuo 
saulės smūgio.

Simptomai

Saulės smūgio yra dvejopi 
laipsniai. Pirmojo laispnio simp 
tomai prasideda galvos skaudė
jimu, svaiguliu, riaugėjimu ar 
noru vemti, troškina gerti ir 
darosi silpna. Kartais prieširdį 
skauda ir akys raibsta. Nelai
mingasis lyg girtas svirduliuoja,
nesąmones šneka, blaškosi, blū- Be
ėja, paskui netenka sąmones ’r į šelį ir Uiustracijag pieSė Sės. Merce- 
žado. Pastebėjus tokioje pade- dės. 48 pusi. Kaina. $1.25. Pinigus ir 
tyje žmogų, ypač saulėtą vasa- užsakymus siųsti:

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

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

3

ros dieną, nereikia palaikyti jo 
kokiu paprastu girtuokliu, nes 
jis gali būti saulės smūgio iš
tiktas. Tokio žmogaus gyvybę 
reikia skubiai gelbėti, sumaniai 
gelbėti. Antrojo laipsnio simp
tomai pasireiškia staigiai: žmo
gus nuo saulės smūgio susmun
ka, greitai netenka sąmonės. Jo j 
veidas raudonas ir visa oda karš 
ta. Kūno temperatūra būna 107, 
110 arba netgi 112 laipsnių. A- 
kių vokai papurtę, akių lėliukės 
(pupilla) išsiplėtusios arba vė
liau labai susitraukusios. F*ui- 
sas pradžioje labai greitas, o vė
liau taip lėtas ir silpnas, kad vos 
tik galima užčiuopti. Alsavimas 
sunkus, kartais kriokiantis. Vi
sos kūno liakos nustoja veiku
sios; ašarų nėra, seilių nėra, 
prakaito nėra, šlapumo nėra. 
Pažink simptomus.

Kaip gelbėti

Paguldyk nelaimingąjį pavė
syje, skubiai nuimk jo drabu
žius, ant galvos ir prie smilki
nių dėk ledus, ledais švelniai

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street, Chicago 29, I1L

RADIO PROGRAMA
Ifl WGEf> stoties — Banga 18#t

PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PTRMAD. IKI PBNKTaD. 

8:46 iki 8:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 iki 9:80 ryte 

SEKMAI). 8:30—9:30 v. r. U stoties 
WOPA — 1100 kll.

7169 So. MAPLEWOOD A VE. 
Chicago 29. UI. HEmlock 4-2413

Duoną Ir įvairias skoningas | 
hulkutee keps

BRUNO’S KEPYKLA
8889-41 8. Lltuanica Ava.

Tel. CLlffslde 4-6878 
Pristatome Į visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame Į visus artimuo
sius miestus.

%

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
Hl - Fl PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai

NUOLAIDOS IKI 50% !
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 South Halsted Streel Tel. CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME
J

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentfira iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o peklą — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J

visinauilokitc “Draugo” Classified skyriumi

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chioagon Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikflrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję tanpiniua pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdrsndimą iki $10,000.00, augfttą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chieagos Savings Bendrovės {staiga yra viena ii gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chieagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val- 
atybiij dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu. .

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

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

Atdara: plnnadlenj nuo 12 Iki 8, antradlenj Ir penktadieni nuo 9 Iki 4, ketvirtadieni nuo 9 lld 8.
Trečiadieni uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 Iki 2 valandos po pietų.

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. IRENA KURAS
‘ (Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTB

7150 South Western A vende
(M EDI C AL BUILDINO) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-8706

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialybė — vidaus ligos
2454 Weot 7lst Street 

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

TeL ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 

(71st Ir Campbell Avė.)
Atostogose iki rugpjūčio 

I-mos dienos

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

»ai. 
ak

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

G*iRKLfiS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South VV este r n Avenue

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHTRURG6 

Office: 10748. South Mlehlgan Avė.
Buto 1053 W. 103 St., Beverly Hllls

Vai1.: kasdien nuo 6 v. v. Jki 9 v. vl.^ 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v.

kasdien 10-12 vai. I, 7-9 vai 1 Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
šeštadieniais 10-, vai Trečia- iki * vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PLllman 5-6736 
Buto — BEverly 8-8946

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

„ DB. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtė )

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6243 South Kedzie Avenue

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

dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 
Ofiso telefonas: PR 8-8229 

Res tetef. WAJbrook 6-5076

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

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

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti.

Telef. ofiso LAfayette 3-6046 
Rez.: WAIbrook 6-3048

"■ >1. ofiso HE.4-6849. roz. HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai. Pirm., ketvlr., penict. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. Dagai sutarties
sekm. uždaryta.___________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Weetern Avansu 
Chicago 29. 111 

telefonas REpubllc 7-4900
Realdenato: GRovehJU 6-8191

pasimatymai pagal sutarties

Ofiso HEmlock 4-6916 
Rez. HEmlock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susltarlma

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 9-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

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

Namų — OEdarerest 8-7786

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 3-4 Ir nuo 6-9:10 v. 
v*k. šeštadieniais nuo 3 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrgtnla 7-0036.

Rezidencijos tel. BEverly 8-8944

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-D7OO 
Res. RE 7-6867

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

2454 Weet 71st Street
(71-o« ir Oampbell Avė. kampas)

Atostogose iki liepos 
15 dienos

YArde 7—1166 
— 6Tewart 6-4611.

BN. L GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

750 Weet Sfith Street 
(kampas Halsted Ir 16-ta «atv6) 

VAL. 1—4 Ir 9:90—1:90 p. p. kaa- 
dtea Uekyrus trečiadienius Atidarą 

šeštadlenlaia 1—4 vai.

Tel. oflao PR 9-9899, res. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAI)
2500 Wee« OSrd Street

Y AL. kasdien nuo 9—4 p. p. Ir 7:9*
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt.. uždaryta.

Telefonas GRovehilI 6-1505
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU TJOU 8PECIALISTtt 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pa<al 
susitarimą Išskyrus trečiadienius.

2432 W. llaiųoatta Barnį

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2497 
W. 62n<1 St., tel. Republio 7-8818. 

Ofiso telefonas — BIshop 7-9595

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 Weat 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ltffonln* 
Telef. REpubllc 7-2260 -

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

DR. ANT. RUDOKAS, Opk 
Tikrina akla Ir pritaiko r*r tu Ina, 

keičia stiklus Ir rCmns 
4466 S. Oalifornia Ava. .YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečiad. u*- 
daryta), šeštad. 10 ryto lkl S V. p. p. 

uždarytas

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
TeL ofiso CA. 6-0257, res. PR. 6-8659 

Rezld. 6600 S. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virt 25 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-1829 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas aki. 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
750 Weot S5th Street

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tr» 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ii 
šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p.p
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ŠVENTEI PRAĖJUSa
Natūralus žmogus yra linkęs mylėti savo tautybę, nes ji 

yra jam didelė gėrybė, o prie gėrio žmogus savaimingai linksta. 
Tėvynės meilė mus pagauna, uždega, jaudina, paskatina didžiau
sioms herojizmo žygiams. Didžiųjų tautos istorijos įvykių at
siminimai, didesni tautos laimėjimai ir stiprūs jos pasiryžimai 
sielas uždega entuziazmu ir kolektyviniu džiaugsmu. Kilę tautai 
pavojai sukelia mumyse didelį nerimą, mes nesvyrudomai ryžta
mės ją ginti, net rizikuodami savo gyvybes, nes kova dėl savos 
tautybės yra drauge kova dėl savo asmens vertingumo. Mums 
brangus savasis kraštas, savoji kalba, literatūra, menas, savoji 
istorija, nes visa tai byloja apie mūsų dvasią, kurią mes gavome 
kartu su tautybe, nes visa tai mums artima, suprantama ir miela.

Kaip vaikas visą gyvenimą turi būti dėkingas savo tėvams, 
jam gyvybę suteikusiems, jį išauginusiems ir išauklėjusiems, 
taip žmogus, kaip tautinės civilizacijos vaikas, visą gyvenimą 
turi rūpintis grąžinimu tautai tos didžiosios paskolos, kurią jis 
gavo tautybės pavidalu. Ir už pasiaukojimą savo tėvynei jis ne
gali reikalauti jokio atlyginimo, kaip vaikas negali reikalauti at
lyginimo už tai, kad myli savo tėvus. Kilnioji tėvynės meilė at
gali būti apmokama. Juk patriotizmas — tai praplėsta ir nu
skaidrinta paties savęs meilė. ‘'Tėvynė, jos teritorija, jos gamtos 
ir meno turtai, jos istorija ir dabartis, jos paminklai, jos didybė
ir jos griuvėsiai, jos didieji žmonės ir jos vertingos knygos, _
visa tai yra kiekvieno mūsų nuosavybė. Jos džiaugsmai yra mū
sų džiaugsmai, jos liūdesiai — mūsų liūdesiai. Jos didybė ir 
jos galybė sukelia giliausių mūsų būtybės gelmių entuziazmą. 

Kas jai grasina, kas ją žaloja ir įžeidžia, tas užgauna mūsų akies 
lėliukę ir sukelia intymiausias mūsų širdies gilumas. Jokia že
miška auka neatrodo perdidelė, kai eina kalba apie tėvynės tei
ses ir jos meilę. Mes čia matome vieną augščiausių ir kilniausių 
sielos ir žmogaus gyvenimo jausmų”, sako filosofas ir istorikas 
Yves de la Briere.

Mes turime ne tik mylėti savo tautą, bet dar didinti jos 
materialines gėrybes, jos dvasines vertybes ir jos reikalui dirbti. 
Mūsų pareigos savajai tautai nesibaigia niekada, kaip jos nesi
baigia mūsų tėvams.

Jungtinės Amerikos Valstybės yra kraštas, kuriame gali 
pasireikšti įvairių tautybių dvasia. Mes tą kraštą gerbiame ir 
mylime. Ir mūsų meilė tam kraštui parodome dvasiniu gajumu 
ir kūrybiniu pajėgumu.

Jungtinių Amerikos Valstybių ir Kanados Lietuvių Tautinių 
Šokių šventė, suruošta praėjusį sekmadienį Chicagoje, parodė 
gražią lietuvių dvasią, kuri nepaprastu jautrumu buvo atvaiz
duota “Sadutėje”, vestuvinių apeigų šokyje. Kiti šokiai irgi bu
vo meniškai atlikti. Chicagos lietuvių parapinių mokyklų pasi
rodymai buvo žavūs.

JAV ir Kanados Lietuvių Tautinių šokių šventė ne tik su
stiprino lietuvių vienybę, bet joje buvo parodyta pagarba ir 
me/ė Amerikai, kuri nori visiems gražaus, kūrybingo ir darnaus 
gyvenimo, ypač tai Amerikai, kuri rūpinasi pavergtųjų išlais
vinimu. | .

Sekmadienį buvo ne tik lietuvių tautinė demonstracija, bet 
ir Amerikos laisvės ir jos tradicijų demonstracija.

JAV ir Kanados lietuvių šventė pasisekė. Tvarka buvo gra
ži. International Amphiteatre salė buvo pilna žmonių — daugiau 
kaip 8,000 žmonių. Rengėjai atliko didelį darbą.

PJT EUROPOS KONGRESAS J. G. Fulton ir A. M. Bentley 
Birželio 10 -13 dienomis Ro. lankėsi Europoje iš pirmųjų šal

moję įvyko Europinio Sąjūdžio
suorganizuotas Europos kong
resas. Jame dalyvavo ir Paverg
tųjų Jungtinių Tautų pirminin
kas dr. V. Masens. Sveikinda
mas Europos kongresą, PJT pir 
mininkas pažymėjo, kad dabar
tinė Rytų ir Centro Europos pa
dėtis sudaro grėsmę pasaulio 
taikai bei saugumui ir kliudo di
džiųjų tarptautinių klausimų 
sprendimą. Esamai padėčiai pa
taisyti jis pabrėžė Vakarų vie
ningos politikos sovietų paverg
tųjų valstybių atžvilgiu būtinu
mą, taip pat būtinumą pozityvių

tinių pasiinformuoti apie padėtį 
ir surinkti duomenų, kuriais bū
dais Jungtinių Amerikos Valsty 
bių politika sėkmingiausiai ga
lėtų prisidėti prie Europos lais
vės, nepriklausomybės ir patva
rios taikos sukūrimo. Maskva 
šias JAV Kongreso pastangas 
apšaukė JAV imperialistinės po 
litikos manevru stipriati “bur
žuazinius nacionalistus” ir orga 
nizuoti naują pogrindį “liaudies 
demokratijų” kraštuose.

Birželio 17 misijoje dalyvavę 
kongresmanai lygiagrečiai pa
teikė Atstovų rūmams identiš-

pnemomų taikai, laisvei ir tei-'kus Pro>ktus «®oHucijai dėl 
sėtumui šiame Europos regione JAV Politikos 80vietU užgrobtų 
atstatyti. Tik tvirtas ir akivaiz
dus Vakarų nusistatymas, kad 
Rytų-Vakarų santykių ’šlygini-

valstybių atžvilgiu. Konstatavę, 
kad Vengrijos revoliucija pašau 
1} užklupo nepasirengusį, kad

mas galimas tik sovietams iš už,lai8V°j° Pa®aulio vyriausybių 
grobtų kraštų pasitraukus, gaU | laikysena sukėlė sovietų paverg
apsaugoti laisvąjį pasaulį nuo tuose kraštuose labai kartų nu

sivylimą Vakarais, kad Sovietų 
Rusija savo užgrobimams išlai
kyti nepaisys priemonių ir kad 
dabartinėmis aplinkybėmis rei-

kapituliacijos sovietams ar nuo 
III-jo visuotinio karo. PJT pir
mininkas prašė Europos kong
resą paremti Pavergtųjų Jung
tinių Tautų pastangas sovietų kalin*a JAV P°Utiko8 revizija- 
pavargtųjų kraštų bylą iškelti Misijoje dalyvavę.kongresmanai
Jungtinių Tautų forume.

Savo rezoliucijoje Europos 
kongresas išreiškė laisvosios Eu 
ropos solidarumą su pavergtą
ja ir užtikrinimą, kad per lais
vosios Europos apsijungimą pri 
artės ir pavergtosios Europos 
dalies išsilaisvinimo vilčių išsi
pildymas.
JAV POLITIKA PAVERGTŲ

JŲ ATŽVILGIU

Balandžio 18-30 Atstovų rū
mų užsienių reikalų komisijos 
Europos reikalų pakomisio stu
dijinė misija iš atstovų E. F. 
Kelly, A. I. Selden, E. M. Coffin,

siūlo, kad JAV politika sovietų 
pavergtų kraštų atžvilgiu bū
tų pozityvi ir efektyvi visomis 
priemonėmis, neišskiriant nė 
ūkinių ir politinių sankcijų, per 
Jungtines Tautas ir šalia jų pa
naudotų JAV vadovaujamą tarp 
tautinę poziciją.

Toliau rezoliucija siūlo, kad 
JAV delegacija Jungtinėse Tau 
tose imtųsi iniciatyvos nedel
siant sušaukti JT pilnatį posė
džio specialios komisijos rapor
tui apie Vengriją svarstyti.

O savo raporto rekomendaci
jose misija dar siūlo keisti Jung 
tinių Tautų Chartą, kad Sovietų 
Rusijos veto nekliudytų tarp

DTFTNRASTIS DRAUGAS. CHTCAGO TLLTNOTS

DIDŽIOSIOS AUDROS PALIKIMAS

Audra, vadinamoji Audrey vardu, pralėkdama 105 mylių per v alandą greičiu, paliko pasibaisėtinus pėdsakus Cameron, La., miste- 
ly. Gilumoje augštesnis prasikišęs pastatas tai teismo rūmai — visa kita beliko tik griuvėsių krūva. Manoma, jog yra žuvę apie 150
žmonių.

LAISVES STATULOS PAPĖDĖJE
PAVERGTIEJI PRABILO

Sovietų pavergtųjų Europos tautų atsišaukimas 
Laisvės dienos proga

Ir vėl susirinkę puoselėjamosį Sovietų Sąjunga padalino Eu- 
laisvės simbolio papėdėje Lais-: ropą ir pavergė Albaniją, Bul
vės dienos švęsti, mes, devynių 
sovietų pavergtųjų Europos vai 
stybių egziliniai atstovai, nuo
širdžiai atnaujiname savo įžo
dį kovoti dėl sovietų pančiuo
se laidomų, koloninei tvarkai ir 
išnaudojimui pajungtų, beveik 
šimto milionų savo brolių lais
vės ir nepriklausomybės.

Prieš dvylika metų agresijos 
aktais, savo sutarčių įsakmių 
įsipareigojimų cinišku laužymu 
ir nuolatiniu jžuliu įsikišimu 
į šimtmetines laisvės tradicijas 
turinčių Centro ir Rytų Euro
pos valstybių vidaus reikalus

gariją, Čekoslovakiją, Estiją, 
Latviją, Lenkiją, LIETUVĄ, 
Rumuniją ir Vengriją.

Pastarųjų metų bruzdėjimai 
Čekoslovakijoje, Lenkijoje, Ry-

Norint šioje eksplozyvioje pa- { 
dėtyje glūdinčią tainkos grės
mę užkardyti, yra būtinos po
zityvios priemonės laisvei, tai
kai ir dorovės įstatymams Cen-tų Vokietijoje ir kitose sovietų tr0 jr Rytų E oje atstatyti. 

pavergtose valstybėse, prieš me Tad ir vė, mes keliame savotus sprogęs Poznanės sukilimas balgą) kad primintume laisvo.
ir visi kiti komunistų dominuo- sioms galybėms jų pažadus At-jamos srities eksplozyvūe nėra- lanto Chartoje ir 1942 m; sau 
mumai, praėjusį rudenį savo 
viršūnės pasiekę Vengrijos rė
voliucijos išsiveržimu, drama
tiškai atskleidžia mūsų tautų 
laisvės troškimą bei ištikimy
bę Vakarų civilizacijos krikš
čioniškojo humanizmo princi
pams.

Šią Laisvės Dieną mūsų pir
moji mintis — pagarbiai prisi
minti tūkstančius Vengrijos ir 
kitų sovietų pavergtųjų tautų 

vai-

tautinius sprendimus, kad da
bartinė kvislinginė Vengrijos 
vyriausybė būtų išmesta iš 
Jungtinių Tautų, kad JT suda
rytų specialų organą padėčiai
sovietų pavergtuose kraštuose heroiškų vyrų, moterų ir 
stebėti, kad JAV prekybinės mi kų, kurie paaukojo savo gyvy- 
sijos daugiau lankytų sovietų bę už laisvę ir žmogaus vertę, 
pavergtuosius kraštus, o tų kra Už laisvę ir žmogaus vertę kę
stų žmonės stengtųsi visomis liame ir mes balsą šiandien iš 
progomis lankytis Vakaruose, j Laisvės statulos papėdės, 
kad Amerikos Balsas ir Laisvo- Mūsų mintys šiuo metu yra 
sios Europos radijas teiktų tik su narsiąja vengrų tauta. Sep- 
faktus. Dėl ūkinės paramos da- tynias savaites ji atsilaikė prieš 
bartinei Lenkijai misija vienin- visą užpuoliko ginkluotą galy- 
go nusistatymo nepriėjo. bę ir nebepasiduoda savo pa-

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

I

141 tęsinys
— Eime, eime! — Jis nelaukia, kol Lina ginčy

sis, skuba tiesiai į trobą.
Namuose subruzdimas. Muzikantai laksto po 

kambarius ir kviečia visus į didžiąją trobą. Kažkas 
bus, bet kas — to niekas nežino.

— Na, gerai, kad tu čia, — tėvas pastebi ją. — 
O kur Viktoras, mūsų meistras? — Dairosi visur, 
bet niekur nemato. Į žvilgsnį atsiliepia kambariai: 
subruzdę jieško, šūkauja.

— Išėjęs!
— Išvažiavęs. Nėra motociklo.
— Išvažiavęs!!
Gimbutas braukia per ūsus nepatenkintas, kam 

anksčiau jo neįspėjo. Dabar laukti negalima!
— Nors ir nėra jo čia, bet mes greit surasime. 

Kadangi aš nebuvau davęs sutikimo, buvau net pa
sipriešinęs, perkūnais sugrūmojęs, tai dabar prie vi
sų, ir prie klebono, atsiprašau meistrą ir dukterį. Šį 
vakarą ir sukviečiau visus, kad paskelbčiau, jog su
tinku išleisti savo vienturtę dukrą už Viktoro, 
meistro!

Triukšmas, plojimai Ir muzika pripildo senuo- 
Per klegesį Gimbutas pilsto stikliu

kus, duoda vieną Samanei, kitą žmonai, klebonui, 
vachmistrui. Paskui ranka visus nutildo.

— Dar ne galas mano kalbos. Kas turi, išgeria 
kartu! Jau kad sakau, tai sakau, kaip klebonas per 
pamokslą!

— Tik nesuklysk, meldžiamasis, ir trumpiau! — 
atsikerta kunigas.

Viktoras pirma užeina į raštinę, iš ten — į val
gomąjį. Kai visi susirenka, jis stovi duryse pats pa- [ sius kambarius, 
skutinis. Kambario gale sėdi klebonas, juokauja su
kitu vyriškiu, toliau vachmistras įkaitęs kažką aiš
kina kaimynui.

Iš galinio kambario pasirodo tėvas eu buteliu 
rankoje. Įraudęs jis, linksmas, sutaršytais plaukais.
Meistras seka jį baugiai ir staiga pasitraukia.

— Gerbiamieji sveteliai ir namų statytojai, ir 
tamsta klebone! — kreipiasi Gimbutas. — Taigi, su-
vadinau visus Čia, kad pagerbčiau jus ir atitaisyčiau' ne uz meiatro» q kodėl jis slėpėsi, kas jis toks? Tuoj už telefonų,
klebono klaida Jis nereita sekmadieni sakė pamokslą1 nemanyklt! Pasirodo- kad Viktoras slapukas, ot kas J

maCtienj 8aRe pamok8lą| yra. Mes susekėm, tiksliau pasakius, poHcija susekė, 
kai jis buvo įveltas į bankelio bylą, kas tasai mūsų
meistras. Turiu jum pasakyti, kad atidoudu dukterį ; k ~ V'iTku??‘~j"is’iŠ 80 ha ūkio? Malonumas tokį

urtingo vyro: banke jis turi suslėpęs apie 18 tūk-' centriuką turėti. Na, daugiau ir nereikia, užteks, iš- 
stančių litų. Ar taip, ponas vachmistre ? j gerjjįm t

Drąsutis iikelia abi rankas Švytėdamas: tai tik- Su t8 kalbs vėl •pie4i“i žmOnė8: kod4‘ ji“ 8l4p4s'

ir susimaišė dėl tų užsakų
Kambaryje vieni susijuokia, kiti susikaupę se

ka, kas bus: kokią išdaigą iškrės Gimbutas. Buvo 
dveji užsakai, katruos jis pasirinks?

— Kur tu, Samane, ir tu, Viktorai? Ateikite!— 
kviečia šeimininkas.

Iš savo kambario pasirodo sumišusi Samanė ir i ra teisybė! 
sustoja prie žmonių krašto. — Jis jg didelių, garbingų namų, — tęsia toliau

(INS)

vergėjams, kurie yra pavergę ir ( da rodė supratimo bei palanku- 
mūsų tautas. Nepalaužiama ven mo. 
grų narsa ir kančia tesuteikia 
laisvosioms tautoms aiškesnį 
supratimą apie neišmatuojamą 
komunizmo blogybę ir apie pa
vojų per laipsniškas nuolaidas

Vieningi dvasia ir tikslais su 
tomis visiškos politinės lasvės 
valstybinės nepriklausomybės 
ir žmogaus teisių be atvangos 
kovojančiomis pavergtųjų mū-

jam pačiam būti bolševizmo su- sų tėvynių vidinėmis jėgomis, 
naikintam ar pavergtam. įr pasiryžę nesvyruojamai tar

nauti savo tautų laisvės sieki-

Kardinokis Mindszenty 
Vengrijos nepaliks

VATIKANAS. — Popiežius 
] Pijus XII nepritarė privatiems 
politikų daromiems žygiams per 
kelti kardinolą Mindszenty iš 
JAV atstovybės rūmų Budapeš
te į Vakarų Juropą. Kalbama, 
kad kardinolas net gavęs užtik- 

| rinimą iš Vengrijos lėlines vy
riausybės, kad jis nebūtų areš
tuotas, jei išvyktų iš krašto.

Tačiau kardinolas Mindszen
ty nesutinka išvykti, nes nepa
sitiki komunistų kalbomis ir pa
žadais. Daug jis jau tokių paža
dų girdėjo jo tardymo ir kalini
mo metu, bet niekas nebuvo iš
tesėta. Tokiais pat pažadais su
kilimo meto premjeras Imre Na- 
gy buvo išviliotas iš Jugoslavi
jos ambasados ir tuoj areštuo
tas. Pagaliau ir Vatikanas no
rįs kardinolą turėti ten, kur jis 
dabar yra, kaip vengrų tautos 
pasipriešinimo pavergėjams-ko- 

I munistams simbolį.

Stalinas naktį dirbo, 
dienę miegojo

1 Vienas lenkų žurnalistas Mas
kvoje rado komunistų šefą Ni
kitą Chruščevą labai geroje nuo 
taikoje ir labai plepų. Pasikal
bėjimo metu Chruščevas jam nu 
pasakojo savo vargus su Stali
nu, kuris naktimis dirbęs, o die
nomis miegojęs. “Tai buvo tik
ra tragedija mums, jo bendra
darbiams”, sakė jis, “nes mes 
dieną turėjome dirbti savo Įstai
gose, o naktį būti su juo, kad 
informuotume jį jam rūpimais 
klausimais”.

Po Stalino mirties buvęs pir
mas nutarimas “šią išvirkščią 
praktiką” atitaisyti ir dirbti tik 
dienomis, pradedant 9 vai. ryto. 
Žmogus nesąs iš geležies pada-

mams, — mes skatiname lais
vojo pasaulio vyriausybes ir vi- .. ., .
suomenes mobilizuoti žmonijos 'i’1“8' 31S reikalingas normalaus 

nakties poilsio sveikatai įslai-moralines jėgas bei imtis veik
smingos tarptautinės akcijos 
teisingumui ir teisėtumui Cent
ro ir Rytų Europoje atstatyti 
ir tuo pačiu pasaulio taikai ap
saugoti.

sio 1 d. deklaracijoje dėl Jung-1 
tinių Tautų. Tada jos iškilmin
gai buvo pareiškusios savo “no
rą matyti atstatytas suvereni
nes teises ir nepriklausomybę 
tautoms, iš kurių jėga buvo iš
plėšta”. Mes keliame savo bal
są, kad primintume ir 1945 m. 
vas. 11 d. Išlaisvintosios Eu- 
rodos deklaraciją. Laisvosios ga 
lybės joje skelbė, kad “visos 
tautos turi teisę pasirinkti to
kią valdžios formą, kokioje jos 
nori gyventi”, pažadėdamos 
“padėti išlaisvintoms tautoms 
sukurti demokratines instituci
jas, kokių jos nori”. Laisvės 
statulos šešėlyje yra tinkamiau-

Anglas netarnaus 
soviettj propagandai

Sovietų ambasada Londone 
pasiūlė Anglijos ministeriui pir
mininkui Macmillanui padaryti 
pasikalbėjimą su sovietų žur
nalistais, kuris būtų perduotas 
per Rusijos televizijos stotis, 
kaip neseniai Chruščevas pasiro
dė Amerikoje. Macmillanas svar 
sto pasiūlymą, tačiau manoma, 
kad, dėl rusų statomų sąlygų, 
atmes. Maskva norinti gauti iš 
anksto pilną atsakymų tekstą į 
maskviečių klausimus, kad žino
tų, kokie klausimai ir atsakymai
geriau patarnaus komunistų pro 

šia proga šioms sovietų už- pagancjaį Ministeris tikriausiai 
norės pasirodyti ne kaip artis
tas su išmoktu tekstu, bet kaip
politikas su savo protu.

čiauptųjų tautų aspiracijoms 
prabilti, ypač į amerikiečius, 
kurie šioms aspiracijoms visa-

kyti.
Gaila, kad Chruščevas tik šią 

vieną “išvirkščią praktiką” te- 
atitaisė, o jų dar yra tūkstan
čiai, kiekviename sovietinio gy
venimo žingsnyje, kurios neduo
da sovietiniam žmogeliui “nak
ties poilsio sveikatai išlaikyti”. 
Kažin kada enkavedistai Lietu
voje naktimis nebežudys žmonių 
tardymais ir kankinimais? Chru 
ščevas turėtų dar normalesnį ir 
ramesnį nakties poilsį, jei jis 
Lietuvoje ne tik išverstų “išvers 
tą praktiką”, bet išverstų ir 
Sniečkus, paleckius bei kitus 
Stalino padlaižius.

Bijosi “naujo kelio 
į socializmą”

BERLIN. — G. Zehm, filoso
fijos profesorius Jenos universi
tete, buvo išmestas iš Rytų Vo
kietijos komunistų partijos už 
propagavimą teorijos “naujas 
kelias į socializmą”, praneša Ry 
tų Vokietijos kompartijos dien
raštis “Neues Deutschland”.

šeimininkas. — Jo brolis — kunigas, Panevėžio ka
tedros vikaras. Ar taip, klebone ?

— O! — šis nustemba. — Teisybė, ten yra Til
vikas, Viktoro brolis?!

— Dar ne viskas! Kitas jo brolis karininkas, 
sesuo vaistininkė. Kas nori daugiau žinių, kreipiasi į 
vachmistrą. O dabar — išgeriam. Sveikinu visus! 
Muzikantai, ar skripkos šnapso pripiltos? Trenkite 
polką. Dainininkai, ar visai surūgote?! Gimbutas sa
vo dukterį išleidžia!

Stovi jis kambario viduryje toks galingas. Lie
menėje blizga auksinė laikrodžio grandinėlė.

Didis triukšmas namuose. Muzikantai groja mar
šus, vieni puolasi sveikinti Samanės, Gimbuto, kiti 
šoka prie vachmistro. Kiek klausimų! Drąsutis mo
steli ranka. Tylu.

— Tamstelės, malonumas tokią prakalbą sakyti! 
Kalbėsiu trumpai, nes tiek brangių dalykų laukia ant 
stalo. Visi žino bankelio dramą. Įkliuvo garbingas 
ir šlovingas Viktoras Tilvikas. Radom jo kambary 
pinigų. Atrodo, tik suvyniok į grandines ir kišk į ka
lėjimą, bet policija atsargi. Jei tie pinigai jo, jei jis 
nekaltas, kas tada? Taip negalima mūsų respubli
koje! Tuoj vienas ant motociklo į Telšius, į vieną 
banką, į kitą.-Apžiūrime kitų miestų iždus. Ir ką jūs 
pasakysite? Jo sąskaitose pinigo raudom kaip šieno? 
Ko tokiam garbingam vogti? Bet dar čia ne galas.

tuoj visur telegramos, visai slaptai ir taip toliau ir 
taip toliau. Ir vieną gražią dieną suplaukia praneši
mai į mano portfelį. Viskas aišku kaip ant delno:

ko jis atvyko į Smilgaičius, ko jis čia nori ?

(Bus daugiau)
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Lenkijos kardinolas Višins- padėjęs, 
kis, išbuvęs užsienyje beveik du lemianti 
mėnesius, grįžta namo, kur jis 
bus varšuviečių sutiktas su to
kiu pat pietizmu, kuris jam bu
vo parodytas grįžus iš kalinimo 
vietos į Varšuvos vyskupų bu
veinę. Kardinolą Višinskį buvo 
įkalinę tie patys Maskvai parsi
davę komunistai, kurie kiek ank 
sčiau, Maskvos įsakyti, įkalino 
ir seną komunistą Gomulką, ku
riam arčiau širdies buvo ne Mas
kvos, bet Lenkijos reikalai.

Stalinas spaudė

Stalinas iš Maskvos spaudė, 
kad kardinolas Višinskis ir “ere
tikas” Gomulka, drįsęs tarp kit
ko nepritarti Tito pasmerkimui, 
būtų per komunistinį teismą pa
šalinti iš viešojo Lenkijos gyve
nimo. Pagal to laiko Maskvos 
turėtą praktiką Gomulka turėjo 
būti pakartas (kaip Vengrijos 
Rajkas, Čekoslovakijos Slanskis 
ir Bulgarijos Rostovas), o kar
dinolas Višinskis pūdomas ka
lėjime ilgus metus. Bet Stalinas 
mirė šito savo noro įvykdymo 
Lenkijoje nesulaukęs, nes jam 
šiame reikale nepritarė nė mask- 
viniai Lenkijos komunistai, ka
dangi žinojo, jog atvestas į teis
mą Gomulka pasakys Maskvos 
adresu labai nemalonių dalykų, 
o kardinolo Višinskio kaltinimas

Ir toji pagalba buvo

{variausi spHiojimai
Taip dalykams Lenkijoje susi

klosčius, Europos spaudoje pa
sipylė įvairiausių spėliojimų, kai 
kard. Višinskis po seimo rinki
mų išvyko į Romą su popiežiu
mi pasimatyti ir ta proga savo 
kardinoliškos skrybėlės pasiim
ti. Ką pasakys Vatikanas apie 
tokį tariamai neortodoksišką 
kardinolo elgesį? Tiesa, kardi
nolas viešai ir oficialiai su Go- 
mrlkos režimu nesusidėjo, bet 
kas ginčys, jog jis išgavo iš jo 
"uolaidų Bažnyčiai ir prisidėjo 
prie tautos maišto prieš komu
nistinį režimą sulaikymo.

Europos, ypač Italijos, spau
doje buvo kišamos ir ginamos 
dvi nuomonės. Vieni teigė', kad 
kard. Višinskis Vatikane buvo 
labai šaltai sutiktas ir stipriai 
pabartas, o kiti įrodinėjo, kad 
iš Lenkijos pamokos Vatikanas 
padarė šią išvadą — duos ženk 
lą, kam reikia bendradarbiauti 
su komunistiniais režimais, jei 
tik bus galima gauti šiek tiek 
laisvės Bažnyčiai normaliau sa
vo misiją atlikti. Abi nuomonės 
yra kraštutinumai, todėl nė vie
noje nėra visos tiesos.

Jei atsiminsime aplinkybes

Tiesa, kad Vatikanas nesuti
ko Višinskio iškeltomis vėliavo
mis, bet toks jau yra Vatikano

Michael Lukaszewski, 30, kuris buvo fatališkai sužeis
tas, ir Anthony Concialdi, 30, kuris sužeistas į dešinę ran
ką, Chicagos. detektyvų biuro 11 augšte. Lavergne Jamison 
32, atėmė iš Lukaszewskio ginklą ir peršovė. Kunigas sutei
kė Lukaszewskiui paskutinius sakramentus. Jamison taip 
pat buvo 5 kartus peršautas ir mirė ligoninėje. (INS)

LRKSA 60 SEIMO ĮSPŪDŽIAI
Birželio 22 d. po pietų visa de- Grajauskas 

šimtis čikagiečių, LRKSA atsto
vų, Pennsylvania traukiniu išva
žiavome į Baltimorę, kur turėjo 
būti šiemet šešiasdešimtasis sei
mas. Kiti čikagiečiai atstovai 
išvažiavo automobiliais, o pirmi
ninkas L. Šimutis ir šrupšienė 
lėktuvu atskrido.

Apie vidurnaktį pravažia
vome didelį Pittsburgho miestą 
tarp kalnų ir upių. O po keleto 
valandų pravažiavome Harris- 
burgą; nuo traukinio kryptis 
pasisuko pietryčių link. Besigė
rėdami gražiais gamtos vaiz
dais ir tarp savęs besikalbėda
mi, privažiavome didingą Balti- 
morės geležinkelio stotį. Tš sto
ties lengvai suradome didelį ir 
puikų Lord Baltimorę viešbutį, 
kuriame vyko seimo posėdžiai; 
dauguma seimo atstovų čia ir ap 
šito jo.

Viešbučio salėse susitikome 
daugelį seimo dalyvių, pažįsta
mų iš praėjusių seimų Detroite,
New Yorke ir Chicagoje. Yra 
vienas kitas naujas, bet daugu
ma — žilagalviai senukai.

Seimus
Birželio 24 d. 10 v. puikioje iF 

oro vėsinamoje salėje įvyko iš-VVashingtono mies- 
tas yra gražioje vietoje ir labai seimo atidarymas.
gražus; mums jis padarė neuž- Seimą pradėjo rengimo komiai- 
mirštamą įspūdį. Po tiek įspū- jos pirm. adv. A. Grajauskas, 
džių vakare parvažiavę į savo I kuris pristatė miesto merą, pa- 
viešbutį puikiai išmiegojome. (Nukelta į 6 psl.)

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas
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Dar perdaug anksti kalbėti

Ko Gomulka prašė iš Vatika
no per kard. Višinskį? Ir ta te
ma būta daug gandų. Tvirtina-

sirnas rūpi ir Gomulkai. Tik, ži
noma, ne religiniais, bet grynai 
politiniais sumetimais. Ir tas 
klausimas bus laiko suvirškin
tas, bet dabar dar ne laikas jam

nebūtais dalykais sukels prieš j diplomatinis ceremonialas. Jei 
režimą ir taip jau tą režimą sa-! atsiminsime aplinkybes, kuriose 
botuojančią lenkų tautą.

Poznanės riaušių nuotaikos

ma, kad Gomulka norįs Vatika-. sutvarkyti. Ypač turint galvoje 
no diplomatinio pripažinimo, ku-1 tok į svarbų įvykį, kaip šį rudenį 
rio tiesioginis rezultatas būtų i vyksiančius parlamento rinki- 
Vatikano diplomatinių santykių mvs Vakarų Vokietijoje, 
nutraukimas su lenkų egziline į
vyriausybe Londone. Vargiai ti
kėtina, kad tas klausimas taip

Jau žinome įvykių eigą, kuri 
prasidėjo Poznanės riaušėmis. 
Tas riaušes inspiravusios nuo
taikos grąžino Gomulką į Lenki
jos valdžios balną, o kardinolą 
Višinskį — į Varšuvos vyskupų 
sostą. Nėra bereikšmis supuoli
mas, kad išsilaisvinęs Gomulka 
išlaisvino ir kardinolą Višinskį, 
nes jis negalėjo nežinoti, jog 
kraštas yra pasirengęs sukilti 
prieš režimą (ir prieš Maskvą) 
dėl krašto apiplėšimo, atnešusio 
ūkinį skurdą, ir religijos išpaži
nimo trukdymo. Todėl Gomul-

kardinolas turi veikti ir gyven
ti, tai parodytas ceremonialinis
santūrumas yra daugiau negu , , , .?. , . butų buvęs statomas, jeigu jissuprantamas, nes kiekvienas ,v “ J
pompastiškesnis žodis ar mostas 
gali pakenkti ir Lenkijai, ir jos 
Bažnyčiai. Patikimi spaudos at
stovai iš tikrų šaltinių žino, kad 
Vatikano sienose kard. Višins
kis buvo labai šiltai sutiktas, 
pagarbiai išklausytas ir dar ne
žinomai, bet gal sunkiai atei
čiai palaimintas.

Ar Vatikanas nutarė bendra
darbiauti su komunistiniais reži
mais ? Atsakymas priklausys 
nuo to, kaip tą visą reikalą su
prasime. Aišku kaip diena, kad

ka ne tik išlaisvino kardinolą, Katalikų Bažnyčia neatšauks 
bet ir grąžino Bažnyčiai daug nu, marksizmo pasmerkimo, nes jis 
savinto turto, leido religijos dės išpažįsta materializmą ir ateiz-
tymą mokyklose normalių pa
mokų metu tiems vaikams, ku
rių tėvai t0 pageidauja, atitrau
kė nuo sakyklų slaptosios poli
cijos pareigūnus ir nebegrasina 
duonos atėmimu tuos pareigū
nus, kurie nori išpažinti savo re
ligiją, dalyvaudami jos apeigose. 
Neseniai rinktame Lenkijos sei
me jau yra katalikų atstovų gru 
pė. Žinoma, tai didelis para
doksas, bet kas gali neigti, jog 
visa dabartinė Lenkijos padėtis, 
suprastintai gomulkiniu režimu 
vadinama, yra nemažesnis pa
radoksas. )

Istoriškas posakis
Gal ilgokai liks viešumai neži

nomi Gomulkos ir kard. Višins
kio santykiai, tačiau nesinorėtų 
abejoti, kad tarp jų nebūta pa- 
sitarifnų. Juk jiedu veikė lyg 
susitarę — Gomulka grąžino 
Bažnyčiai daug veikimo laisvės, 
o kardinolas per visą bažnytinį 
aparatą įtikino lenkus, kad ne
reikia iš seiman rinkti pasiūlytų 
Gomulkos kandidatų sąrašų 
braukti visiems žinomų priešgo- 
mul kinio režimo komunistų. Juk 
reikėjo tada tik pusiau lūpų pa
leisti gandą, kad bažnytinė va
dovybė pataria pasinaudoti duo
ta braukymo teise, ir nė vienas 
komunistas nebūtų išrinktas. 
Bet kas toliau?

Višinskis į tą klausįmą atsa
kė dabar jau istorišku posakiu: 
“Aš žinau, kad lenkai yra mokė
ję didvyriškai mirti, bet aš no
rėčiau priminti, kad nemažiau 
garbinga yra didvyriškai gyven
ti”. Gomulka ramiai, bet atkak

liai aiškino važinėdamas po kraš 
tą, kad komunistų išmetimas iš 
renkamo seimo išbrauks Lenkiją 
iš Europos žemėlapio. Tauta su
prato, ką norėjo kardinolas ir 
Gomulka pasakyti, — ir pabe1- 
savo taip, kaip jiedu patarė. 
Bet Gomulka vargu būtų laimė
jęs, jei kardinolas nebūtų jam

mą. Todėl idelologine prasme 
negali būti kalbos apie formalų 
pripažinimą režimo, kuris vals
tybės valdžios priemonėmis ir 
galia užmeta marksizmą visiems 
gyventojams ir netoleruoja jo
kios kitos ideologijos reiškimo
si praktiškame gyvenime. Kur 
taip yra (o mes žinome, kur taip 
yra), ten visų kitų ideologijų 
persekiojimas yra neišvengia
mas. Atrodo, kad Gomulkos re
žimas Lenkijoje nuo tos prak
tikos linkęs atsisakyti. Jei taip, 
tai kovos tarp Lenkijos režimo 
ir Kat. Bažnyčios gali sušvelnė
ti. Gyvenimas ta prasme visai 

1 sunormalėtų, jei Gomulka žmo
nių sielas paliktų kard. Višins
kio rūpesčiui, o pats rūpintųsi 
tik jų medžiagine gerove, kurios 
ligšiolinis Lenkijos režimas ne
sugebėjo parūpinti.

iš viso dabar jau būtų buvęs 
keliamas. Jei Gomulka, kaip 
valstybininkas ir patriotas, yra 
Maskvos politinis priešas, tai jis 
sieks visų lenkų vienybės. Vati
kanas čia jam galės labai padė
ti, bet man atrodo, kad apie tai 
kalbėti dar perdaug anksti.

Prašęs Gomulka ir vyskupų 
paskyrimo nuo Vokietijos at
plėštose žemėse, bet Vatikanas 
likęs prie savo seno tradicinio 
nusistatymo, kad pirmiau tai
kos sutartys turi nustatyti vals
tybių sienas, o tik paskui išve
damos vyskupijų ribos. Šitą rei
kalavimą statys Vatikanui kiek
viena Lenkijos vyriausybe, to
dėl galima prileisti, kad tas klau

Kas sako prakalbą, visada tu
ri žiūrėti, kad išsemtų temą, ne 
klausytojus. Winston Churchill

PERKRAUSTAU
BALDUS 

Vietoje ir iš toliau

K. E I D U K 0 H I S
2313 W. 91st St., Chicago, IU. 

Tel. PRescott 9-2781

NUO
SKAUDANČIŲ 

IR ATVIRU ODOS

UŽSISENEJUSIŲ 
)ANCIU ŽAIZDŲ 

LIGŲ

Susitvarkę, su pažįstamais pa
sveikinę įr vienu kitu žodeliu 
persimetę, 10 vai. vykstame į 
gražią gotinio stiliaus lietuvių 
Šv. Alfonso bažnyčią. Sumą su 
asista laikė dvasios vadas kun. 
J. Baltusevičius (Boll). Įspūdin
gą ir pritaikytą pamokslą pasa
kė kun. Zdanavičius. Pamaldų 
metu gražiai giedojo choras.

Ekskursija į Washingtoną

Po pietų dideliu autobusu apie 
50 seimo dalyvių išvažiavome į 
Washingtoną. Kelyje užtruko
me tik apie valandą.

Privažiavę Washingtoną, pir
miausia aplankėme pranciškonų 
vienuolyną. Vienuolynas yra 
gražioje vietoje ir labai gražiai 
bei stilingai įrengtas. Matėme 

i stilingas Kryžiaus Kelių stotis, 
katakombas. Vadovas paaiški
no jų reikšmę i?- trumpą istori
ją.

Toliau autobusas atvežė mus 
prie Lietuvos respublikos atsto
vybės. Namas nedidelis, bet ga
na gražus ir lietuvio širdžiai ne
paprastai brangus; tai buvusios 
nepriklausomos Lietuvos dalelė. 
Pasiuntiniu J. Rajeckui mus pri 
statė V. Kvetkus. Lietuvos pa-

BUICKAS 
Tik

02,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK Ine. 
907 W. 351h St., Chicago 9, III. LA 3-2022

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

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

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

CHARLES
vakarus nuo Califomia Avė J
ZEKUS. Sekretorius

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

f

SPECIALUS BARGENAS

1957 M.

TELEVIZIJŲ
IŠPARDAVIMAS

Pasinaudokite reta proga dabar pi
giai įsigyti TV aparatą, nes mums 
reikia paruošti vietą naujiems 1958 
m. modeliams.

ATEIKITE ĮSITIKINTI TV 
APARATŲ NUPIGIN1MIT 

Instaliacija ir garantijos veltui

lįii-Dflinfl.

HTELEVISIOn
Csaites - Service)

Hav. In*. A. 8EMENA8
3321 S. Halsted — OUffside 4-5685 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 
ir ketvirtadieniais 9—9

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ,
ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai i ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti nes jų užaisenėjuaioa ž&lždoa 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvl
LEouLO^ornment^^Jos ““a™* siuntinys mus pasveikino, padė- 
ypatbyea palengvins jusu skaudBji- kojo už atlankymą ir pasakė,
tj Vartokite ją tapgi nuo skau- kad Sibire ištremti lietuviai kė
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina Haįs jr alkūnėmis atšliaužtų čia, 
niežėjimą Ilgos vadinamos PSORIA- ...... ,v
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą Ilgos jei tik bolševikai leistų, 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilslos odos dedlr- 
vinlų, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., 31.25, Ir 33.60.
Pirkite valstinėseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wlsc., Ga- 
ev.lnd. Ir Petroit, Ml- 
chlgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order j

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St_ Chicago 84, m

Nebūk susiraukęs, drauge, 

įsipilk sau džiaugsmo

Sunny Brook whiskey,

švelniausia iš gerųjų 
Kentucky whiskies ... 
džiuginanti kaip ir 
degantis laužas . . . 
miela ir maloni 
kaip vasaros naktis!

Sunny Brook„Whiskey
Cheerful at its Name!

ALSO AVAILABLBl
Kemucky Straight 
Bourbon ff'hiikej

Tilt OLD SUNNY BROOK COMPANY, lOlHSVILLE, KY. DISTRIBUTFD BY NATIONAL OISTILLERS PRODUCTS CORPORATION. 
BU III 66 PKOOF * KtNIUCKY BltNDtll WHISKLY CONIAINS 65% GRAIN NEUTRAL SPIRITS,

Toliau autobusas apvežė gatvė 
mis apie didingus ir gražius augš 
čiausios valdžios rūmus. Netoli 
nuo čia yra Arlington National 
Cemetary — tai labai dideli ir 
gražūs kritusių už Amerikos 
laisvę karių kapai; čia pat ir 
Nežinomojo Kareivio įspūdingas 
kapas. Matėme didingus Wash- 
ingtono ir Lincolno paminklus, 
apie kuriuos paaiškino seimo ren 
gimo komisijos pirm. adv. A.

ŠALDYTUVAI

tik

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEIJY A. RAUDONIS, .NELEI E BERTULIS, Sav.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo U tkl 4:10.
J?

U 
T 
U
nINSURED \ "

-UPTO- / ■ -L
FEDER9L
S9VING5
AND LOAN

Ghartered A Hnpervlnen 
hv r.hv> I). s. (^įTrmmeni

Įataigoe VALANDOS: 
rvui iki S vhi vakaro

Kaadiea nuo 9-toa ryto iki S vai. 
SaAtadiomaia no.’ S vai rvto k

MUTUAL FEDERAL SAVIHGS REKORDAS...

1905 m. Suorganizuota pagal valstybės čarterį.
Bendrovė visuomet stengėsi pagerinti 
ir padidinti patarnavimus skolintojams 
ir taupytojams.

1933 m. įsijungė į Federal Home Loan Banko
sistemą.

1934 m. įsigijo Federalinį Čarterį.
1935 m. gavo Federal Savings A Izian Insurance

Corporation, Washington, D.C., apdrau
dę. Visų sąskaitos apdraustos iki 
$10,000 00.

1941 m. J. A. V. Iždas pasirinko bendrovę savo 
agentu valstybės taupymo hunams 
pardavinėti.
Nuo pat įsikūrimo mokėjome ir 
mokame aukštus dividendus.

PRADFKITF TAUPYTI ŠIANDIENI
I

2202 W. Cermak Rd„ Chicago 8. III 

Pbone VI 7-7747
JOHN J. KAZANAU8KA8. Fru.

Oharterad Ir Suparvuod by the United States Oovernmeat
po pietų. Ketvirtadieniai! ano 9-toa valandos 
ai n** n’-*', T-«ėi»4,eniai» -’oai ••atidaroma
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Antradienis, 3957 liepos 2 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

1L LIETUVOS VYČIŲ, ILLINOISINDIANA APSKR., METINIS IŠVAŽIAVIMAS
Bučio darže, Willow Springs, Illinois, Liepos 4 d., 1957 m.

Malonus laikas laukia visų atsilankusiujy.

11*11 B • . . • I MMeninę dalį atliks solistės Irene Protas ir Josephine Miller ♦

Visi kviečiami dalyvauti RENGĖJAI
j?

MŪSŲ KOLONIJOSE hattanville College nf the 
Sacred Heart, Purchase, New

n w • e . ... York- P° 1>300 d°lerių kasmetSan Diego, Callf. su daugybe įdomių fotografijų, keturiems metams. Ji pasirinko
“Vilties” žurnalo Šventė šešiolikos metų “Vlities” gy- Manhattanville College, kur 

venimo proga, norisi palinkėti pradės studijuoti mediciną.
Gegužės 30 d. vakarė graikų jOg nenuilstančiam redaktoriui Vietos spauda plačiai aprašė 

auditorijoje buvo didelė lietuvių ir leidėjui, kad išsipildytų visos R. L. Petrauskaitės nasižymėji- 
šventė su mažu lietuvių skai- jo gražios viltys, kurias jis tu-1 mą ir gabumus moksle ir įdėjo 
c*umi- rėjo, pradėdamas leisti šį žurna- jos fotografiją.

Prie įėjimo į salę moterys, ap- ir kad Dievas duotų jam jė- /
sirengusios lietuvių tautiniais SU dar ilgai dirbti žmonijos ir ma geriausia uinmeir
drabužiais, pardavinėjo biletus lietuvių tautos labui. O mūsų uoliai besimokydama Regina L. 
į vakarą ir sudarė gražų lietuviš- lietuviškajai visuomenei norėtų- Petrauskaite surasdavo laiko 
ką įspūdį. Salėje prie durų ant s* palinkėti labiau susidomėti' dirbti su skautėmis, kurių ji il- 
didelio stal0 buvo išdėstyti “Vii- “Viltimi” ir jos leidėju, kuris gą laiką buvo draugininke. Ne- 
ties” numeriai “The Dance of' vienas pats dirba tikrai milžiniš- seniai įvykęs ir puikiai pasise- 
Lietuva”, “The Evening Song” į ^4 lietuvių tartos garsinimo dar kęs Motinos dienos minėjimas 
ir kiti leidiniai. Atrodo, kad bū- ką. “Vilties ’ adresas: V. F. Be-
tum kur Chicagoje, Clevelande kajus, i540 Tenth Avė., San 
ar kitoje didelėje lietuvių koloni- Diego], Calif. P. G.
joje. Tik visur skambanti ang
lų kalba primena, kad esi tik PRADĖS MEDICINOS 

STUDIJASSan Diego.
Salėje nuotaika šviesi, svečių 

daug, stinga net sėdimų vietų, 
mirga įvairių tautų spalvoti dra 
bužiai, jų tarpe ir lietuvių, nes 
tai išvakarės dešimto metinio 
Kalifornijos federacijos tautinių 
šokių festivalio, kuris šiemet 
švenčiamas San Diego mieste.

Scenon išeina pranešėja, apsi
rengusi lietuviškais drabužiais, 
Ir praneša programą, šio vaka
ro vedėju yra Vytautas Belia- 
jus. Jis taip pat yra rytdienos 
“Folks Dance .Festival Chair- 
man”.

Vakaro programa pradedama 
“Vilties” šokėjų grupės lietuviš
ku “Kubilu”. Toliau seka indų, 
japonų, korėjiečių, lenkų, portu
galų, škotų, vokiečių (bavarų) 1 
šokiai. Vėl “Viltis” pasirodo su 
“Lenciūgėliu”, dalyvauja Ražpu 
tanų relginiame šokyje.
•’ Žymiąją programos dalį meist

“GALIMA TIKĖTIS — 1967

Skraidantis automobilis, koks jis vaizduojamas vieno žur
nalo, manoma, galės pasirodyti apie 1967 m. Jis galės pasi
kelti stačiai iš kiemo pievelės ir galės skristi 60 mylių per 
valandą, (INS)

Elizabethe irgi yra jos darbo 
ir sumanumo vaisius. Rudenį, i 
Laimutei išvažiavus į kolegiją, 
jos pasiges draugės ir Eliza- 
betho lietuviškas jaunimas, ku
rio ji buvo širdis.

Regina-Laimutė Petrauskaitė, 
dr. Stasio ir Onos Petrauskų VVaterbury, U 01311. 
duktė iš Elizabeth, New Jersey, j Birželio įvykių minėjimas
šiemet birželio 21 dieną baigė, ’i Waterburio Altas birželio 16 

d. suruošė liūdnųjų birželio įvy
kių minėjimą, kurį, pirmininkui 
J. Trečiokui negalint dalyvauti, 
pravedė vicepirm. VI. Varnec- 
kas. Klebonas kun. J. Valantie- 
jus sukalbėjo invokaciją; komp. 
A. Aleksio vadovaujamas para
pijos choras padainavo kelias 
nuotaikai pritaikytas dainas.

Minėjime kalbėti buvo pa
kviesti A. Devenienė ir A. Sau- 
laitis. Miesto mero atstovas 
taip pat tarė atitinkamą žodį.

Priimta Lietuvai laisvės rei
kalaujanti rezoliucija. Aukų 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
sudėta 205 doleriai.

Šv. Patricko Augštesniąją mo-

REGINA PETRAUSKAITE

Tremtinių gegužinė
Tremtinių draugija birželio 23 

d. Devenių ūkyje suruošė gegu
žinę. Oras buvo puikus.

Neseniai iš Europos grįžusi E. 
Devenienė papasakojo kiek savo 
įspūdžių iš lietuvių gyvenimo į- 
vairiuose kraštuose.

riškai atliko pats V. Beliajus, so 
lo pašokdamas graikų šokį, žy- kyklą pirmąja mokine — aukso 
dišką šokį ir arabų “Kupranu-1 medaliu. Tarp daugelio meda- 
gano mirtis . lių įr atžymėjimų, kuriuos ji ga-

Programa baigiama labai įspū 
dingu “Memorare”, kuris buvo 
dedikuotas žuvusiems drau
gams, tėvams ir pavergtai tėvy
nei Lietuvai, su giesmėmis “Ag
nus Dei”, “Kyrie” ir žvakių eise
na. Solo partiją atliko V. Belia
jus. Tai buvo tikra susikaupi
mo valandėlė. Tyla ir rimtis už
viešpatavo salėje. Pajunti, kiek

vo už atskirus dalykus, ji buvo 
ypatingai atžymėta arkivysku
po Thomas R. Boland medaliu 
už geriausią tikybos žinojimą, 
kurį ji gavo po konkursinių eg
zaminų, vykusių tarp visų arki
vyskupijos augštesniųjų kata
likiškų mokyklų.

Reginai L. Petrauskaitei yra
daug gali laimėti savo tautai vie pasiūlytos d v i stipendijos: 
nas gabus idealistas. ' College of St. Elizabeth, Mor-

Visoje programoje be vado-' New Man.
vo V. Beliaujaus, dalyvavo tik,
viena lietuvaitė — Sofija Kaz
lauskaitė, uoli “Vilties” grupės 
Aokėja.

Po programos pradėti nuotai
kingi šokiai, nes čia buvo susi
rinkę žmonės, kurie mėgsta ir 
moka šokti. Vakaro vadovas 
V. Beliajus pasirodė salėje links
mas patenkintas ir ,savųjų svei
kinamas, prasitarė: “Pradžioje 
buvome susirūpinę, nes išlaidų 
turėjome daug, o biletų iki 6 
vai. tebuvo parduoti tik 24, o 
dabar matote!”...

Minėjime dalyvavo gal tik a- 
pie 20 San Diego lietuvių, o visa 
publika buvo nelietuviška. Bu
fetuose talkininkavo Piežienė, Si 
rutienė, Pieža ir kiti.

“Vilties” žurnalas, redaguoja
mas ir leidžiamas V. Beliajaus, 
yra folkloro, tautinių šokių ir 
lituanistikos žurnalas, leidžia
mas anglų kalba šešis kartus 
per metus. Jis pasiekia visus 
pasaulio kampus ir turi iš viso 
1,500 prenlmeratorių, iš kurių 
50 lietuvių, daugiausia chicagie- 
čių. Iš užsienio kraštų daugiau
sia prenumeratorių yra Kana
doje, MontreaKo apylinkėje — 
prancūzų tarpe. JAV “Viltis” 
prenumeruo jama d a u g i a v šia 
“Old Stock” amerikiečių. “Vil
tis” ne tik lietuvišką vardą tu
ri ,ne tik lietuviškais ornamen
tais papuoštą viršelį, bet kiek- 

|Viename numeryje rasi daugiau 
ar mažiau ką nors iš lietuvių 
folkloro, istorijos, aktualijų ir 
fotografijų. Praėjusių metų ko
vo — balandžio mėn. visas nu
meris buvo paskirtas Lietuvai,

kur jau bus keturioliktoji Ne- m**************^********* 
kalto Prasidėjimo seserų orga- M O V I N G 
mzuojama stovykla. Keli ber- ą. BENIU JL.lb aineua įvairius 
niūkai vyksta pas tęvus pranciš- j perkraustymus oei pervežimui 
konus, Kennebunk Port, Me. jg tolimų ir artimų atstumų

Abi stovyklos gerai auklėja jel. Rlshop 7-7075
jaunimą ir tvirtai palaiko lietu- ąnžtjyyy w
vybę. Tokio auklėjimo reikėtų -
visiems lietuvių vaikams. L. T. . . .,, ...... ,* įsigykite, perskaitykite Lietuvoje

preiitihiotą Istorini romaną dvlejno- 
; tomuose.

Lithuanian dictionary KRAŽIŲ SKERDYNES
Angliškai lietuviškas — Lietuviš- Į Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai, 
kai angliškas žodynas. Parašytas *>'vai pavaizduoti anų dienų papro-

rT-,?e,rikoiJš? X5
psl. Kiet&lS Viršeliais. Kama $4.50. rovės vaizdą. Jie parodo kaip dai 
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd Lietuvos nepriklausomybės prieSauš- 
St., Chicago 29. m. į ryje maskoliai persekiojo mylinčius

savo kraStą. ir tikėjimą žemaičius Ir 
Jie liejo kraują dėl savo šventovės.

Autorius — J. Marcinkevičius 
pats lankėsi Kražiuose, gerai susi
pažino su vietos aplinkuma, apklau- 
sinėjo gyvus Įvykių liūdininkus Ir 
panaudojo plačią archyvinę me
džiagą.

1 tomas 318 pusi. kaina ....$3.00 

II tomas 320 pusi., kaina ....$3.00 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS (JLIS, sav.
* 4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481
Vaikai į lietuviškas stovyklas

Šiomis dienomis būrelis mer
gaičių išvyksta į mergaičių va
saros stovyklą Putname, Conn.,

STATYBAI
IR NAMU

pataisymui)
Gegužinės dalyvių buvo ir iš pHISTATOM

toliau. Svečių tarpe buvo prel.' Visokių Rūšių 
M. Krupavičius, prof. Ig. Kon- MEDŽIAGĄ 
čius, A. Vaišnys, A. Kudirka, T.
Matas, J. Brazauskas, V. Kuz
mickas, dr. Devenis, dr. Bobelis 
ir daug kitų.

■ — ■■■I ■ ■ .1 ■ ON.I.III

'/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1088

B. R. Pietkiewicz, prez.; E R. Pletklewlez, gekr. Ir advokatą*v
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai Bemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta Iki SI 0,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; tre>č. uždaryta, o Beit. nuo 9 Iki vidurdienio.

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

NAUJAS
19 5 7 

CHRYSLER 

*2811

NAUJAS
19 5 7

PLYMOUTH

*1732
Daugybė garantuotų visų i&dirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnas

Seniausia, didžiausio ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

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

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. Vlrginia 7-1515

*

MOKJNG DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JŪSŲ BALDUS!

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

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsfed St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

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

■įAes

pįviden^

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BE NDROVI

4038 Archer Avenue Tai. la3-67t» 
AUGUST SALOUKAS Prazldacvo.

s/

24 GABALŲ - ŠAKUČIŲ - 
ŠAUKŠTŲ SERVIZAS 
UŽ $500.00 SANTAUPAS
Nemokamai, kai Jūs atidarote tau 
pymo sąskaitą padėdami $506.00 arba 
įdėdami tokią pat sumą į jau esa
mą sąskaitą. Šis servyzas, kaip 
tik tokis, kurio Jūs pageida
vote, kad galėtumėt juo nau 

dotis prie vandens ar
ba šiaip kur nors 

iškeliavus . . .

DABAR GAUSITE 
AUKŠTESNIUS 
DIVIDENDUS!

X

PLIAŽUI ANTKLODE 
UŽ $200.00 SANTAUPAS

Ši puiki antklodė ir dėžė yra 
dovana Jums kai sutaupote 
$200.00 įdedami į jau esamą 
taupymo sąskaitą ar atidaryda

mi naują. Tai praktiškai dovana va
saros laikotarpiui, būnant prie 
vandens arba šiaip išvažiavime.

ATOSTOGŲ KLUBO TAUPYTOJAMS 
PASKUTINE PROGA
gauti vieną iš šių
praktiškų ir gražiai įpakuotų druskinės ir 
pipirinės komplektų nemokamai. Tik pra
dėkite Atostogų Klubo Taupymo su $1.00 
daugiau savaitėje ir mes Jums duosime 
šią praktišką dovaną.

ST ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1 447 So. 49th Court • Cicero 50 • TO 3-8131

Savings Insured ...Since 1938
• " 9 ■' ’. • ty s. f
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DITCNRAflTlS DRAUGAS, CHICAGO, UJJNOD8

SEIMO ĮSPŪDŽIAI * bei išsamų pranešimą apie ap- 
* I draudas, jų rūšis ir teises.

(Atkelta iš 4 psl.)
Sekantiems trejiems metams* 

sveikinusį seimą ir palinkėjusį j valdybe išrinkt’: dvasios vadu 
jam sėkmės. Jam išvykus, pir-'kun. J Baltusevičius, pirm. L 
mininkas papasakojo lietuviams
būdinją anekdotą. Sako, jog lie
tuvis lietuvį sutikęs New Yorke
klausia, kiek jūsų čia yra, Bos-1 tį į seimą, o nesančio negalima 
tooe — kokį mokslą esi baigęs,1 įr rinkti. Sekretorimui išrinktas 
Chicagoje — kokį biznį turi, y. Kvetkas, iždininku P. Kara- 
Pittsburghe — iš kur kilęs, Olšauskas. Iždo globėjai tie pa- 
Baltimorėje —ką gersi? Prista Į tys — L. Žemaitytė - Donaro- 

vich ir V. Abromaitis. Papildy-tęs kitus seimo rengimo komi-1
sijos narius, toliau seimo vedimą 
perdavė LRKSA pirmininkui L. 
Šimučiui. Jis pasakė turiningą 
ir įdomią kalbą, primindamas, 
kad Baltimorėje yra daugiau 
10,000 lietuvių ir seimas čia bu
vo tik prieš 46 metus. Tada pir
mininku buvo Vasiliauskas; jo 
namuose buvo centras (nes ta
da savų namų neturėta). Pirmi
ninkas, naudodamasis jam kon
stitucijos suteikta teise, pakvie
tė į mandatų komisiją Medonį, 
Zernauską ir Šrupšienę, į bal
sams skaiyti komisiją — Nar
butą, Litviną ir Ivaltienę, ženki, 
prisegimo komisiją — Balttru- 
šaitienę ir Rakauskienę. Toliau Vakare buvo šaunus balius, 
sekretorius patikrino pagal są- kuriame dalyvavo Lietuvos pa
rašą iššaukdamas kuopas ir at- siuntinys J. Kajeckas su žmona, 
stovus. Vliko pirm dr. Trimakas, vieti-

Pasirodė, kad yra kuopų sek- i nis kongresmanas, lietuvis paš- 
retorių, išbuvusių tose pareigo- viršininkas Laukaitis su žmo- 
se daugiau 50 metų. Ir kuopa, na’ vadybos nariai, geimo atsto- 
kuriai priklauso ALRKS pirmi-1 vai ir daugelis svečių bei viešnių 
ninkas, yra didžiausia narių skai toaltimoriečių lietuvių.
čiumi — 211 suaugusių narių — 
ir į seimą atsiuntė 4 atstovus, o 
101 kuopa, kuri taip šauniai pa
sirodė praėjusiame Chicagos sei
me, neatsiuntė nė vieno atstovo.

Mandatų komisija pranešė, 
kad pirmame posėdyje dalyvau
ja 82 nariai su valdyba. Vėliau 
dar atvyko keli, ir atstovų skai
čius pasiekė šimto.

Į rezoliucijų komisiją pakvie- JAV LB Waukegan apylinkė 
čiami kun. dr. A. Juška, K. Klei- i š. m. birželio 23 d. buvo suren- 
va ir W. Cinikas iš Pittsburgho. i gUSj tragiškųjų birželio įvykių 

Seimo prezidiuman išrinkti minėjimą.
pirm. Ralph Valatka iš Detroi- gv Baltramiejaus parapijos
to, vicepirm. Rakauskas, sek
retoriumi M. Zujus, jo padėjė
ja — Albina Poškienė iš Chica
gos. Spaudos komisija — kun. 
Dabušis, Ličkus ir prel. Juras 
Sudarius seimui vesti prezidiu
mą ir reikalingas komisijas, val
dyba perdavė seimo vedimą į jų 
rankas.

Centro valdybos nariai patei
kė pranešimus iš savo trejų me-| 
tų veiklos, kurie buvo priimti be
veik vienbalsiai taip, kaip para- j 

šyti seimui paruoštoje ir atspaus Į 
dintoje knygoje, kurią seimo Į 
nariai atsivežė į seimą; o kurie 
jos nesuspėj ogauti, gavo seimo 
me pirmame posėdyje; galėjo ją 
pasiskaityti, žodžiu paaiškinant 
pranešėjams.

Antradienį popietinin posėdin 
atvyko aktuaras ir pateikė ilgą

t
A. , A 

ELZBIETA
LAURINAVIČIENĖ

BAKTI SAITF:

Gyv. 45 24 S. Marshfield Avė.
Mirė liepos 1 d., 1957, 7:30

vai. ryto, sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Tau
ragės apskr., Tauragės parap., 
Kaupų kaimo.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me duktė Eleonora Vėlius, 
žentas Petras, anūkė Mat Iena; 
sesuo Agota Peculevičienė ir 
jos duktė Paulina ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas bus pašarvotas 5 vai. 
po pietų J. F. Eudeikio koply
čioje, 4605 Ho. Hermitage Avė.

Laidotu vės įvyks liepos 5 d. 
iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. diaugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę: duktė, žentas, anū
kė, sesuo.

Laidotuvių direktorius .iohr 
F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius žios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 4545 W. 63rd St., Chi- 
cago 20, III. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2. «

pirm.
Šimutis, vicepirm. R. Valatka. 
Buvusio vicepirmininko motina 
mirė ir dėl to jis negalėjo atvyk-

ta valdyba dar trimis nariais —
K. Kleiva, W. Cinikas ir Poškie
nė. Redaktoriumi liko M. Zujus, 
dr. kvotėjes — W. Christian. Apylinkės vadovybė širdingai 
Ladarybės komisijon išrinkti tie dėkoja Šv. Baltramiejaus para- 
patys nariai — M. šrupšienė, Pr. ' PUOS kunigams, parapijos cho- 
Jurevičius ir P. Baltrušaitienė; I ru* *r J° vadovui St. Žiliui, pa- 
jaunimo komisijon — Katilius skaitininkui Povilui Dirkiui, vai-
ir kiti; švietimo komisijon — 
kun. P. Patlaba, Bobelis ir Vai
čiūnienė.

Sekantį seimą nutarta šaukti 
po trejų metų naujuose LRKSA 
pastatysimuose namuose Wilkes 
Barre, Pa. Seimas trečiadienį 
buvo apie 5 vai. baigtas him
nais.

Įspūdingas ir turiningas kal
bas pasakė Lietuvos pasiuntinys 
J. Kajeckas, Laukaitis ir L. Ši
mutis bei Vliko pirmininkas dr. 
Trimakas, o J. Lauoka tai įrašė 
į juosteles ir perduos per radiją 
į Lietuvą. J. Litvinas

Waukegan, III.
Birželio minėjimas

bažnyčioje šv. mišias atnašavo ir 
tai dienai pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. Juozaitis.

Paskaitą skaitė iš Chicag<03 
atvykęs Povilas’ Dirkis, kuris 
vaizdžiai apibūdino birželio die
nų tragiškumą lietuvių tautai.

Po paskaitos buvo suvaidinta 
“Ten, kur Nemunas banguo

“VERKIANTI DIEVO MOTINA 

SYRAKŪZUOSE”
Kan. dr. Ottavio Musumeci’o

Nuostabi knyga apie mūsų dienų antgamtybės 
prasiveržimo reiškinį

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

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

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

Pinigus su užsakymais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS

ja” — Pr. Zarankos. Bern. Braz 
džionio eilėraštį “Lietuvos lau-, 
kai” deklamavo L. Tamašaus-1 
kaitė. Šv. Baltramiejaus para
pijos choras, vadovaujamas mu
ziko St. Žiliai'® padainavo ke
letą dainų

Minėjime po 5 do. aukojo Ta
mašauskai, Timčikai, Lukaus- 
kai, Kairys, Triukai, Grižai ir 
St. Laučys; po 3 dol. — Šlyte- 
riai ir Morkūnai; po 2 dol. — 
Andriulis, Žemaičiai, Lašaičiai, 
Urbonienė, Petroliūnai ir J. A. 
Kavaliūnai. Kiti aukojo po ma
žiau. Viso aukų gauta 90 doi.

dintojams, deklamuotojai ir at
silankiusiems į minėjimą už gau 
sias aukas. V. P.

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJĄ

R H E EM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIROONDITIONER

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

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

TOvvnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, aav.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju pp. Izi 

belei ir Andriui Mickams (246 
N. E. 20th terrace, Miami) už 
parodytą lietuvišką širdi ir 
suteiktus affidevitus įvažiavi
mui į U. S. A., nors visiškai ne
pažįstama jiems buvau. Tas 
beribis pasitikėjimas savuoju 
tautiečiu žiba, kaip šviesus ži
burys mūsų sunkioje išeivijoje. 
Tas:i didelis pasiaukavimas ir 
noras padėti savam žmogui, ti
kiu, bus įamžintas tautos isto
rijoje, kaip nepalaužiama lietu
vių moralinė iėga.

Su gilia pagarba 
dėkinga Janino Narutavičienė

Miami.

REAL ESTATE

- is-asa'ča-ss&'ciasrcyjBa ra/sš 
GAGE PARKE

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

Pajamų nuosavybe 7 kamb. rezid. 
ir 2-jų k. butas rūsyje. Radijatoriais 
gazu apšild. Galimybė padaryti 3-čias 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su 
4%%. Pilna kaina $20,500.

MABQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1 % augšto medinį namų — 5 ir 31/, 
kamb., alyvos Šildymas. Tik'$12.200.

1 % augšto mūr. pajamų nuosavy 
bė. 5 k. apačioj ir 11/, k. viršuj su 
atskiru įėjimu ir vonia. Garažas. Kai
na $20,700.

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

apačioje, 4 k. butas viršuj. 90 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$24,500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašė ir įsitikinsite gerais cirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 
~5916 So. Western Avė.

PRoep. 8-2234 arba HEm. 4-7085

Mūr. 3 butų, biznis, garažas. $20,900. 
Mūr. 4 būtų, centr. šild., gar. $24,000. 
Mūr. 2 po 4, greit, pardav. $15,200. 
Mūr. 2 po 6. centr. šild., gar., pigiai 
Mūr. naujas 6 k„ did. lot, bargenas. 
Mūr. 3 butų, taverna, gar. $20,600.

Yra pigių ir pelningi) namų.

BUDRECKAS Reaity
4081 Archer avė.. LAfayette 3-3384
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Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar pard«odant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NOK VILA
KKAL ESTATE SALES 

2000 W. 59t»i St. Tel. PRospect 8-5454 ,
iiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiinuii;;;;::i!!i*!L*uiuiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiii<iiiiiiiiiiiiii!ii

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

Tel. BKVERLY 8-3948 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas Tarpininkavimas bizniuose ir
aidžios įstaigose

INCOME TAX. Tau aconuntnnt.

KADA NORITE PIRKTI AB 
PA RIBOTI NA.M1 S

K re i likitės į
SOPBVCH• REAL ESTATE 

8407 S. Kedzie Avė, H’Albrook 5-3216
Klauskite ALEX KANAVERSKIO

BRIGHTON PARKE parduodamas 
3-jų imtų mūrinis namas. Naujai 
įvesta karšto vand. gazu apšildymas. 
Aluminum langai ir sielai. Plalus 
5ūxl25 sklypas. įmokėti $8,(100. Ne
praleiskite progos. kl'TKA-NOItkl S, 
tVAlhrook 5-5030.

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL E8TATE-INSURAN0E 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 61 St.
VVAlbrook 6-5030

PRoapect 8-3579 ( vak. ir semsd.1

DOLTON. By Ovvner. De Luxe 8 
room residence. 4 large bedrooms,
11/9 tile bath, cab. kitehen, gas heat, 
full basement, tile floor. 2 car at- 
tached garage, 125x175 lot land- 
scaped, separate dining area, breez- 
way, ftreplace. Mušt see to appre- 
ciate. Iinmedlate possession.

Dolton 1566

$6,000 įmokėti už 3-jų butų mū
rinį Brighton arke. 2 po 5 ir 1 
2-jų kamb. butas. Naujas centrinis 
šildymas gazu. Aluminijaus langai. 
Extra sklypas. Geros pajamos. Tel. 
VVAlbrook 5-5031._______________

ST. CASIMIR’S PARAPIJOJE. 
Arti 62nd ir California. 7 kamb. 
mūrinis de luxe bungalow. "Ther- 
mopane” langai. 4 mięg. kamb. 
Spintos virtuvėje. Nuo sienos iki 
sienos kilimai, virimui krosnis, 
šaldytuvas ir elek. skalbiamoji ma
šina. Prašo $22,500. Susitarimui 
skambinti — VI 6-0024.
CICERO SPECIAL. 2-jų butų mū
rinis 5 ir 6 kamb. Karštu vand. 
apšilti. Tile virtuvė. Modern 2 au
tomobiliams garažas. $24.900. HVO- 

I BODĄ, HOI3 Ccrmak liti., telef.
BIshop 2-2182.

$2,5011 jiokėti. MOdern. *.* imi mū 
rinls 6-6 knib. Rūsys. Garaž. Furn. 
apšild. Ahrimkėje 22nd Ir Kostner 
Avė. $16,900. HVOBODA, 3739 West
26tl» St., td. LAtvndalu 1-7038.
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REAL ESTATE REAL ESTATE HELP VVANTEI) — MEN

M . ŠIMKUS
lt i: A Ii K S T A T E

4259 So. Maplewood Avė.
Tcl Cliirrside 1-7450; lies. 

Y Artis 7-2040

Nutarę pirkti ar parduoti nekilno
jamąjį turtų kreipkite* į šių įstaigų ir 
gausite teisingiausių ir puikiausių pa
tarnavimų.

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

8 METV BUNGALOtV
Viršus gerai izoliuotas — galima 

įrengti dar 2 kamb. švarus ir gerai 
sutvarkytas rūsys. 72 ir Weshtenaw. 
$20,500. A. Katilius.

81/, KAMB. MŪRAS
Marųuette Parke, llide.i kamba

riai. Koklių vonia ir virtuvė. Puikūs 
kilimai ir kiti reikalingi priedai. Aly- 
vos-karšto vandens šildymas. Gara
žas. $19,500. Volodkevičius.

IH AUGŠTO MŪRAS
5 kamb. apačioj, 3 kamb. ir graži 

vonia viršuje. Lengva perdirbti į ant
rų butų. Marųuette Parkas. $18,000. 
A. Sirutis.
5 AKRAI ŽEMES NETOLI ČIKAGOS

2 gyv. namai, dvigubas garažas, ki
ti ūkiški pastatai, vaismedžiai. Visa 
žemė aptverta. Prie 3 didelių kelių 
Lemonto rajone. $17,000. įmokėti tik 
$4,500. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5:8015

BEILDING & REMODELING 
»»»»»»»»»»»» <-■

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

VACYS PETRAUSKAS
BEILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Uhicago 32. III. 
Telef. YArds 7-9675 arba CL 4-7450

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDF^S
General Contracting Co. 

iHuv V. -MHleika ir J. skorubskas) 
1600 S. 4«TH CT.. CICERO 60. IL1.

Tel. OLympio 2-7381; TO 3-4238
Ir atliekama visus statybos ti pe> 
tvarkymo (remodeling) darbus

LIETUVIŲ STATYBOS 
| BENDROVE 
| MŪRAS
ž Bullders Gcn. Contractors 
g Atlieka planavimo ir staty- 
į; bos darbus gydytojų ofisų, gy- 
H venamųjų ir viešųjų pastatų.
H Namų įkajnavimas Ir įvairūs 
R patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

I JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas

■ BRospecl 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagc 29. I1L

Namų statyba, įvairūs pataisymai
■r pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti narnų, kuris būtų gerai Iš 
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Husitam šaukite TEnmnal 9-5531 

auo b vai p. p kasdien ir sekma
dieniais nuo )ū 4 vai. Adresas 515

iviiiov Springs. III-

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komerciniu* 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos i 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-42291

Namų tel. BIshop 7-3340 
2737 West 43rd 8treet

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

i Statome naujus namus ir garažus.
! Atliekame visokių trobesių ir patal- 
I pų įvairius remonto darbus, skubiai 
i gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 8-2793 nuo 9 vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro 
Tcl. OLymplc 2-5121 nuo 8 vai. i 

vakaro Iki 11 vai. vakaro

IANUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5918 So. Westcrn. PKoeprct 8-22X4

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

I
BRIGHTON PARKE. kampinis 

narnas ant 30 pėdų sklypo, 42 Str. 
ir Artesian Avė.; 2 butai po 6 kmb. 
ištisas rūsys ir pastogė (attlc), 3 
autom, garažas. Centr. karštu vand. 
šildymas I-nie aukšte. Vliuminijaud 

i sieteliai ir žieminiai langai 2-me 
aukšte. Namas labai gerame stovyje
ir parduodamas nebrangiai.

2-jų butų: 4% ir 5 kamb. Prie 
gero susisiekimo. Centr. karštu van
deniu apšildymas. Ištisas rūsys. 50 
pėdų sklypas. 3 automob. garažas. 
Sieteliai, žieminiai langai ir "vene- 
tian blinds”. Tik SI7.OOO. Nepraleis
kite šios progos. Tikras bargenas.

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

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis į raštinę ir mes mielai patarnau 
sim« parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

REAL ESTATE

MARQUETTE PARKE 5 k. mūri
nis namas. Centrinis šildymas gazu. 
Tile vonia. $12,400.

BRIGHTON PARKE. Arti lietuviš
kos mokyklos pigiai parduodami: 2- 
jų butų mūrinis su rūsiu ir pastoge, 
centr. šildymas alyva, $23,500.

Medinis — 2 po 4 k. ir dar ekstra 
sklypas. $10,000. Pajamų medinis—3 
erdvŪ8„butai aluminum langai. Nupi
ginta kaina.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VASAROJUM Vi nuo liepos 1 d. Be- 
verly Shores išnuom. visa nauja vila 
arba atskiri kambariai.
vyl29 h vvrleyver rrfafffifafaf bigafw

VENTA
4409 SO. FAIRITELD AVĖ.

LAfayette 2-2881

BRIGHTON PARKE
$2,000 įmokėti, med. 2 po 4, šva

rūs butai, geras sklypas.
Med. 2 po 4, centr. šildymas, skie

pas, garažaa, tik $14,000. Atsiliepki
te ir su mažu įmokėjimu.

Mūr. 6 ir 3 kamb. su krautuvei 
patalpa. Dideli butai, vieta tinka ir 
bizniui. Mažas (mokėjimas, skubėki
te paskambinti.

Mūr.; rūbų valykla ir 5 kamba
riai, centr. šild., puiki vieta siuvėjui.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 6 centr. šildymas abiem 

butams, garažas, dideli kambariai.
Mūr. bung. 6 kamb. centr. šild., 

garažas, puiki vieta.
KITUR:

Mūr. 6 kamb., platus sklypas, 68 
ir 3700 į vakarus.

BIZNIAI:
Mūr. 3 butai ir gelž. išdirbinių 

(Hardware) krautuvė, puikūs įren
gimai, gražūs butai, labai gera vie
ta.

Puikus mūr. 3 butai ir maisto 
krautuvė, labai gera apyl., reta pro
ga.

Mūr. taverna Ir 5 kb. Gage parke.
Mūr. 3 butai Ir tav. patalpa su 

visais įrengimais, 35 gt. netoli Ash
land.

SIMAITIS REALTY, 
2737 W.43rd$t..CL4-Z3M

PROGOS — OPPORTUN1TIES

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

MOTERIŠKŲ IR VJUKŲ 
RŪBŲ KRAUTUVE

Moderni krautuvė, geroj vietoje 
įsigyvenęs biznis, geros pajamos. 
Parduoda dėl kitų interesų. Kreip
tis tiesiog į savininką. Tel. —

PRospect 8-2856

SAVININKAS PARDUODA 
LAUNDROMAT’Ą - VALYKLĄ ir 
Fordo firmos sunkvežimį. 1956 m. 
gautą $24.000. brutto pajamų. Piet 
vakarių apylinkėje. Gera proga ve
dusiųjų porai arba partneriams. 
Tik apžiūrėję šį pelningą biznį gale 
site jį įvertinti. Neaugšta kaina. 
Galima tuoj užimti. Telefonuokite 
POrtsmouth 7-9467.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A Stančžanskas instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLymplc 6-0778 nuo 8 vaL 

ryto Iki 6 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLympie 2-8782

LIET. APDRA1IDO8 AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės pat virtino* kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-wni

INTERSTATE INSURANCE AGENOY 
8108 8. Ashland Ave_ Chloscn X8. m.

Pirkit Apsaugos Bonus! 

Skaitykite “lirau^”!
Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge".

BILLING CLERKS
FULL OR PART TIME 
DECATUR CARTAGE

1934 S. Wentworth Avė.
VI 2-6000

HELP WANTED — FEMALE

REGISTERED N URS ES 
AND LICENSED 

PRACTICAL NURSES
For Rehabilitution Center at

ST. JOSEPH HOSPITAL
Interesting vvork and exceilent oppoi - 
tunities. Please apply or vvrite to — 

Sister Georgette or Dr. Harold 
A. Ladwig, Asst. Director

JadkMm 8224 — Ext. 451, 
t linaha, N ebraska

SEVERAL TYPISTS
M0 4-3070

Varied and initeresting vvork. 
Good Salarv, Paid Vacation 

Air Conditioned Office 
Apply in person or call

MR. CROMBIE 
430 West Ohio
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Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.C.
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija

640 puslapių; 3/ colio storumo

Kaina........................................$3.00
Paauksuota............................... $3.60

Tai vtena iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje; visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ir 
aboliucijai; maldos apaštalystės mal
dos: šv. Valandos maldos: 33 giesm.: 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir t.t

Maldaknygė "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio popierio: tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

Ši maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELE EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBE

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. VVrils.. Kaina 
tik 60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybe.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS,

4545 Went 63rd Street 

CMcago 29, Illinois
TAt

Mūsų pirmaujančin beletristo An
tano Vaičiulaičio vienas iš įdomiau
sių kūrinių — romam

VALENTINA
vėl gaunamas, nes yra išėjusi antra, 
pataisytoji laida. Romanas buvo pre
mijuotas “Sakalo” leidyklos. Kaip 
visa Vaičiulaičio kūryba. Šis roma
nas patraukta augšta stiliaus kulta 
ra. rūpestingu menišku apipavidali
nimu. Vaičiulaitis yra davęs daugiau 
kaip 20 originalių ir verstinių vei
kalų ir šis romanas yra vienas iš jo 
stipriausių kūrybos, nupasakojus vie
nos mergaitės meilę, Jos vidaus ko
vas, jos audringą pabėgimą už vie
nuolyno mūrų. Romanas turi 141 
psl. Kaina $2.

DRAUGAS
4545 Wmt 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS
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Worcester, Masą.
TIK TAS GALI VADINTIS 

LIETUVIU...

Birželio 15 d. Maironio parke 
LB VVorcesterio apylinkės valdy
ba surengė tragiškųjų birželio; 
įvykių minėjimą. Valdybos pirm. I 
V. Mačiui pradėjus minėjimą,1 
kalbėjo buvusi Vliko Vykdomo
sios Tarybos pirm. Elena Deve- j 
nienė. Ji gyvais ir jautriais žo-1 
džiais išdėstė, laisvame pasauly
je gyvenančių lietuvių pareigas 
kovoje už Lietuvos išlaisvinimą.

Pačioje pradžioje priminė, kad 
į minėjimą susirinkome ne aša
rose paskęsti, bet užsigrūdinti 
kovai už tautos laisvę, kad bū
tume “kieti kaip plienas, aštrūs 
kaip kardas”... Negalime reika
lauti iš kitų, kad išlaisvintų mū
sų tėvynę, jei mes mažai arba 
visai tuo pasirūpiname. Turime 
žinoti, kad “ lietuviui niekas nie 
ko veltui nedavė, tad negalime 
laukti, kad kas nors mums at
neštų laisvę, patį brangiausią 
daiktą... Vien dėl to, kad nebu
vome išvežti į Sibirą, turime 
jausti pareigą 'daugiau dirbti 
tautos laisvės labui... Tik tas 
gali vadintis lietuviu, kuris ken
čia ir aukojasi drauge su vargs
tančia, pavergta Lietuva”.

Toliau papasakojo, kaip Vaka
rų politikai galvoja apie sugy
venimą su Sovietų Rusija, bet 
užmiršta vieną dalyką: jei šian
dien nebūtų pavergtų lietuvių, 
latvių ,estų ir kitų tautų, kurios 
kiekvieną dieną, kiekvieną valan 
dą trokšta laisvės ir be karo 
kelia neramumus, tai kažin, ar 
Vakarai bebūtų laisvi. Tad kiek
vieno lietuvio, JAV piliečio, pa
reiga raštais ir protestais kla
benti senatorių, kongresmanų ir 
kitų valstybės vyrų raštines.

Lietuviams reikia daugiau vie
nybės, mažiau kritikos, ypač va
dovaujančių veiksnių — viršū
nių. Jei blogos viršūnės, tai ne
tvarkoje ir šaknys. Tad negali
ma vien kaltinti viršūnes, jas 
kryžiuoti. Reikia rodyti daugiau 
pagarbos atliktiems darbams, o 
ne vien tik blogumus matyti ir 
juos dar dešimteriopai padaugin 
ti. Daugiau aukos ir pasišventi
mo bendram lietuviškam reika
lui. Džiugu ir malonu, kad lie
tuviai yra gerai įsikūrę, turi sa
vo namus, automobilius, televi
zijas ir kitus patogumus, bet, jei 
paskendęs asmeniškuose patogu 
muose, visai užmiršta lietuviš
kus reikalus, neskirdamas tam 
tikros dalies pajamų aukoms, ne 
pasišvenčia lietuviškam darbui, 
tas namas ir mašina neturi lie
tuviško grožio. E. Devenienė sa
vo kalbą baigė šiais žodžiais: 
“Aš šventai tikiu, kad Lietuva 
vėl bus laisva. Aš myliu Lietuvą 
ne dėl to, kad ji yra gražiausia 
ar didžiausia, bet dėl to, kad ji 
yra mano tėvynė, mano suvar
gusi ir kenčianti motina”.

Protestuojame prieš bolševikų 

okupaciją
Buvo priimta protesto rezoliu

cija, reikalaujanti bolševikinius 
okupantus pasitraukti iš Lietu-1 
vos ir prašanti JAV vyriausybę 
daryti žygių išlaisvinti pavergtą 
Lietuvą ir kitus pavergtus kraš
tus. Protesto mitingas baigtas 
Tėvynės malda ir Tautos himnu.

Kankinių kraujas vėl prikels 

laisvą Lietuvą

Vietos spauda gražiai paminė
jo lietuvių rengiamą protesto mi 
tingą ir lietuvių susikaupimą, 
prisimenant pavergtos Lietuvos 
naikinimą. Ypatingai Worces- 
terio diecezijos oficiozas “Catho 
lic Free Press”, kun. J. Jutkevi- 
čiaus rūpesčiu, laisvame spaudos 
skyriuje įdėjo ilgą straipsnį, ku
riame aprašoma birželio 14 — 15 
dienų reikšmė, katalikų perse
kiojimas Lietuvoje, komunizmo 
skiepijimas Lietuvos jaunimui ir 
didvyriškas lietuvių atsparumas 
komunizmui. .Straipsnis baigia
mas priminimu, kad birželio 14 
ir 15 d. laisvame pasaulyje gy
veną lietuviai melsis ir prašys 
Augščiausiąjį Kūrėją pastiprini
mo pavergtiems broliams lietu
viams išlikti ištikimais Kristui 
ir Jo Bažnyčiai, kad iš kankinių 
kraujo prisikeltų Lietuva ir vėl 
užimtų savo kovojančios katali-

SO. BOSTONO ŽINIOS
— O. Iva&kienės vadovaujama 

lietuvių tautinių šokių grupė di
deliu autobusu išvyko dalyvau
ti Chicagoje įvykusioje JAV ir 
Kanados Lietuvių Tautinių Šo
kių šventėje ir Jaunimo kong
rese.

— Alb. Nevieru ir St. Griga- 
navičius atstovavo Bostoną Bal- 
timorėje įvykusiame ALRKS 
seime.

— Sporto klubas Dainava, ne
seniai suorganizuotas Bostone, 
dalyvavo Worcesteryje buvusio
je lietuvių sporto šventėje š. m. 
birželio 22 — 23 dienomis. At
rodo, jog klubas dar neturi di
desnio dalyvių skaičiaus, nes tie 
patys žaidėjai žaidė įvairias rung 
tynęs, labai išvargo ir negalėjo 
laimėti tiek, kiek normaliai bū
tų laimėję. Paties sporto klubo 
steigimą reikia laikyti labai tei
giamu reiškiniu.

— T. Babuškinaitė, baleto mo
kytoja, pakviesta instruktore šią 
vasarą įvyksiančiose baleto mo
kytojų konvencijose New Yorke 
ir Bostone. T. Babuškinait'ės ba 
lėto studija numato rudenį pa
statyti visą “Copellia” baletą ir 
jau turi kvietimą gastrolėms į 
Montrealį.

— Dr. Mickevičiui, aktyviam 
visuomenininkui, Mass. General 
Hospital padaryta akies operaci

ja, po kurios gerai jaučiasi.
— Aldona Brazdžionienė, poe

to ir žymaus kultūrininko Bern. | 
Brazdžionio žmona .išskrido pas 
šeimą į Los Angeles. A. Braz
džionienė išleido savo vyr. sūnų, 
čia baigusį mokslus, pardavė nuo 
savybes ir galutinai išsikėlė iš 
mūsų miesto. Visų gerbiama ir, 
mėgstama A. Brazdžionienė ar- j 
timesnių draugų ratelio buvo pa-| 
gerbta kuklia vakariene, kurios 
metu buvo įteikta dovana ir 
atsisveikinta.

— Darius Lapinskas tolimes
nėms muzikos studijoms rudenį 
rengiasi vykti į Vieną.

— Ona Grigaliūnienė, Adolfo 
Grigaliūno žmona, mirė š. m. bir 
želio 25 d. Bostone. Velionė yra 
išauginusi ir išmokslinusi ketu
ris vaikus, kurių lietuvių tarpe 
plačiausiai yra žinomas adv. Jo
nas Grigalius, įvairių organizaci
jų veikėjas. Duktė B. Zentelienė 
gyvena Dorchester, sūnus Adol
fas — Malden, Mass., o sūnus 
Edvardas — New Yorke. Buvo 
pašarvota J. Kaspero laidotuvių 
įstaigoje. Iškilmingai palaidota 
iš lietuvių Šv. Petro bažnyčios 
šeštadienį, birželio 29 d. Visi 
draugai ir bendradarbiai užjau-

kybės vietą toliausioje Rytų Eu
ropos saloje.

Už kenčiančią Lietuvą buvo 
atlaikytos pamaldos — Aušros 
Vartų bažnyčioje šeštadienį, o 
Šv. Kazimiero bažnyčioje — sek 
madienį.

14 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. iEREHAS
2047 W. 67tb PI., Chicago,

I1L WAlbrook 5-8063

MALDAKNYGES
GERIAUSIA DOVANA MŪSŲ JAUNIMUI BUS 

LIETUVIŠKA MALDAKNYGE
Siųsdami siuntinius į Lietuvą, nepamirškime įdėti maldakny

gę. Už ją jie bus jums dėkingi. Galima siųsti paprastu paštu, 
muitas nereikės mokėti.

“VIEŠPATIES ANGELAS” paruošė kan. Ad. Sabaliauskas 
Maldaknygės kainos:

Odos imitacija raudoni kraštai ............................ $2.00
Odos imitacija auks. kraštai .......;................. $2.50
Odos lux auksuoti kraštai ............... . .................. $4.50

“JAUNUOLIŲ MALDOS” ar “AUŠROS VARTAI” paruošė kun. 
P. Kirvelaitis.
Maldoknygės kainos:

Odos imitacija raud. kraštai ................................ $1.00
Odos imitacija auks. kraštai ............................... $1.75
Maldaknygės gaunamos visur pas knygų platintojus. '

Išleido EDVARDAS VILUTIS,
3808 Alder Street, East Chicago. Ind.. U.S.A

JONAS GRADIHSKAS
J. G. TELEVISION CO. Pardavimu ir taisymas

1958 m. TV, radio, patefonai. Nežicijamas, vežiojamas, stacionarinis.

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS

2512 W. 47th St. TeL FRontier 6-1998
Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

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

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILlI 

Telefonas — FRontier 6 1882

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINOS A LOAN ASSN.
8245 S. Wegtem flve., ________ Chicago 36, III

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

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

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

^T. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN.

1447 S. 49th Ct.. Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St.. Chicago 8, Hl.

čia adv. Joną Grigalių ir jo žmo
ną liūdesio dienomis.

— | Putnumo merg. stovyklą 

šiemet iš Bostono išvažiavo dau 
giau mergaičių, kaip kitais me
tais. Stovykla pradėta birželio 
30 d.

— BoatoiuiN yra siuvėjų mies
tas. Siuvyklose dirba daug ir 
mūsų žmonių. Nuo birželio 28 
iki liepos 14 d. visos siuvyklos 
nedirba ir paleido atostogų savo 
tarnautojus.

— Bostone ir apylinkėse šį pa
vasarį anksti prasidėjo šiltas o- 
ras ir yra mažai lietaus. Vasaro
jimui oras geras, bet žemės ūkis 
skundžiasi sausra.

Laiškas redakcijai

Iš tikrųjų KF parama buvo tokia,
Į kad KF pritarė Indianos universi- 
, teto iniciatyvai tą knygą išleisti ir 
sutiko patarpininkauti prenumera
tomis surinkti reikalingų lėšų kny 
gai gerai iliustruoti. Gegužės m. 
pradžioje KF pirtm. J. Kreivėnas 
atsiskaitė už surinktas prenumera
tas, kurių tebuvo gavęs 38 egz. 
Daugiau jokios finansinės paramos 

I KF nėra davęs. Su leidėjais buvo 
sutarta parūpinti 600 prenum., tad 

I autorei neliko kitos išeities, kaip 
Į pačiai tęsti prenumeratų rinkimą. 
' Knyga jau spaustuvėje ir numato
ma išleisti rudenį. Į paštu išsiunti
nėtus pranešimus susilaukta gana 
gyvų reagavimo^ jau dabar yra
320 egz. užmokėtų prenumeratų. 
Lietuvos Igal. Min. Brazilijoje, Fr. 
Meieris užsisakė 40 egz., visa eilė 
asmenų užsiprenumeravo po keletą 
egz., kaip dr. Aglinskienė, dr. J. 
Balys, V. Civinskas, rašyt. P. Jur
kus, J. Kapočius, J. Kreivėnas, inž. 
J. Mikalauskas, kun. J. Pragulbic- 
kas, dr. Al. M. Račkus, iųž. J. Stan

Didžiai Gerbiamas Redaktoriau, 
“Drauge” buvo išspausdinti keli1

Liet. Bendr. C. valdybos praneši
mai, kad Kultūros Fondas remiąs 
mano “Senosios simbolikos lietuvių 
tautodailėje” (anglų k.) išleidimą.

MARTA STUNZA

(Pikčiūnaitč)

Gyveno 4426 So. Hermitage 
A-V’Griue

Mirė" birželio 29 d., 1957 m., 
11:15 vai. vak., sulaukusi pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Gaurės parap., 
Eičių kaimo. Amerikoje išgy
veno 43 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
brolis Kazimieras Pikcunes, jo 
žmona Petronėlė, pusbrolis Jo
nas ir jo šeima ir daug kitų 
giminiu ir pažįstamu.

Kūnas bus pašarvotas 5 vai. 
p.p. J. F. Eudeikio koplyčioje, 
4605 So. Hermitage Avė. Lai
dotuvės įvyks liepos 3 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta į Šv. Kryžiaus parap, 
bažnyčią., kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero Kapines.

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

Nuliūdo lieka brolis, jo žmo
na ir visi kiti giminės.

Laid. direkt. J. F. Eudeikis, 
tel. YArds 7-1741.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 

SUKAKTIS

JUOZAS
JARAŠŪNAS

ANELE KRASNAUSKIENE 
(Krause)

Mirė birželio 30 d.. 1957,. 11 
vai. ryte. Buvo gimusi Lietu
voje.

Amerikoje išgyveno 48 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me sūnus Jonas, marti Dolor 
res; 2 dukterys: Petronella
Kenncy, žentas Juozapas ir 

'Adelle Paderimos, žentas Wil- 
liam; 9 anūkai ir daug kitų 
giminių, draugų bei pažįsta
mų..

Priklausė Tretininkų, Apaš
talystės Maldos, Gyvojo ir Am
žinojo Rožančiaus, Tėvų Ma
rijonų rėmėjų ir šv. Kazimie
ro rėmėjų draugijoms.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 330 7 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
liepos 3 d., iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėta į Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

N uliūdę. Sūnus, dukterys, 
marti, žentai, anūkai ir kiti 
gimines.

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3401.

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis išskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą.

Netekome savo mylimo 1956 m. liepos 3 d. Nors lai
kas tęsiasi, bet mes Jo niekados negalėsime užmiršti. Tegul 
gailestingas Dievas suteikia Jam amžiną ramybę.

Už jo sielą mes užpirkome šv. Mišias liepos 6 dieną 8:30 
vai. ryto Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Juozo sielą.

Nuliūdę: žmona, sūnus ir duktė

TROOST - PACHANK1S MONUMENTS
JOHN W. PAOHANKIS (PATOH). Vice-President

6811 So. We*tern Ava. Tel. GRovehilI 6-3745

(9
| paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 

tranaportaclją automobiliu.
Atdara kasdien Ir sskmad tentais nuo 9 vai. ryto iki B vai. popiet.

IAH1HISKITE PARAK — KIS PASTATYTA KAPINIŲ HIENOJE! 
JOKIO įMOHIJIMO. HTHORtkl’vK KAPINIO DIF.NOJK.

kus, kan M. Vaitkus, prof. J. Žile
vičius ir daug kas po 2 egz. Autorė 
turi vilties, kad atsilieps daugiau 
lietuvių, įvertinančių American 
Folk-lore Society pastangas išleis
ti knygą apie senąją lietuvių kul
tūrą, ir ją užsiprenumeruos. Kny
ga turės 160 iliustracijų, kaina 
$2.50.

Marija Gimbutienė, 
4 Rutledge Street,

Boston 32, Mass.

GU2AUSKŲ
BLVLKLV H1LL& URLINYCik
Gviibuhiou gOlcs dėl veHtuvių, baub
tų, laidotuvių ir kitų pu puošimas.

2443 Mest (>3rd Sirem 
l’el. n-o»x> ir l’K s-oms«.

■i —C—. ► fc.- tSJBSUTSi

Atliekame dideliu: T m'.žus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas Parduodame automobilių dalia 

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

2641 West 71 st Str. (Kampas Tai man Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namu tel. WAlbrook 5-5934

‘ S" ,4$ į&į r

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

UODtSIO VALANDOJ 
imAMt

MAŽEIKA«EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8848 e*. Atk Air OomHtioued koptytia
BSpuMto 7-8808 — 7-8881 Automobiliams rtoto 

Tlema kurto gjrreua kitose miesto Ualyeei •aeelaee 
koplyčią arčiau JQ»ą namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai _ GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2100, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Me« turime koplyčias
' vimaa dieną ir nak- flY Yū v s o s e Chioagos ir
itį. Reikale Saukti _ a Rose,ando daly«« ir
I mUa. •^^^^^****’* tuojau patarnaujame.

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

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

PETRAS P. GURSKIS
65d West 18th STREET . Tel. SEeley 3-5711

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIOAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, UI TeL OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublk 7-1213

2314 W. 23rd PLACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhaU 3-9687



<

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIB Antradienis, 1957 liepos 2

X žemės prakasimas nau
jiems priestatams. ALRK Lab
darių Sąjunga liepos 4 dieną 
prakas žemę naujiems senelių 
prieglaudos Driestatams Or- 
liand Park, III. Taip pat bus pa
minėta Holy Family Vilią de
šimties metų sukaktis. Senelių 
prieglaudos ūkyje, Orland 
Park, 111., liepos 4 d. bus įdo
mus ir gražus piknikas.

X Ona Rauba iš Phila., Pa., 
rašo, jog be galo esanti 'dėkin
ga už knygą “Verkianti Dievo 
Motina Syrakūzuose”. Esą sir
gusi artričiu ir buvo gydoma 
net dviejų daktarų, bet be pa
sekmių. Pradėjusi skaityti apie 
ašarojančią Mariją knygą, pra
dėjo melstis ir prašyti pagiji
mo malonės, ir štai jau galinti 
vaikščioti be lazdų. “Esu di
džiai dėkinga už šią knyga”, — 
sako ji.

X Marija Žalis iš Kenosha, 
Wis., sakosi daug įsigijusi ge
rų knygų, bet pati brangiausia 
jai esanti “Verkianti Dievo 
Motina Syrakūzuose”.. Nuošir
džiausia padėka tėvams mari
jonams, kad ją išleido. Šia pro
ga paaukojo naujo vienuolyno 
skoloms išmokėti $8 ir prašo 
pasiųsti minėtą knygą jos se
seriai Sioux City, Iowa, T. Bal
čiūnienei.

X Don Varno Posto Moterų 
vienetas išrinko naują valdy
bą: pirmininkė — Ona Kuz- 
miūtė, pirmoji vicepirm. — 
Nellie Anderson, antroji vice
pirm. — Gloria Preibis, iždinin
kė — Valena Stanaitis, istori
kė — Clara Wojcik, maršalka 
— Frances Lescouskas, kape
lione Anelė Pocius.

X Antanas Rūkštelė, žino
mas dailininkas, ilgesnį laiką 
užtrukęs Chicagoj ir kituose 
rytiniuose miestuose, vėl sugrį
žo į Los Angeles miestą. Kaip 
žinoma, neperseniai šio daili
ninko kūrybos parodos buvo 
surengtos Detroite, Chicagoj 
ir kitur.

X P. Dan ir Della Kuraičiai 
persikelia į naują savo reziden
ciją, 124000 S. 69 Court, Palos 
Heights, III. Persikėlimo pro
ga pas juos buvo daug svečių. 
Pobūviui vadovavo advoaatas 
C. P. Kai.

X Jonas Mulokas, architek
tas, lankosi Maspethe, N. Y., 
prelato J. Balkūno statomos 
naujos bažnyčios reikalais. 
Planus paruošė J. Mulokas. 
Bažnyčios statymo darbai greit 
bus pradėti.

X Doil. Adomo Varno nuo
savų namų adresas: 3721 W. 
65th St. Čia bus ir jo darbo 
studija.

X “Ateities” žurnalo nume
ris, pažymėtas birželio mėn. 
data, jau yra išėjęs iš spaudos. 
Sekantis numeris išeis rugsėjo 
mėnesį.

X Kun. Viktoras Dabušis, 
dalyvavęs ALRK Susivienijimo 
seime Baltimorėje, buvo atvy
kęs į Chicagą dalyvauti Jauni
mo kongrese.

X Richardas Vitkus, 17 m. 
amžiaus jaunuolis, kurio tėvai 
gyvena 6335 S. Califomia Avė., 
baigė karinę akademiją. To
liau jis eis mokslus Pietų Kali
fornijos universitete.

X Berniukų stovykla, vado
vaujama tėvų saleziečių, atida
ryta birželio 30 d. prie Cedar 
Lake, Ind., netoli Chicagos.

X Gyd. J. Mhalomskas nese- 

• niai grįžo iš Vokietijos, kur
baigė medicinos studijas.

Skelbkitės “Drauge”!

Lietuviu Jaunimo

kongresas Chicagoje
Užvakar baigtas dvi dienas už

trukęs pirmasis Lietuvių Jauni
mo kongresas Amerikos žemy
ne, sutraukęs arti 500 dalyvių iš 
JAV ir Kanados.

Kongreso posėdžiai vyko Mor- 
rison viešbutyje ir čia buvo iš 
klausytos trys bendrosios pa
skaitos bei posėdžiauta atskiro
se sekcijose.

Pirmoje kongreso paskaitoje 
“Jaunimas ir šeima”, įvykusio
je šeštadienio ryte, prelegentė 
Aldona Krikščiūnaitė pateikė 
pluoštą sveikų minčių, kaip lie
tuviškasis jaunimas turėtų lai
kytis svetimoje aplinkoje ir kaip 
jis turėtų žiūrėti į kuriamas šei
mas.

Antrasis paskaitininkas — Br. 
Vaškelis iš Kanados skaitė pa
skaitą tema “Jaunimo ateities 
perspektyvos”. Kalbėjo apie jau 
nimo prasmę, jo paskirtį, kelią į 
ateitį bei tą ateitį lemiančius 
veiksnius.

Sekmadienio posėdyje kalbė
jęs Valdas Adamkavičius iš dvie 
jų ankstesnių paskaitų padarė 
išvadas, o be to jas papildė lie
tuvybės išlaikymu problemų 
tremties gyvenime nušvietimu. 
Kongresą pradėjo jo rengimo ko 
mitet0 pirm. Adomas Mickevi
čius, pakviesdaams į prezidiumą 
Vytautą Kamantą ir Leoną Sa
baliūną — pirmininkais, o sek
retoriauti pakvietė Iną Čepėnai
tę ir Vidą Gaškaitę.

Audronei Gaigalaitei sugiedo
jus JAV ir Lietuvos himnus, in- 
vokaciją perskaitė vysk V. Briz- 
gys — katalikų, ir kun. A. Tra- 
kis — evangelikų. Po to gražias 
sveikinimo kalbas pasakė Lietu
vos konsulas Chicagoje dr. P. 
Daužvardis ir LB Chicagos apy-i 
gardos pirm. dr. J. Bajerčius.

Raštu sveikino Vlikas, Fas- 
kas, JAV LB Centro Valdyba, 
Chicagos Lietuvių Taryba, Lie
tuvių Profesorių Draugija, Litu
anistikos Institutas, Tėvai Pran- Dabar prel. McManus prie- 
ciškonai, Kunigų Vienybė, Stud.1 žiūroje bus 404 katalikų pra- 
At-kų Sąjunga, ASS, Savanorių džios mokyklos, 90 augštesnių- 
Kflfėjų S-ga, Amerikos Lietuvių jų mokyklų ir šeši universitetai 
Dailininkų Sąjunga ir kiti. bei kolegijos. Tose mokyklose 

iš viso yra 307,560 auklėtinių.Šeštadienį po pietų atskiri po
sėdžiai vyko šiose sekcijose: me
no, visuomeninių bei socialinių 
mokslų, sporto, literatūros ir 
spaudos, griežtųjų ir pritaiko
mųjų mokslų.

Kongreso pirmosios dienos va 
kare įvyko smagus pasilinks
minimas Merchandise Mart pa
state, kur dalyvavo daugiau 1,- 
000 gražaus jaunimo iš JAV ir 
Kanados. Sekmadienio ryte kon 
greso dalyviai gausiai dalyvavo 
katalikų ir evangelikų pamaldo
se. E. Š.

MIRK LILIJA KUBAITYT®

Laikraštininko Edv. Kukai
čio šeimoje — didelis liūdesys: 
vakar, pirmadienį, palaidota 
jų jauna, septynerių su puse 
metų dukrelė Lilija Marija Ku- 
baitytė. Ji mirė birželio 28 d. 
11 vai. 15 min. Sirgo neišgydo-
ma liga ir jos artėjanti mirtis, 
neišvengiama, buvo žinoma tė- torių ir kitų 
varna. Tai gabiai, supratingai automobilių parado, pravažia 
•mergaitei buvo leista anksčiau
priimti/pirmąją Šv. Komuniją.
Mergaitė mokėsi šv. Patriko

Lilija Kuhaityte

paranijos mokykloje, Lemont, 
III. Per laidotuves giedojo tos 
mokyklos choras ir karstą ne
šė velionės mokslo draugės. 
Palaidota Į Dangų Žengimo ka
pinėse, Libertyville, UI. Edv. 
Kubaitis kaikurį laiką dirbo 
“Draugo” redakcijoje. Dabar 
gyvena Willow Springs, III., ir 
redaguoja porą angliškų religi
nių žurnalų.

KARDINOLAS SAMUEL STRITCH šventina 
tuvę Chicagoje.

‘Draugo” spaus-

CHICAGOS ŽINIOS
Skaistumo keliuJieško pacientės

Chicagos universiteto ligoni
nė — Billings hospital — nori 
surasti iš Lietuvos kilusią sa
vo buvusią pacientę Valerie 

; Nimhost, kun tose klinikose 
gydėsi 1952 m. birželio mėn. 
Paskutinis jos adresas yra bu
vęs 6105 S. Woodlawn. Ją ži
nantieji yra prašomi jai pra
nešti, kad Billings ligoninė no
ri patirti apie gydymosi rezul
tatus, kaip ji dabar laikosi. Ją 
gydė dr. Cleyman. Paskutinė 
jos žinoma darbovietė yra bu
vusi Harvey Cleaners.

Naujas mokyklos vadovas
Chicagos arkidiecezijos ka

talikų nauju vadovu paskirtas 
prel. William E. McManus, vie
ton iki šiol buvusio prel. D. 
Cunningham, kuris nuo tų pa
reigų pasitraukia jose išdirbęs 
30 metų.

kimas lėtesnis už amerikietiš
kų mašinų: iki 60 mylių per 
valandą jis gali greitį išvystyti 
per 36.6 sekundes, kai ameri
kietiški automobiliai tą greitį 
įgauna jau per 11 sekundžių. 
Pobedos augščiausias greitis 
yra 68.8 mylių per valandą, 
kai tuo tarpu amerikiečių au
tomobiliai gali siekti visą 100 
mylių. Geriausiose sąlygose 
Pobeda su galionu gaaolino pa
daro 23.1 mylią. Amerikiečių 
automobiliai kaikurie gali pa- 

Chicagos paroda, vykstanti, daryti iki 28 ir 30 mylių su-vie 
Navy Pier patalpose, šeštadie
nį atidaryta panaudojant kos

Per paskutinius metus Chica
gos kat. mokyklos paaugo 13,- 
587 auklėtiniais.

Prel. McManus yra kilęs iš 
Chicagos. Paskutiniu metu buvo 
direktoriaus pavaduotojas Švie
timo departamente, veikiančia
me prie NCWC Washingtone.

Kosminiais spinduliais 
atidarė parodą

minių spinduliu veikimą. Kos
miniai spinduliai palietė elek
troninius įtaisus, kurie atida
rė parodą. Paroda apima pen
kių mylių plotą, joje dalyvau
ja apie 250 vadovaujančių Vi- 
durvakarių firmų. Paroda pla
nuota ir ruošta ištisais mėne
siais. Tęsis dar dvi savaiti. 
Vyksta nuolatinė programa, 
išpildoma 250 sportininkų, ak- 

Šalia modetnių

vo ir 60 senųjų automobilių. 
Numatyti ir koncertai.

Pabrangs susisiekimas
Šiandie, antrad., šaukiamas 

pasitarimas Chicagos Miesto 
Susisiekimo tarybos. Numato
ma, kad bus priimtas planas 
padidinti važmą iki 25 centų. 
Tačiau bus išleisti specialūs 
ženklai, kurių perkant didesnį 
kiekį susisiekimas bus kiek pi
gesnis.

KAS TIK TURI GERA SKONI, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONI I

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europof ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniausia lietuvių oaldų prekyba Chicagoje.
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirm., Ketvirt. 9-9:30, Sek m. 12—5, Kitom dienom 9—6

Chicagoje veikianti leidykla 
Fides išleido knygą “Accent 
on Purity” Veikalas iliustruo
tas, gerai patarnauja seksuali
niam auklėjimui. Išėjo jo ket
virtoji laida. Autorius J. C. 
Haley, C. S. C. Tai tinkamas 
vadovėlis tėvams, kunigams ir 
mokytojams — kaip supažin
dinti su skaistaus gyvenimo 
problemomis bebręstantį jauni
mą. Knyga nusako pareigas 
šioje srityje tėvų, mokytojų, 
kunigų. Autorius yra Joseph 
C. Haley, dėstąs Notre Dame 
universitete.

Išbandė Pobedą
Rusų automobilis Pobeda bu

vo atgabentas į Chicagk, į Pru
dential pastatą, o paskiau iš
bandytas jo veikimas. Nusta
tyta, kad jisai jungia kon
strukciją s'enų Chevroletų, For
dų, Plymouthų, Nash ir Willis 
džypų. Rusijoje automobilis
Pobėda kąinuoja $1,890. Jo vei- Sa^ramento gatve, iš mašinos 

i išstūmė 21 m. amžiaus savo 
žmoną Eleonorą ir dukterį;

nu galionu gazolino.

Parodos miesto knygyne
Chicagos Miesto knygynas 

liepos mėnesį ruošia keletą pa
rodų: knygyno rūmų Randolph 
gatvės pusėje bais indėnų dar
bų paroda. Meno skyriuje nuo 
liepos mėn. 3 iki 30 d. tęsis 
Elaine Isaac litografijų ir Ed- 
wardo De Graff drožinių paro
dos. Muzikos skyriuje bus au
tografų nuotraukų paroda, o 
technologijos skyriuje bus iš
statyta elektros apšvietimo pa
roda, organizuojama Curtiss 
Lighting, Ine.

Darbo jaunimo studijos
Lisle, III., nuo liepos mėn. 1 

d. iki liepos 6 d. vyks jaunųjų 
darbininkų socialiniai kursai, 
kuriuose dalyvaus apie 200 
kuriuose dalyvavo apie du šim
tai iš 22 valstybių. Be kitų, 
kursuose kalbės Jolieto vysk. 
M. D. McNamara ir jėzuitas 
sociologas tėv. J. Fichter.

%

Nušauti policininkas ir 
kalinys

Chicagos diboklėje 1121 S. 
State kalinys Lavern Jamie- 
son, 30 amžiaus, gyvenęs 342 
W. Chicago avė., priaitaikstęs 
pagrobė policininko Michael 
Lukaszewski, 24 m., revolverį 
ir paleido jam mirtiną šūvį į 
galvą. Kitas policininkas — 
Anthony Concialdi, 34 m. am
žiaus, puolė tą kalinį, susigrū
mė su juo; grumtynių metu bu
vo sužeista jo ranka, tačiau 
policininkas kalinį nugalėjo ir 
jį penkis kartus peršovė. Kali
nys mirė nugabentas ligoninėn. 
Paskutinių dvejų metų laiko
tarpyje jau antras atsitikimas, 
kad kalinys policininką nušau
na pagrobęs jo revolverį, šiuo 
kartu kalinys revolverį pagro
bė, kai policininkas rašė areš- ^es Rice- 19
to protokolą.

Liga ir istorijos eiga
Amerikos Medicinos Techno

logų draugijos pietuose Paimer 
viešbutyje kalbėjo Northwes- 
tem universiteto prezidentas 
dr. Miller. Jisai pastebėjo, kad 
daugelį istorijos įvykių nulėmė 
vadovaujančių žmonių sveika
tos stovis. Pvz. rasta, kad Na
poleonas kentėjo dėl skrandžio 
žaizdos ir akmenų pūslėje. Dau
geliu atvejų jis jau nebegalėjo 
arkliu jodinėdamas sekti mūšių
eigą, o privalėjo tūnoti savo pa- to susisiekim<> taisyklėms, 
lapinėje. Nakčia jis ne kartą 
žingsniuodavo dėl skausmų ne
galėdamas užmigti, o ne planuo
damas naujus žygius, kaip gar
sina jo gerbėjai. Prūsijos kara-imams išleido $45,479,000 
liūs Fridrikas Didysis liguistai 
nekentė moterų ir vedė karus 
su tais kraštais, kuriuos valdė 
moterys valdovės.

Pablūdęs žudikas
Traves Franklin, 28 m. am

žiaus, gyvenęs 1802 W. 14 str. 
Chicagoje, važiuodamas Con- 
gress ekspresiniu keliu, ties

žmoną nušovė mirtinai, o duk
terį sužeidė. Paskiau nuvykęs 
pas žmonos brolį peršovė jo 
veidą. Taikstėsi peršauti ir jo 
žmoną, tačiau ta iššoko pro 
langą. Neužilgo atsiskubino po
licija ir žudiką surado namuo
se. Patyręs, kad namus apsu
po policija, žudikas nusišovė, 
paleisdamas kulką sau į galvą.

Studijų rūmai
Šv. P. Marijos Meiles vienuo

lynas, kurio centras yra Dubu- 
que, Iowa, nusprendė Chicagoje 
prie Sheridan kelio pastatyti 
lOties augštų rūmus, kuriuose 
gyvens seserys vienuolės, gili
nančios studijas ir siekiančios 
mokslo laipsnių.

NAUJOS ANGLIJOS 
LIETUVIŲ DIENA IR PIKNIKAS

M ARIAN APOLYJE 
. THOMPSON. CONN.

• Šv. Mišios po atviru dangumi 11-tą vai.
• Pamokslą sako: Kun. Vaclovas Paulauskas.
• Pasirodys Worcesterio lietuvių Drum ir Bugle Corps.
• Šokiams gros pagarsėjęs Bob Zinkus Orkestras.
• Įėjimas į pikniką — 25c; FREE PARKING.
• Margumynai ir BINGO lošimas.
• Laimingus laukia $250 grynais pinigais.

LIEPOS 4 D. VISI Į MARIANAPOLĮ!
Tėvai Marijonai ir Marianapolio Kolegijos Rėmėjai kvie

čia visus lietuvius ir savo geradarius dalyvauti šiame paren
gime. Tuomi padėsite išmokėti užtrauktą skolą naujam remon
tui. Atvykite ir susitikite su savo draugais ir pažįstamais iš 
kitų kolonijų. Pasižmonėkite ir pasigrožėkite Marianapolio 
gamta.

Du tonai fejerverkų i
Amerikos legionas liepos 4i 

d. ruošia pramogines iškilmes 
Soldier Field aikštėje. Jos pra
sidės 7 vai. 30 min. Čia bus iš
sprogdinta net du tonai fejer
verkų. Raudonos liepsnų spal
vos jūroje bus matomas laivas 
Mayflower. Taipgi bus cirko 
numerių, gabių automobilių ir 
motociklių vairuotojų, indėnų 
būgnų čempionai ir kt. Progra
mos numeriai.

Prigėrė trys čikagiečiai
Sekmadienį įvairiose vietose 

prigėrė trys čikagiečiai. Jerry 
Kast, 16 m., prigėrė Cedar 
ežere beplaukdamas prie kelto, 
esančio 200 pėdų nuo kranto. 
Andrew Tierny, 55 m., prigėrė 
braidydamas Michigano ežere

m., prigėrė plaukydamas ties 
įlanka į Jackson Parko uostą.

Griebia girtus šoferius
Illinois valstybės sekretoriaus 

įstaiga birželio 26 d. atėmė 350 
leidimų vairuoti mašinas ir su
spendavo 834 vairuotojus. Dau
giausiai nubaustų už vairavimą 
mašinos įsikaušus; tokiems 
atimta 277 leidimai ir suspen
duota 25. 766-iems vairuoto
jams suspenduotas leidimas už 
tai, kad jie daugiau kaip tris 
kartus per metus nusikalto au-

$45,479,000 skelbimams
Sears, Roebuck bendrovė per 

1956 metus laikraščių skelbi-

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Pajieškomos virėja ir jbs pagel- 

bininkė didesnei grupei žmonių. 
Geras atlyginimas ir kambariai vie
nai ir kitai. Skambinkite POrts- 
mouth 7-1687.
Iiliiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilillli
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4r jau perskaitei P. Kesiūno 

romaną

Farp Žalsvu Palapinių?
Dr. ▲. Baltinu savo recenzijoje 

apie AJ romanu taip raAo: P. KesiB- 
no romanas "Tarp žalsvų palapinių’ 
gražiai Iškelia tą pasiaukojimo didu
mą, kuri beviltiškoje kovoje <161 tau 
tos laisves parode Lietuvos partiza
nas, tą Idealizmą, kuriuo deg6 mūsų 
Jaunimas, liedamas kraują dei savo 
žemes, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replCse. Todėl S| romaną 
skaitome su malonumu Ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavCs Jaunimą Ir kels Jo dva 
šią. Sis romanas, atskleidžiąs mūsų 
beroiAkai tragiškus epizodus, yra 
tvlesus spindulys tremties idealizmo 
ugdyme.

896 pnd. Kaina $8.00
Užsakymus kartu su olnlgals siuskite

“DRUGIS”
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

Spauda šiltai paminėjo 
šokių festivalį

Amerikiečių spauda Chicago
je šiltai paminėjo lietuvių šo
kių festivalį. Pvz. Chicago 
Sun-Times įsidėjo labai stam
bią nuotrauką, pažymėdamas, 
kad festivalyje dalyvavo 1,000 
šokėjų iš JAV ir Kanados.

Areštavo 14 vagių
Allied Western bendrovės 

patalpose 100 N. Westem, Chi
cagoje, susekta vagysčių, sie
kiančių apie $50,000. Areštuoti 
14 ekspedicijos tarnautojai, ku
rie susekti vagiant.
Neturtingiems jaunuoliams

Kolumbo vyčiai Chicagos ne
turtingųjų jaunuolių globai su
rinko $96,358.93 ir čekį įteikė 
Katalikų Jaunimo organizaci
jos (CYO) vykdomojo komite
to direktoriui prel. Edv. J. Kel
ly.

Kanados laivai parodoje
Chicagos parodoje sekma

dienį buvo atsilankę net apie 
47,000 žmonių. Atplaukė ir ke
li Kanados laivai, kurie dar 
padidino iškilmes.

ĮSIGYKITE DABAR

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kaibon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

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

tt
MALDAKNYGE

JAUNUOLIU MAUKIS’'
Kurią paruoM 

Kun. P. Klrvelaltis 

Kaina $1, $1.75 ir $2.50
< Ttsakymus adresuokite

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.
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STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meili! 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stanfiikaitės gražios iliu
stracijos žią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siuskite

“DRAUGAS” 

4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29. ILL.
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