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G. Malenkovas paskirtas išvykti į Kazachstaną
Pašalintas iš Politbiuro Molotov 
vadovavo Lietuvos pavergimui

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 
Mūsą speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Rodos, net nesitiki, jog tasai pats 
Molotovas, kuris čia išdidžiai vaikštinėdavo sesijų metu, stiprios 
sargybos lydimas, ir sakė kalbas, priskiriamas prie „keturių di
džiųjų“, šiandien Maskvoje sėdi kaltinamųjų suole.

Daug kartų, kai būdavo pro
gos stebėti jį iš arčiau ar tai po
sėdžių metu, ar spaudos konfe
rencijose, žiūrint į tą jo baisiai 
nejaukią buką galvą, kaip filmo- 
je praslinkdavo visas jo vaid
muo, kurį jis atliko Lietuvos lais 
vės ir nepriklausomybės likvida
vime. »

Pakliuvo į savo voratinklius
Ir, vaikščiojant čia po tas pa

talpas, kuriose dar neseniai tek
davo matyti jį išdidų ir galingą, 
pinasi vaizdai, kaip jis gali jaus
tis dabar, pakliuvęs į savo paties 
nuvytus voratinklius.

Bet ar tie, kurie jį pažemino, 
galvos ir bandys atitaisyti tas 
skriaudas tiems žmonėms ir toms 
tautoms, kurias Sovietų Sąjun
ga, Molotovo rankomis pavergė? 
Turbūt ir tuo atveju bus pana
šiai, kaip ir Stalino, kai, viešai 
pasmerkus jo klaidas, visdėlto 
nebuvo imtasi jo padarytų skriau 
dų atitaisyti.

Lietuvos duobkasys
Molotovas lietuviams jr ki

toms tautoms amžiams pasiliks 
jų nepriklausomų valstybių duob 
kasys.

Savo užsienio reikalų ministro 
kėdėje, o paskui ir užkulisiuose 
diriguodamas, Molotovas savo 
vardą susiejo su sovietų terito
rine ekspansija, užimant jiems 
strateginiai reikalingas žemes ir 
pavergiant jų žmones, nepaisant 
jokių anksčiau buvusių ir jo pa
darytų tarptautinių susitarimų.

Ne kas kitas, o Molotovas bu
vo vienas pagrindinių autorių tos 
nelemtos atminties sutarties, da
vusios ženklą II Pas. karo pra
džiai. Ta sutartis, pasirašyta 
Ribbentropo ir Molotovo 1939 m. 
rugpjūčio 23 d., taigi vos prieš 
savaitę prieš Vokietijai užpuo
lant Lenkiją, kaip žinia, Pabalti
jo valstybes, kartu ir Lenkiją 
savo slaptais susitarimais pada
lijo tarp Vokietijos ir Sov. Są
jungos. Lietuva tada atiteko taip 
vadinamon Vokietijos įtakos sfe
ron.

Tačiau netrukus, vos penkiom 
savaitėm praslinkus, rugpjūčio 
28 d. Molotovas su naciais yęl 
rašėsi sutartį ir dabar Lietuvą 
paėmė Sovietų Sąjungos „įtakos 
sferon“.

damas, sulaužė tą savitarpio pa
galbos sutartį, kurią Lietuva bu
vo priversta pasirašyti 1939 m. 
spalio 10 d., kai jai buvo grąžin
tas Vilnius, o Lietuvon įkeltos 
sovietinės bazės. Iš tų bazių, vos 
aštuoniems mėnesiams praslin
kus, išsivystė ir Maskvos ulti
matumas Lietuvai. l

Molotovas pats perskaitė jį 
Kremliuje Lietuvos delegacijai 
1940 m.birželio 14 d. vidunaktį, 
teduodamas vos dešimt valandų 
laiko atsakyti.

Raudonoji armija, parengties 
stovyje tada laukė Lietuvos pa-i 
sienyje, ir turėjo įsakymą žy
giuoti, nesvarbu, koks bus Lie
tuvos vyriausybės atsakymas į 
Molotovo suredaguotus punktus: 
kad Skučas ir Povilaitis būtų tei
siami ir nubausti už „provokaci
nius veiksmus prieš sovietų ar
mijos garnizonus Lietuvoje“, 
kad būtų sudaryta Lietuvos vy
riausybė, priimtina sovietams, 
kad būtų užtikrintas laisvas 
raud. armijos įėjimas į Lietuvos 
teritoriją, armijai pasirenkant 
svarbesnes stovėjimo vietas ir 
apsiimant „prižiūrėti savitarpio 
pagalbos sutarties tarp Sov. Są
jungos ir Lietuvos vykdymą“.

Jau žinojo, kaip įkorporuos
Ir dar nebuvo praėję nė mė

nesio po to ultimatumo, kai tas 
pats Molotovas prof. Krėvei - 
Mickevičiui, kuris kaip ministro 
pirm. pavaduotojas ir užsieniš 
reikalų ministras, susirūpinęs 
Lietuvos nepriklausomybės liki
mu, liepos 2 d. vyko į Kremlių, 
kalbėjo:

— Jūs pamatysite, kad nepra
eis nė keturi mėnesiai kaip Pa
baltijo valstybių tautos nubal
suos už įsijungimą į Sovietų Są 
jungą, ir visa tai įvyks ramiai, 
be jokių neramumų, apie ku 
riuos jūs čia man stengiatės kai 
bėti.

Tai Molotovo žodžiai, prof. 
Krėvės cituojami po priesaika 
pranešime, kurį jis parengė Kers 
teno komitetui, ir kuris to komi
teto pranešime yra ištisai at
spausdintas.

*
Nuomonė apie mažas tautas

Prancūzai išteisino
amerikietį .

PARYŽIUS, liepos 11.—Pran
cūzų teismas vakar išteisino ame 
rikietį, 33 m. amžiaus karį Jo- 
seph Daigpeault, kuris nužudė 
savo neištikimą žmoną prancūzę. 
Karys norėjo žmoną atsigabenti 
į Ameriką, tačiau ji turėjo kitą 
vyrą ir nenorėjo vykti. Karys 
pykčio metu žmoną subadė. 
Prancūzų teismas jį išteisino. 
Nužudytosios žmonos motina pa
reiškė, kad tai ne jo kaltė ir ji 
nenorėtų, kad karys būtų nuteis
tas.

Tarsis Romoje

KAIRAS, Egiptas, liepos 11. 
— Reuterio agentūra praneša, 
kad Prancūzijos ir Egipto vals
tybių finansų reikalų atstovai 
tarsis greitu laiku Romoje. Jung 
tinių Tautų sekret. Hammarsk- 
jold buvo Prancūzijos praeitą 
mėnesį prašytas tarpininkauti 
tarp senųjų Suezo kanalo savi
ninkų ir kanalą nusavinusio 
Egipto vyriausybės.

Pamokslaus Maskvoj
LONDONAS, liepos 11.—Vie

nas Amerikos baptistų pamoks-

Prez. Eisenhower sveikina naują Amerikos ambasadorių Mek
sikai Robert C. Hill. Drauge stovi naujojo ambasadoriaus 
šeima. (INS)

=F

,. . . . . x m ,vaites įsileidimo bylos judinimolininkas, kaip praneša Tassas, ,., . , “knr,nJ“eka> sovietų ambasados Wa- 
shingtone pranešimu, Armonienė 
ir jos sūnus, būsią išleisti į Ame
riką.

sakys pamokslus Rusijos baptis
tų bažnyčiose. Pamokslininkas, 
Marcus Bach dirba Iowa univer
sitete. Jis sakosi nuvykęs į Rusi
ją su grupe turistų pasižiūrėti 
kaip rusai gyvena, bet sakyti pa
mokslų negalvojo. Matyt, pa
mokslo prireikė bolševikų pro
pagandai apie religijos laisvę.

Ratifikuota sutartis
JAKARTA, Indonezija, liepos 

11. — Indonezijos parlamentas 
vakar ratifikavo draugiškumo 
sutarties paktą su Iraku. Irakas 
yra narys Bagdado pakto ir re
miamas vadinamos Eisenhower 
doktrinos. 1

Naujas ambasadorius
MASKVA, liepos 11. — Nau

jas Amerikos ambasadorius Lle- 
wellyn E. Thompson, Jr., vakar 
pasiekė Maskvą. Amerikiečių 
bendruomenė jį, jo žmoną Janę ir 
tris dukras gražiai sutiko.
nereiškia Sovietų Sąjungos kiši
mosi į Estijos, Latvijos Ir Lietu
vos vidaus reikalus, kaip kaiku- 
rie užsieniečiai bando tikėti...“ 
Jis aiškino, kad tie paktai gry
nai išėję iš tarpusavio pagarbos 
politinei, socialinei ir ekonomi-

_ . , , ., . nei sistemai, ir kad tik bendriTena, randame daug įdomių ieSaj ,r katoriai (iilau.
Tai kas. kad gerų intencijų ir | vietų, kur Molotovas pareiškia ias, kvallajs gandaja.. apic Pa. 

tautinės nepriklausomybės išlai- savo nuomonę apie Lietuvą balti jo sovietizaciją.
bendrai mažas valstybes, kvies-'kymo noru vedini pabaltiečiai 

deklaravo neutralumą! Jiems bū 
tų užtekę išgirsti Molotovo ir 
Ribbentropo pasikalbėjimus ir 
būtų buvę aišku, kad viskas su
tvarkyta iš „viršaus“, ir kad, 
kas vyko vėliau, tai buvo tik pro 
cedūrinis dalykas.
Molotovas planavo ir vadovavo

Molotovas puikiai pravedė so
vietų įtakon atiduotų valstybių 
okupavimą ir įjungimą į Sovietų 
Sąjungą.

„Tai kas, kad Lietuva atgavo 
Vilnių, bet ji pati atiteko sovie
tams!“ teko tada girdėti ir dabar 
dar dažnai girdisi, bet, dabar lai
ko įvykių perspektyvoje žiūrint, 
Lietuva rusams vistiek būtų te
kusi, ar ji tą Vilnių būtų ėmusi 
ar ne. Estija su I^atvija juk nie
ko negavo, o savo nepriklauso
mybės per „savitarpio pagalbos“

damas prof. Krėvę ,kad jis ir lie
tuviai imtų realiai žiūrėti į esa
mą padėtį.

Pavyzdžiui, Molotovas, pykda
mas, kad jam Krėvė aiškina apie 
lietuvių tautos laisvės aspiraci
jas, kalbėjo: „Jūs turite gerai 
pažvelgti į tikrovę ir suprasti, 
jog ateityje mažos tautos turės 
visiškai pranykti. Jūsų Lietuva, 
kartu su kitomis Pabaltijo tau
tomis ,ir su Suomija, turės įsi
jungti į garbingą Sovietų Sąjun
gos šeimą. Todėl jūs jau dabar 
turite pradėti rengti savo žmo
nes sovietinei sistemai, kuri atei 
tyje bus visur, visoje Europo
je“...

Žiauri tikrovė

s
Kazachstane vergauja tūkstančiai 

įvairių tautybių žmonių
LONDONAS, liepos 11. — Maskvos radijas pranešė vakar 

naktį, kad buvęs ministeris pirmininkas Georgijus M. Malenkov 
yra paskirtas hidroelektrinės stoties direktorium Rytų Kazachs
tane.

Pagaliau Sov. Sąjungos ambasada 
Amerikoj nusileido lietuvaitei
CLEVELAND, Ohio. — Prieš keturias savaites mūsų dienraš

tis informavo apie Danos Armonaitės pastangas Sovietų ambasa
doje Washingtone įsigabenti savo seną, Sibiro darbų iškankintą 
motiną ir jaunametį brolį iš Lietuvos.

Didelių pastangų ir NBC radi- --------------------------------------- —
jo stoties Washingtone pranešė-, pavojįn„a padėtis 
jo nenuilstamu per keturias sa- J o r

Žinojo milionai amerikiečių
Washingtono pranešėjas kas

dien skambindavo į sovietų am
basadą, teiraudamasis, kaip toli 
pajudėjo Armonienės byla ir 
tuoj pat visą pasikalbėjimą tei
giamą ar neigiamą perduodavo 
per visą JAV stočių tinklą milio- 
nams amerikiečių.

Miško darbuos
Armonas su savo dukra gyve

na Clevelande. Jo šeima buvo 
antrojo pasaulinio karo suardy
ta, nes Armonienei, nesant Ame 
rikos pilietei, nebuvo galima at
vykti į šį kraštą. Ji su sūnumi 
pasiliko Lietuvoje. Daugeliui 
metų buvo ištremta į Sibirą sun 
kiems miškų darbams, o sūnus 
atiduotas į našlaityną. Tėvas ir 
duktė, kuri lankė Western Re- 
serve universitetą, džiaugiasi ga 
lėdami sulaukti savo mylimiau- 
siųjų.

Baigėsi karštis
ROMA, Italija, liepos 11. — 

Šaltas nuo Alpių atlėkęs vėjas 
užbaigė Italijoj šilimos bangą, 
nuo kurios mirė apie 380 asme- 
jių. Per tris valandas temperatū
ra nukrito nuo 94 1. ligi 73 1.

PARYŽIUS, liepos 11. — Gol
dą Meir, Izraelio užsienių reika
lų ministeris pareiškė vakar Pa
ryžiuje, kad nauji susirėmimai 
tarp Sirijos ir Izraelio gali būti 
pavojingi. Izraelio min. tarėsi su 
Prancūzų užsienių reikalų mi- 
nisteriu Pineau tarptautinės po
litikos reikalais ir ypab Viduri
niuose Rytuose.

Neono šviesa
MURTEN, Šveicarija. — Mur- 

ten miestas, įsteigtas dar 13 šimt 
metyje ant Vokietijos ir Pran
cūzijos sienos, • įsiveda neono 
šviesas, kurios bus priderintos 
prie seno miesto stiliaus.

Karalius lanko 

diktatorių
BELGRADAS, Jugoslavija.— 

Graikijos karalius Povilas, kara
lienė Frederiką ir princesė Sofi
ja atvyko į Jugoslaviją penkių 
dienų vizitui. Yra diktatoriaus 
Tito svečiai.

Niekas, kaip pranešama, iš pa 
šalintųjų iš politbiuro nebus tei
siamas už antipartinį aktyvumą. 
Molotovas, Kaganovičius ir Še- 
pilovas, taip pat gavo darbus, 
tačiau nepasakoma kur.

1800 mylių nuo Maskvos
Malenkovo naujas postas yra 

centrinėje Azijoje, 1800 mylių 
nuo Maskvos. Kazachstanas yra 
jau Stalino parinkta trėmimui 
vieta. Ten buvo ištremtas Troc
kis, po to kai buvo išmestas iš 
Sovietų Sąjungos Komunistų 
partijos centro komiteto. Troc
kis buvo tremty 1928 m. mieste 
Verne, kuris dabar vadinamas 
Alma Ata, sostinėj Kazachstano, 
kuri turi 300,000 gyv. Tas mies
tas nėra taip atsitolinęs nuo civi
lizacijos centrų kaip miestas Ust 
Kamenogorsk, į kurį yra siun
čiamas Malenkovas.

Kas tai per miestas
Ust Kamenogorsk yra mies

tas, kuriame dirba tūkstančiai 
tremtinių, tarp jų daug ir lie
tuvių. čia tūkstančiai kalinių 
vergauja elektrinėse ir iš čia nė
ra jokių galimumų pabėgti net ir 
tokiam Malenkovui. Miestas yra 
200 mylių nuo komunistinės Ki- 

i nijos, bet ten yra augšti kalnai. 
Malenkovas buvo paskirtas min. 
pirm. po Stalino mirties. Dabar 
pats Malenkovas dirbs ten, kur 
bolševikinis režimas išsiuntė ver 
gauti tūkstančius pabaltiečių.

Kažin ar matys
Nors tai didelis pažeminimas, 

bet kaikurie skeptikai sako, kad 
vargu ar Malenkovas pasieks tą 
vietą ir bus teisiamas. Kiekvie
nu atveju jei ir nebūtų teisia
mas, tačiau toks didelis buvusio 
Sovietų Sąjungos pirm. pažemi
nimas yra panašus į lėtą mirtį.

Automobiliai ir

politika
BONNA, Vokietija, liepos 11. 

— Vokietijos mažieji automobi
liai, vadinami Volksvagenai yra 
daugiausia eksportuojamos ma
šinos, ypač jas perka Amerikoj. 
Tų mašinų gamyba buvo pradėta 
prie Hitlerio ir šiandien krikš
čionių demokratų ir socialistų 
partijos kovoja tarp savęs kas gi 
yra tų papularių mašinų fabri
ko savininkas. Abi partijos besi- 
rengdamos rugsėjo 15 d. įvyks- 
tantiems rinkimams, šiandien ko 
voja dėl fabriko, kuris tikro sa
vininko neturi. Pelnas gautas už 
mašinas eina fabriko pagerini
mui. Pykstasi, kad fabrikas pra
dės gaminti kariškus automobi
lius naujai suformuotai Vokie
tijos armijai, gi socialistų par
tija šaukia, kad fabrikas turi ga 
minti automobilius tik darbo 
žmonėm.

Tačiau, kaip JAV sekretorius 
Dulles Kersteno komitetui tei
singai pastebėjo, kad nespėjo tie 
„autoritetingi“ žodžiai nuskam
bėti, kai sovietizacija prasidėjo, 
ir tie „kvaili gandai“ tapo tikro
ve.

Ta „tikrovė“, paremta sovie
tinėmis apgavystėmis ir melu, 
atrodo, dabar ir pačiam Moloto
vui, tiek prie jos prisidėjusiam 
per savo amželi, ima graužti akis 
ir kad ji tik nenugraužtų ir jo 
gyvenimo siūlo...

Laimėjo nominaciją
RICHMOND, Va., liepos 11.— 

Gen. J. Lindsay Almond, Jr., re
miamas demokratų mašinos, va
dovaujamos šen. H. Byrd, leng
vai laimėjo nominaciją Virgini
jos gubernatoriaus vietai. Balsa
vimai vyks lapkričio mėnesį

- . . --------- —(----------------

Konferencija Genevoj
GENEVA, liepos 11. — Tai

kos pramonei elektros energijos 
paroda įvyks Genevoje spalio 
mėn., drauge su Jungtinių Tautų 
konferencija dėl atomo pajungi
mo taikos reikalams.

KALENDORIUS

Liepos 12 d. šv. Jonas Gval- 
bertas. Senovės: Margis ir Skaid 
ra.

Saulė teka: 8:26 vai., leidžiasi 
5:27 vai.

ORAS

Šiandien Chicagoje ir apylin-

O tasai pats Molotovas, tuo 
metu, kai dar tik buvo pradėta 
Pabaltijo valstybių tragedija, 

paktus nustojo net anksčiau už 1939 m. specialioje sovietų Augs
lietuvius. ' čiausios Tarybos sesijoje kalbė- kėse šilta. Temperatūra apie 90

Molotovas, savo emisarų pade- jo, kad „tie paktai... jokiu būdu laipsnių.

Sovietų politbiuro išvalytojai, išmetę Lietuvos pavergimui va 
dovavusį Molotovą ir kitus tris sovietinius didikus, lankosi 
Čekoslovakijoj. Kairėje matyti Čekoslovakų komunistų sekre
torius Novotny, Chruščevas ir Bulganinas. (INS)

Žemės drebėjimas
PASADENA, Calif., liepos 11. 

— Žemės drebėjimas, tikima prie 
vakarų krantų, užregistruotas 
Californijos technologijos insti
tute, vakar ankstų rytą.

• Charles Sash, iš Miami, vyk
damas į teismą užsimokėti pa
baudą už greitą važiavimą taip 
skubėjo, kad vėl gavo naują bau
dą.

• Lietuvos geležinkelių val
dyba aptarnauja ir Karaliau
čiaus (Kaliningrado) srities ge
ležinkelius. Valdyba įsteigta jau 
prieš metus, kai Lietuvos gele
žinkeliai buvo atskirti nuo ben
drosios Baltijos geležinkelių val
dybos. Liet. g. valdybos viršinin 
ku tada buvo paskirtas A. R. Ko- 
Žukovskis.

• Škotijoj per 5 mėnesius bu
vo peršviesta 840,000 žmonių. 
Rasta 4,200 džiovos atvejų. 1,000 
išgabenti į ligoninę.

• Aberdee, S. Dakota, dien
raštis American - News pakelia 
pardavimo kainą nuo 5 ligi 7-nių 
centų.

• Greenficlde, Mass., 69 m. 
pilietis Lenihan, pastatė auto
mobilį, tačiau šis pradėjo važiuo 
ti ir partrenkė šeimininką jį su
žeisdamas.

• Sovietų Sąjungos patruliuo
jantis laivas nuo šių metų pra
džios ligi liepos pirmos sulaikė 
56 japonų laivus su 572 jūrinin
kais.

• Saugumo rekordas pastaty
tas Norfolke, Va., kur per tunelį, 
einantį po Elizabeth upe, perva
žiavo 60,000,000 automobilių ir 
kitų susisiekimo priemonių ir te
įvyko 265 nelaimės.

• Anglijos karalienė Elzbieta 
II su vyru Philipu spalio mėn. 
atvyksta į Kanadą ir ta proga 
atidarys naujojo parlamento se
siją.

• Britų Gvijana turi 508,000 
gyventojų. 1945 m. tik 373,000.
.• Thomas Henderson, 21 m. 

amžiaus, iš Nashville, Tenn., iš 
pirmo žvilgsnio įsimylėjo ir vedė 
Florence Norris, 65 m. amžiaus.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Egipto diktatorius Nasscr ir Indijos min. pirm. Nehru va 
kar pradėjo pasitarimus Kaire.

— Daugiau kaip 150 laivų, iš 6-šių Šiaurės Atlanto paktui pri 
klausančių tautų, pradės manevrus rugsėjo 19 — 28 d.

— Atominės bombos sprogdinimas Nevadoj įvyks šį penk
tadienį.

— Sovietų dvyniai, Bulganinas ir Chruščevas vakar lanki 
Čekoslovakijos industrijos centrus.

— Bilionierius Aga Khan mirė Šveicarijoj ketvirtadienį, su 
laukęs 79 m. Buvo žinomos artistės Rita Haymorth uošvis. Jc 
žmona buvo 1950 m. išrinkta Prancūzijos gražuole. Khan buve 
musulmonų pasaulio dvasios vadas.

— Vyriausias JAV teismas paskelbė, kad karys Girard, kuru 
Japonijoj nušovė moterį, gali būti atiduotas Japonijos teismui.
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Redaguoja J, ŠOLICNAS, 5254 S. Trumbull avė., Chicago 32, III.

Kepurėmis latvių neužmėtysime
J. ŠOLICNAS

kad mūsieji krepšininkai, žino
vų nuomone, pasirodė labai silp
nai. Ir atrodo, jog tas pasiro
dymas atskleidė dar vieną viešą 
paslaptį. Visi tą paslaptį žino
me, visi jaučiame jos klastingą 
žalą, bet nedarome jokio žings-

Arba kepurės buvo persunkios, 
arba mes jau labai nusilpome.
Šį kartą mums nepasisekė, ta
čiau sekantį kartą bus geriau.
Taip žmonės šneka.

Anais senais laikais, kai Rusi
jos stepes valdė dėdė caras, ru-
sai, važiuodami japonų mušti, • ni° tai sutvarkyti, 
gyrėsi, jog japonus jie kepurė
mis užmėtysią. Jei istorija ne
meluoja, tai caro vaikai, bemė
tydami kepures į japonus, žiau
riai gavo mušti ir grįžo ne tik 
be kepurių, bet ir be galvų.

Per paskutiniuosius keleris 
metus mūsų sporto šventės vis 
daugiau ir daugiau pradeda virs 
ti pigiais šokių vakarais. Suva-

Mokykimės iš klaidų

, Nedaug jau laiko liko iki va
saros rato pabaltiečių žaidynių 
pradžios Clevelande. Teko nu
girsti, jog mūsų kaimynai lat
viai ir vėl ruošiasi žaidynėse da
lyvauti su savo stipriausiomis jė 
gomis. Žinant latvių kruopštumą 
ir išdidumą, nesistebėsime, jei 
vasaros žaidynėse jie vėl suteiks 
mums pamoką, kaip reikia 
dirbti.

Tikėkimės, kad klaidų nekar
tosime. Neseniai mūsų sportui 
vadovaujantieji žmonės išsitarė, 
kad, va, net toks šeštadieninio 
vakaro reikalas yra tvarkomas. 
Puiku. Gal gi ir sportininkai iš 
savo pusės parodys suprantą va 
dovyibės gerus norus ir elgsis 
taip, kaip turėtų elgtis sporti
ninkas.

Mūsų atstovų skaičius vasa
ros žaidynėse bus negausus. Ta-žiavę sportininkai patį svarbiau

sią ir turintį daugiausia įtakos j čiau ir tame negausiame būre 
laiko tarpą — šeštadienio vaka- Me turime žmonių, kurie teikia 

Neseniai Clevelande, panašiai rą — praleidžia dažniausiai pri- tam tikrų vilčių, jog lietuvis 
kaip tiems ruseliams, mums pa- rūkytoje salėje, besišnekučiuo- sportininkas varžybose nebus 
sikartojo istorija sporto aikštė- darni ir beragaudami lietuvišką mokinys, bet lygus varžovas.

Yra minimi dažniausiai žmo
nes, kurie Clevelando amerikie
čių sporto sluogsniuose jau ke
letas metų popularina mūsų že
mės vardą. Atrodo, kad šven
tėje mūsų stiprybė bus trumpų 
nuotolių bėgikai Motiejūnai, Va-

Augštai šoko, žemai tūpė

dopalas, Točialauskaitė ir kiti. 
Vilčių teikia Juodvalkytė, Vy
gantas bei Paukštelis. Be to ma 
noma, kad dalyvaus ir vienas 
geriausių šuolininkų į augštį 
šiuo metu visoje Amerikoje, čia 
gimęs Illinois un-to studentas 
Urbanckas. >

Nėra abejonės, kad labai 
skaudžiai pasigesime mūsų nuo- 
širdžio8ios darbininkės Elvyros 
šikšniūtės, kuri šiuo metu, ant
rą kartą lūžus kojos kaului, vėl 
guli ligoninėje.

Vienas vyras — ne talka

' Šiuo metu Clevelande vyksta 
paruošiamieji pabaltiečių sporto 
šventės darbai. Džiugu' kad vis 
daugiau ir dažniau mūsų lietu
viškoji visuomenė* įvertina spor
to svarbą ir įtaką jaunimui. Ir 
šią šventę Clevelande globoja 
vietos Altas, kuris ir rūpinasi 
įvairiais šventės reikalais. Ta
čiau jam ir kitiems rengėjams 
reikia paramos. Šiemet lietu
viams primiesiems teko garbė 
atgaivinti tradicines pabaltiečių 
žaidynes Amerikoje. Tik mūsų 
visų talka ir reikalo svarbos su

pratimas padės atlikti mums 
skirtą uždavinį patenkinamai.

Šventei turime ruoštis visi: 
sportininkai dirbdami, o kiti — 
dalyvaudami kaip žiūrovai šven
tės metu. Jei pajėgsime bendrai 
dirbti, tai galėsime ir bendrai 
pasidžiaugti darbo vaisiais.

1957 M.

TELEVIZIJŲ
IŠPARDAVIMAS

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

ATEIKITE ĮSITIKINTI TV 
APARATŲ NUPIOIN1MU 

Instaliacija ir garantijos veltui

fELEVISIOn
^sales - serviče)

Sav. Ini. A. 8FMENAS 
8321 8. Halsted — CLlffslde 4-5665 
Atdara: kasdien 9—6. pirmadieniais

ir ketvirtadieniais 9—9

je. Važiavome latviams šimto ir nelietuvišką alutį. Kitą rytą 
sporto aikštėje sportininkų ko
jos tampa guminės, o plaučiams 

kaks latviams priminti, jog mes į trūksta oro. Visi tai žinome ir 
esame Europos meisterių vai- į nieko nedarome šitai žalingai
kai, o anie, nė vardo neklaus-1 “tradicijai” tvarkyti.

atskaityti ir vos ne vos patys 
jo negavome. Manėme, kad pa-

dami, latviškai šaukė šimtą. Ir 
suprask dabar žmogau, kodėl 
taip nutiko.

'Logiškai galvojant, turėjo 
taip nutikti, tačiau mums daž
nai patinka apgaulingas noras 
būti patriotais ir gyventi prisi
minimais, pamirštant sąmonin
gai gyvenimo logiką* Ir šį kartą 
taip buvo.

Pošventiniai pirmųjų pabaltie 
čių žaidynių aprašymai, koki jie 
bebūtų buvę, visos tikrovės ne- 
beparodė. Mes veltui teisino- 
mės ir j ieškojome kaltininkų ki
tų tarpe. Sutinkame, kad šiuo 
atžvilgiu buvo padaryta kaiku- 
rių asmenų daugiau klaidų, ne
gu jų reikėjo padaryti. Tačiau 
'būkime vyrais ir prisipažinki
me, kad dėl liūdnų įvykių Cleve
lande buvome kalti visi. Augš
tai šokome, kad mūsų krepšinin
kai labai geri, o pamiršome, jog 
latvių jaunimas irgi nesnaudė ir 
pasirodė, kad dirbo daug rim
čiau ir kruopščiau negu mes. 
Sutinku, kad tiek pernai Chica- 
goje, tiek šiemet Toronte gro
žėjomės savo krepšininkų augš- 
ta klase labai vertai. Daugeliu 
atvejų tas pripažinimas nebuvo 
perdėtas. Tik gaila, kad nega
lėjome ar gal nenorėjome suži
noti apie latvių žaidimo klasę. 
Ir kam gi reikia žinoti, jei mes 
pajėgsime vistiek laimėti. Va, 
čia ir buvo mūsų nesėkmės pra
džia. Latvių kepurėmis neužmė
tėme. Ir nebeužmėtysime. Bet, 
kad taip buvo, jau žinome ir ti
kimės, kad šią pamoką atsimin
sime.

Vėjavaikiškas elgesys

Žinant gerą mūsų krepšinio 
žaidimo klasę, buvo nuostabu,

Atrodo, kad būtų problemą iš
spręsti, jei sporto šventės or
ganizatoriai į šį reiškinį atkreip
tų dėmesį ir, kas dar svarbiau, 
jei patys sportininkai suprastų 
ir pagaliau atsimintų, dėl ko jie 
atvažiuoja į sporto žaidynes.

Galima panašius vaikiškus ne 
sugebėjimus ignoruoti ir gali
ma nekreipti į tai dėmesio, kai, 
sakykime, būtų koks nors labai 
mažos apimties “sportinis” vie
nos parapijos pasirodymas. Ta 
čiau kai vėjavaikiškai elgiasi su
kviesti krepšininkai atstovauti 
visus lietuvius, tai tenka paiga 
liau atkreipti dėmesį ir reikia 
ką nors daryti, nes kitu atveju 
mes sekantį kartą ne tik geriau 
nepasirodysime, bet iš viso savo 
tokiu elgesiu pažeminsime lietu
vio sportininko vardą kitataučių 
tarpe. Paskutiniųjų pabaltiečių 
žaidynių pasekmės liudija, kad 
lengvapėdiškas kaikurių sporti
ninkų elgesys prisidėjo prie 
skaudaus pralaimėjimo. Ir at
rodo, kad nerimtai galvoję tam 
tikri individai turėtų būti nie
kad daugiau nekviečiami atsto
vauti mus betkokiose sportinėse 
varžybose.

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Ui “Draugo” kalendorių atsiunti 
iie asmenys:

Jonas Majauskas . . . . $1.00
V. Pagirys ............. . . 1.00
J. Slimkonis ........... . 1.00
V. Gadeikis ........... 1.00
E. Denaentavičius .. .. 1.00
Peter Trainauskas . . 1.00
A. Bonasevičius . . . . . . 1.00
Ačiū geradariams.

“Draugo” administracija

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams 
siuntė šio asmenys:

John A. Lietuvnikas $2.00
Pranas Žila i lis ......... 2.00 |
Samuel Pužas ....... 2.50'
Vikt. Kiburis ............. 1.00,
Chas. Aučiunas .?.... 1.00 !
V. Jonikas ................. 2 00
Mrs. Ap. Visockis .... 2.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

Pirkit Apsaugos Bonus

Ofiso Ir buto tol. Ol.ymptc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court. Cicero
Kasdien 10—\2 ir 4—7 vai. Trečiad. 

ir šeštad. tik 10—12 vai.

Tel REliance 6-1811

DR. WALTER L KIRSTUK
’-VDYTOJAS IR CHIRURGĄ?

• .IETITV18 GTDTTOJARj 
8926 W<wt 69th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvtrtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:80
vai. vak. Trečlad. Ir šeštad. 1—4 v. 
P- P-

Tel. ofiso ir buto Oljympto 8-416*
DR. P. KISIELIUS

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

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

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 -popiet.

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, gaukite KEdzle 2-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

TreClad. tik susitarus.

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI., Chicago.

III- WAlbrook 5-8063

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IŠ WOEP ntotiea — Ranga 1880 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 y. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:45 iki 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 iki 8:80 ryte 

HERMAI). S:30—0:80 v. r. U stoties 
U’OPA — 1400 Ull 

7158 80. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. Iii. HEmlock 4-2418

Duoną Ir įvairias skcnlugas| 
bnlkntea kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 8. Litnanlca Avė.

Td. CLlffstde 4-6376 
Pristatome j visas krautuve* 
ir reetoranus, taip pat iš
siunčiame j visus artimuo
sius miestus.

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezbnas

Aparatai-Protezai, Med. bn.ii 
w dėtai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supporta) Ir t. U 
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
OKTHOPED1JO8 TECHNIKOS LAB.
2859 W. 63rd St.. Chicago 29, Oi 

TeL PKoepeot 6-6064

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

NamJm adresas: 4253 W. 63rd St
Ofiso tcL KEliance 6-4410 

Rezid. telef. GKovehill 6-0017 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

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

Ofiso te). CUffslde 4-2866 
RezidencUutt: LAfayette 8-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kampas 47tfa Ir Hermitage)

Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak 
Šeštad nuo 2 iki 6 vai., t šaky r. sek

DR. FL TALLAT-KELFŠA
Ofisai 20 North Wacker Drtve 
(Clvtc Opera Houne, kamb. 868)

Vai. kasd. 12-—4 
Tel. CEntsal 6-2294

5002 West 16th Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai

Tel. TOwnhall 3-0959 
Ritu laiku ir trečlad. susitarus

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINI

AIROONMTIONER

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, m.

TOtvnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

Tėvų Marijonų Seminarijos Rėmėjų 
ir Bendradarbių

įvyks

I II MI AA
Sekmadieny, liepos 28 d., 1957 m.

•Raute &3 Ir 63 Gabi
Clarendon Hills, Illinois

12:00 vai. Iškilmingos Mišios. (Atvirame ore)
Laikomos už gyvus ir mirusius Seminarijos 
Rėmėjus.

1:00 vai. Rėmėjų Paruošti Laimėjimai.
2:00 vai. Švento Juozapo koplyčios aplankymas ūkyje. 
3:30 vai. Palaiminimas Sv. Sakramentu.

Maldos už sergančius Rėmėjus.
4:00 vai. Meninė Programa.
5:00 vai. Didžiųjų dovanų dalinimas.

Veltai dalinama $1500 grynais pinigais.

Proga praleisti dieną tyrame ore. Susitikti su pažįstamais. 
Aplankyti neseniai pastatytą Šv. Juozapo koplyčią ūkyje. Pamatyti 
naujai išdažytą Seminarijos koplyčią, kur Šv. Mišios ir įvairios mal
dos aukojamos už Visus gyvus ir mirusius Rėmėjus ir bendradar
bius. *

Marijonų Kunigų Seminarija jau veikia su viršum 30 metų. Gra
žus darbas vykdomas Kristui ir Bažnyčiai.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY ST.

Telef. WAlbrook 6-7870 ir 
Gitam 8-4938

! • Generalia kontraktorius nau- 
l Jų namų statybai, įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mą najnų statyboje. • Patys

Į atliekame cemento Ir medžio 
i darbus. • Apkainavimai nemo- 
' karnai. »

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West Slst Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

061 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečlad. Ir 
šeštad

Res. tel. GRovehMl 6-6603

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

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ANNA BALIUNaT
4KTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GtTRKLfiS LIGOS
— Pritaiko akinius —

6322 South Weetern Avenue 
dU. kasdien 10-12 vai. i, 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-j vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3226 
Res telef. WAlbro&k 6-6076

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

(Kampas 47-tos ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6--8 vai. vak 

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

Talef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WAlbrook 6-3048

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South W.entern A venos
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
« v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad 11 
vai. ryto iki S vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAJbrook 6-3766

DR. YYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir res.: 5100 S. Western 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 vai. popiet ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 

(71st ir Campbell Avė.)
Atostqpose iki rutrpjūčio 

Tanios dienos

""d. ofiso HE.4-6849 rez. HE.4-2824
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Weet 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penxt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue
Chicago 26, IU 

telefonas REpublio 7-4600 
Rezidenda: GRovehUl 6-8161
pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4187 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 3-4 ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036.

tel. BEverly 8-8664

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-6700 
Res. RE 7-6867

DR. D. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Spec. akuierija ir moterų ligų 

2454 Weet 71st Street
(71-06 ir Campbell Avė. kampae)

Atostogose iki liepos 
15 dienos

Ofiso telef. Y Arda 7—1166 
. Rezklendjoe — HTewart 2-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHERURGAfl 

759 West 85th Street 
(kampas Halsted Ir 16-ta gatvl) 

VAL 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHTRIJRGA8 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West B3rd Street

VAL kasdien nuo 1—4 p p Ir T:S«
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas ORovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU LIGŲ SPECIALISTE 
— PRTTATKO AKINTUS —

Valandoa: 9—12 ir 7--9 v v pagal 
misltarlmą Išakyrua trečiadienius.

2488 V. MarųnetU Boad

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-6700’ 
Rez. PR 6-6801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

SpecialybS — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-08 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.------------------ S 
DR. JULIJA MONSTAVIČIUS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Office: 10748 South Mlchlgan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills 

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Jkl 9 v. vi.u
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 ▼. v., 

išakirus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 6-6766 
Buto - - BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susit&rlma

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 13: S—6; 7-8. 

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
IJtfayrtte 3-4049 

Namų — CEdarsrest 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Hal»ted Street

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso teL- Vlctory 2-1484. Resld. 8487 
W. 82nd St., tel. RepubUc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2526

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzle Ir Archer)

V AL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEC. CHIRURGINfiS IR 

ORTOPEDINE8 LIGOS 
2745 West 9»th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpuMlc 7-2260 

VAL.: Pirm., antr., Kert., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte Ir nuo 6:00—3:00. 
šešt. nuo J:06—4:00. Trečlad. tr
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrina akla tr pritaiko akintas, 

keičia stiklas Iv rflaim 
4456 8. Oalifornia Avė. .TA 7-7321 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 8 v.

uždarytas
P

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Malsted Street
Vai I iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p

Tel. ofiso PRospect 6-6400
Rezid. PRospect 6-6400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlnt6)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
9248 South Kedrie Avenue 

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

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-074L

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kam p. Halsted ir 31-mos gatvių 

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

Tel. ofiso PR. .1-6446, rez. HE.4-S150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weet Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vau 

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Malsted Street 
TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR. 6-6669 

Rezid. 5600 S. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v,

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
TeL Y Ardu 7-1826 

Pritaiko akiniu.
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
759 West 35th Street 

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

Išėjo Iš spaudos nauja

ANATOLIJAUS KAIRIO

trijų veiksmų komedija 
iš lietuvių gyvenimo 

J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pusL 

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 20, ni.

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 W. «3rd St., Chicago 29, nitnota, Tel. LUdlow 5-MMM

Entered u Reoond-Claas Matter March 81, 1916, at Chicago. Illinois 
Under the Aot of Harch S. 1879

Wen»her of the Catholic Press Aas’n 
Pubiiahed datly, evept Rundaya.

by ths
Utthuanlan Catholic Press Booiety 
PRENVMERATA: Ketams
Chicago! tr Ctosrorj 89.00
KUur JAV Ir Kanadoj |8.00
Užsienyje ' ■ • - * $11.06

8TTBHCRIPT1ON RATE8 
88.00 per year outelde of Chicago 
89 00 per year In Chicago A Clnerr 
88.00 per year In Canada 
Poreign ,I1M per year.
H metų 8 m6n. 1 m6a

6.00 1175 81.81
84 60 12 60 81.60
16 60 lt «« 81.86

Redakcija straipsnius talsu savo nuožmia Nssuuaudotų straipsnių a* 
•an»o, Juo. grąžina tik 18 aukšte susitarus Redakcija už skelbimų tada 
aeatsako, Skelbimų kainos prlslanfilamos paras ncsšym*
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PAŽVELGUS Į GYVENIMĄ
VENGRUOS ĮVYKIAI ATVĖRĖ AKIS

Brazilijoje komunistų partija veikia nelegaliai. Jos nariai 
yra įsifiltravę į kitas organizacijas ir net į kariuomenę ir veikia 
kitais vardais. Bruzzide Mendonca 1955 m. komunistų balsais 
buvo išrinktas į parlamentą. Kandidatavo jis ne kaip komu
nistas, bet kaip respublikonų darbininkų partijos narys. Tačiau 
niekam ne paslaptis, kad toji partija yra komunistų kontroliuo
jama.

Parlamente Mendonca gana ištikimai laikėsi komunistų li
nijos. Vengrijos įvykiai atvėrė jam akis. Šiomis dienomis Men
donca paskelbė pakeitęs savo pažiūras ir atsiskyręs nuo ko
munistų idėjų.

Brazilijoje komunistų partija buvo laikoma pačia'sipriausia 
Pietų Amerikoje. Dar 1947 m. ji turėjo 120,000 komunistų. Dą.- 
bar jų likę tik 50,000. Didžiausias jiems nusivylimas buvusi 
Chruščevo kalba apie Staliną ir sovietų kareivių pasiuntimajs į 
Vengriją užgniaužti laisvės kovotojų sukilimą.

SOVIETAI TURI IŠSIKRAUSTYTI IŠ VENGRUOS
Jungtinių Tautų komisijos pranešimas apie Vengriją mums 

nieko naujo nepasakė, rašo liepos 6 d. “The Tablet", Brooklyne 
išeinąs katalikų savaitraštis. Tačiau laikraštis sveikina ofi
cialų JT komisijos pranešimą.

“The Tablet” siūlo, kad agresoriai būtų oficialiai pripažinti 
Vengrijos gyventojų žmogžudžiais; jiems turi1 būti įsakyta iš
sikraustyti ir grąžinti tūkstančius deportuotųjų; laisvės žudi
kai turi būti susimti ir Kadaro režimo atstovas Išvarytas iš Jung
tinių Tautų. Jei Rusija atsisakytų pasitraukti iš Vengrijos, 
Jungtinės Tautos turėtų tuojau ją pašalinti iš savo organizacijos. 

KOLCHOZINE SISTEMA SUSMUKDĖ ŪKĮ

“Chicago Daily Tribūne” korespondentas Larry Rue rašo 
iš Varšuvos, kad Lenkijoje yra 2,500,000 bedarbių. Kraštui, tu
rinčiam 28,000,000 gyventojų, - tai labai sunki našta.

Lenkijoje bedarbių skaičius padidėtų, jei vyraiusybė at
leistų visus nereikalingus valdininkus, kurių yra daug. Biuro
kratijos armija didelė. Vien tik Varšuvoje buvo atleista 100,000. 
Reikia atleisti dar daugiau, bet iš ko jie gyvens?

Kolchozinė sistema susmukdė Lenkijos žemės ūkį. Darbas 
pramonėje - labai neproduktingas. Vartojamų prekių pramonė 
taip neišvystyta, kad nepagamina reikalingiausių žemės ūkiui 
daiktų. Sunkioji pramonė neturi žaliavų.

Kadangi gyvenimas kaime tapo nepakenčiamas, ūkininkai 
būriais ėjo į miestus, jieškodami geresnio uždarbio. Bet fabrikai 
jau turi perdaug darbininkų.

1 Šie faktai iškilo aikštėn, kai valdžią paėmė Gomulka. Iki 
to laiko komnistų propaganda skelbė, kad Lenkijos ekonominis 
gyvenimas kyla kaip ant mielių.

Ir Lenkija yra pavyzdžiu, kad komunistinė sistema nepa
gerina žmonių ekonominio bei socialinio gyvenimo, bet jį su
silpnina.

NEREIKEJO ILGAI LAUKTI

Pašalinus Molotovą, Kaganovičių ir Malenkovą iš atsakingų 
valdžios vietų, Londono spaudoje buvo samprotavimų, kad leng
viau bus susitarti dėl nusiginklavimo su Maskva. Britanijos už
sienio reikalų ministeris Lloyd betgi pasakė, kad su sprendimais 
reikia dar palaukti.

Bet neilgai reikėjo laukti. Maskvos radijas į tai atsakė, 
kad Vakarai bus nusivylę, laukdami Maskvos nuolaidų nusigink
lavimo srityje; tas nuolaidas turį daryti Vakarai.

KREMLIAUS KATILAS VERDA
STASYS DAUNYS, Chicago, IU.

Saharoje slepiasi turtai
Kad Saharoje yra naftos rytų ežeras, kurio ilgis būtų 150

sluogsniai, tuo Prancūzija ne
abejoja. Dabartinis ministeris 
pirmininkas Bourges - Mauno- 
ry savo pirmojoj kalboj pareiš
kė didelių vilčių, kad naftos 
eksploatacija Saharoje pradės 
Prancūzijoje naują gyvenimą. 
Būtų visai naujas gyvenimas ir 
tiems skurdiems Saharos gy
ventojams, kurių ten yra apie 
pora milionų, nors plotas yra 
lygus keturiems penktadaliams 
visos Europos.

mylių, o plotis ligi 25 — 30 my
lių. i

Pagal Lesseps apskaičiavimą 
tai galėtų būti plotas buvusios 
Saharos jūros, kuri buvo sunai
kinta galbūt gamtos katastro
fos kaip ir Atlantida. Vietoj bu
vusios jūros ar ežero beliko smė 
lynai ir kaikur neįžengiamos 
pelkės, kurių vengia ir Saharos 
klajokliai gyventojai.

Reikėtų prakasti tik pakraš-

I paskutiniuosius Kremliaus 
didžiųjų vadų valymus nereikia 
žiūrėti naivia akimi, kaip pažiū
rėjo kaikurie laisvosios Europos 
ir Amerikos politikai, laukdami 
ir vildamiesi, jog sovietuose lai
mi taikingosios jėgos. Naujieji 
valymai daugiau rodo, jog 
'Kremliuje tebeverda tas pats 
katilas, kuris buvo užkurtas re
voliucijos pradžioje. Nereikia 
užmiršti, jog tik maža dalis po- 
litbiuro narių ir kitų Kremliaus 
galingųjų mirė normalia mirti
mi. Didžioji dauguma buvo sa- 

1 vo draugų išvalyti ir sunaikinti, 
j Valyk ir'naikink savo draugus, 
jei nori išlikti ir kilti, šūkis 
Kremliuje tebegalioja. Nikita 
Chruščevas išvalė savo artimiau 
sius draugus, amžininkus ir bend 
rų nusikaltimų bendradarbius 
tik todėl, kad jis nori išlikti ir 
kilti, kad jis pats nebūtų išva
lytas.

Dabartiniai Kremliaus valy
mai yra patys didžiausi nuo 
1987 — 1938 metų, kada Sta-' 
linas išvalė ir sunaikino tūks
tančius didžiųjų bolševikų ir re
voliucijos draugų. Ar Chrušče
vas bus vienodai kruvinas, koks 
buvo Stalinas, tai Kremliaus vi
daus reikalas. Bet viena aišku, 
jog Molotovo, Kagginovičiaus ir 
-Malenkovo dainelė jau sudainuo
ta. Lenkijos ir Jugoslavijos ko
munistų tarpe kalbama, jog iš
valytieji laisvės nebematys, jei 
Chruščevas ir nepanorėtų jų 
kraujo. Į Kremliaus viršūnes 
jie gali grįžti tik jėgos keliu. 
Ta aplinkybė lyg ir rodo, jog su 
jais nebus švelniai pasielgta. 
Molotovas, Kaganovičius ir Ma- 
lenkovas tapo aukomis tos siste
mos, kurią jie per visą gyvenimą 
kitiems negailestingai taikė. Ko
munistinėje sistemoje tai natū
ralu. Niekas ir niekada negali 
būti saugus ir užtikrintas.

Chruščevo ir Žukovo 
bendradarbiavimas

Išvalytieji Molotovas, Kaga
novičius ir Malenkovas yra ar
timiausieji'Stalino draugai. Sta
lino laikais Chruščevas buvo ma 
žesnis iš Kremliaus didžiųjų. Po 
Stalino mirties buvo sudarytas 
triumviratas. Bet į komunistų 
partijos sekretoriaus vietą kaž
kokios jėgos pastatė Chrušče- 
vą. Chruščevas skubiai į Mask
vą parsigabeno maršalą Žukovą, 
kurį Stalinas po karo buvo iš
siuntęs į provinciją, bijodamas 
pavojaus iš jo pusės dėl jo po-

tai, pro kuriuos kelias eina į 
Saharą.

Manoma, jog Sahara turi naf
tos, ir Saharą galima paversti 
derlingiausiais laukais. Dėl to 
Prancūzija nenori išleisti iš sa
vo rankų Alžiro, kuris yra išėji
mas į aną galimą rojų. D.

pularumo. Chruščevo ir Žuko
vo jėgos, padedant Molotovui, 
Kaganovičiui ir Malenkovui su
naikino stalinistą Beriją. Beri- 
jos sunaikinimu Chruščevas stip
rino savo pozicijas* Žukovas tu
rėjo stalinistams keršto dėl mar 
šalų, sušaudymo 1938 m. ir dėl 
jo pažeminimo. Dar 1956 m. Ma 
lenkovui buvo leista vykti į Ang 
liją, o Molotovui į kitus kraš
tus, kad parodytų, jog sutari
mas ir pasitikėjimas yra didelis. 
Bet tuo metu Chruščevas ir Žu
kovas organizavo savo jėgas ga
lutiniam atsiskaitymui. Galima 
spėti, jog paskutiniuoju metu iš
valytieji tą jautė ir pradėjo sa
vo jėgas telkti. Bet jau buvo 
vėlu. Chruščevas tarė savo žodį. 
Visoje Sovietų Sąjungoje orga
nizuojami mitingai, kuriuose mi
nia smerkia išvalytuosius ir rei
kalauja bausmės. Daroma kaip 
Stalino laikais. Tik šiandien to
ji minia smerkia tuos, kuriuos 
ištisus 30 metų garbino.
Ar galimi politiniai pasikeitimai 

Liepos 4 dienos proga Jungti
nių Amerikos Valstybių amba
sadoje Mikojanas JAV atstovui 
aiškino, jog sovietų politika ne
sikeis. Sovietų politika esanti 
taikos politika, kokia ji buvusi 
visais laiakais. Maskvos .radi
jas prašneko, jog tegul vaka-

vas konsulas New Yorke Vy
tautas Stašinskas su Estijos ir. 
Latvijos pasiuntiniais liepos 2, 
3 ir 4 dienomis dalyvavo konfe
rencijos dalinio — “apskritojo 
stalo” — pokalbiuose Rytų Euro 
pos klausimais, kurių klausėsi 
keliasdešimt tais klausimais be
sidominčių įvairių Amerikos mo 
kyklų mokytojų ir organizacijų 
atstovų.

Šių metų konferencijos Rytų 
•Europos grupė labiausiai buvo 
užimta pastarųjų kelių mėnesių 
įvykių Lenkijoje ir Vengrijoje 
svarstymu bei tų įvykių reikš
me ir pasekmėmis kitoms sovie
tinio imperializmo pavergtoms 
tautoms ir valstybėms.

Konsulas Vytautas Stašins
kas savo pasisakyme liepos 4 
d. perdavė Lietuvos pasiuntiny
bės sveikinimus klausytojams 
amerikiečiams, pavergtųjų kraš
tų draugams, jų tautos šven
tės — išsilaisvinimo sukakties — 
proga. Jis toliau nurodė, kad 
laisvės idealas yra bendras vi
sai žmonijai. Amerikiečiai idea
lą jau yra seniai laimingai pa
siekę, tuo tarpu kai net šiandien 
daugelis pavergtųjų tautų tebe
siekia išsilaisvinti iš priespau
dos, kuri yra nepalyginamai 
žiauresnė ir svetimesnė toms 
tautoms, negu ta, prieš kurią 
sūkilo amerikiečiai, laikydami ją 
nebepakeliama. Tas idealo ben-

IŠPARDAVIMAS PRASIDEDA ŠIANDIEN 
IR RAIGIASI LIEPOS 31 DENI

NUPIGINTA IKI 40%» z 
Sporto Rūbai

riečiai nelaukia iš sovietų nuo- drum*s užtikrina pavergtosioms
laidų, nes dabartinė sovietų 
“taikos” politika nebuvusi Mo
lotovo, Malenkovo ar Kaganovi- 
čiaus kūrinys.

Galima spėti, jog sovietai ban 
dys užsienio politikoje naujų va
riantų. Bet tai nebus politinio 
kurso pakeitimas. Užsienio po-

tautoms jų troškimų supratimą 
ir simpatiją iš Amerikos pusės. 
Pabaltijo valstybių atveju toji 
Amerikos simpatija ir parama 
pasireiškia nepripažinrhiu, už 
kurį tos tautos yra labai dėkin
gos*, Lietuvos, Estijos ir Latvi
jos tariamo įjungimo į Sovietų

litika liks ta pati. Nėra pasalp- ®4Jungą. Tuo pačiu metu, kai
tis, joig Žukovas kiečiausiai rei
kalavo xiumalšinti Vengrijos su
kilimą ir ilgam laikui palikti so
vietų įgulas Rytų Vokietijoje ir 
satelitiniuose Europos kraš
tuose.

Sovietų Sąjungoje iškilo nauji 
vadai, bet vienodi komunistai. 
Kremliaus valymų katilas tebe
verda, kaip virė Stalino laikais, 
tik šiandien jį kitos rankos kai
tina.

Lietuvos pasiuntinybės 
atstov. Colgate universiteto

konferencijoje
Lietuvos, Estijos ir Latvijos 

diplomatiniai atstovai ir šiemet 
buvo pakviesti bei dalyvavo Col
gate universiteto, Hamiltoai, N. 
Y., konferencijoje Amerikos už
sienio politikos klausimams svar 
styti.

Tokias metines konferencijas 
Colgate universitetas rengia nuo 
1949 metų -ir į jas kviečia už
sienio atstovus ir organizacijas 
bei asmenis, dirbančius tarptau
tinių santykių srityje.
Lietuvos pasiuntinybės atsto-

pavergtosios tautos siekia sau 
laisvės, Amerika bei visa žmo
nija siekia taikos ir saugumo. 
Tačiau tiek laisvė pavergtoms 
tautoms, tiek taika ir saugumas 
bus įmanomi tik visiškai subyrė
jus sovietinio imperializmo sis
temai. Tatai ypatingai išryškė
jo Vengrijos įvykių metu, kai 
pernai spalio mėn. išsilaisvinu
sią Vengriją Sovietų Rusija vėl 
puolė ir iš naujo pavergė. Ar 
toks subyrėjimas kada įvyks 
evoliucijos ar revoliucijos keliu, 
nėra įmanoma pranašauti nei 
siūlyti, kokiomis priemonėmis 
pagreitinti .pirmąją ar antrąją 
išeitį. Pageidautina tačiau, nu
rodė konsulas Stašinskas, kad 
tai įvyktų dar Chruščevo, o ne 
jo vaikaičių laikais. Baigda
mas, Lietuvos pasiuntinybės at
stovas pabrėžė įsitikinimą, kad 
jokios “nemalonios nuolaidos” 
Sovietų Sąjungai Rytų Europo
je (tokias buvo siūlęs vienas 
pokalbio dalyvis) neatneš pašau 
liui nei taikos, nei saugumo. Tos 
gėrybės bus pasiektos tik žlu
gus tai blogybei, kurios vardas 
yra sovietinis imperializmas.

PAULIUS J U RKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

Bliuskos
Kartūno, dacron ir nylon me
džiagų visų spalvų ir stilių.
Reguliariai $4.00 iki $8.95

Dabar $2-98 iki $5-98

Baltiniai. Chalatai
Apatiniai sijonėliai—ilgi ir trumpi, 
naktiniai marškiniai, pižamos ir 
kiti baltiniai, chalatai iš dacron, 
cartūno ir nylon-ttrico medžiagų.
Reguliariai $4.00 iki $8.95 

Dabar tik $2-98 iki $5-98 

Koiines
pirmos rūšies . . . mūsų ypatin
gos markės

< Reguliariai $1.35 už perą 

Dabar tik $3-29 už S poras 

Kainavusios
reguliariai $1.15 už porą 

Dabar tik $2-89 už S poras

f

Sijonai, sportinės kelnaitės 
(Jamaica ir Bermudos), ilgos kel
nės ir kt.

NUPIGINTI IKI 40%
Megztinukai

(WONDAMERE)
Pirmos rūšies, gerų stilių

NUPIGINTI IKI 50%
Cashmere megztinukai 

NUPIGINTI IKI 40%
Sukneles, įvairios 

DAUG NUPIGINTOS

Rankinukai,
Papuošalai. Dirželiai 

DAUG NUPIGINTI
Vasariniai papuošalai 

NUPIGINTI IKI 50%

CHICAGO — 
BERWYN —

2435 W. 63rd Street 
6242 Cermak Road

Mūsų specialybė didesnių išmierų rūbai 
ir baltiniai — iki 44 numerio

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI 1958 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% I
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 South Halsted Street Tek C A 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

%

J

būtų patogiau veikti. Vienam daržinės gale įkurdina Jau guldami buvo pasirengę: susiradę dideles ada- 
moteris, kitam — vyrus. Algis su muzikantu išsitie- tas, kuriom siuva pavalkus, prisinešę storų siūlų, špa-

Nebe nuo šiandien prancūzai kalnyną per 13 kilometrų.
Ir tadi milionai žmonių rastų 
naujas gyvenimo sąlygas. Nau
jai laimėtų dirvų derlius per tre 
jus metus grąžintų kalnyno grę
žimo išlaidas. Pats darbas ga
lėtų būti su dabartinėmis tech
nikinėmis priemonėmis atliktas 
per trejus metus.

O kad Sahara kitada buvo ki
toks kraštas, rodo ne tik legen
dos, ne tik senųjų graikų geo
grafų pasakojimai apie dingusią 
Afrikos karalystę, bet ir iškase
nos, miestų ir rūmų griuvėsiai.

Atrodo, tik imk kapitalus, 
dėk juos į Saharą, kad atsiim
tum keleriopai. Bet visam tam 
didžiausia kliūtis esanti politi
niai neaiškumai.

Politiškai Sahara priklauso 
Prancūzijai. Bent didžioji dalis, 
išskyrus Lybijos dykumas ir kai 
kuriuos pakraščius, kurie pri
klauso jau Ispanijai. Taip Pran
cūzija yra susitarusi su Anglija. 
Tačiau ką šiandien tokios sutar
tys reiškia, kada kyla vietos gy 
ventojai ir pradeda reikšti sa
vo teises; kada Prancūzijai vis 
labiau slysta iš rankų tie kraš-

yra susirūpinę šiuos negyvus 
ar tik šiaip taip gyvus plotus 
atgaivinti. Ispanijos laikr&S- 

z-čiuose kaip šiomis dienomis Jo
se Lion Lepetre paskelbė įdo
mių atsiminimų apie prancūzo 
Lesseps tyrinėjimus Saharoje ir 
jo sudarytus planus dar prieš 
70 metų. Jose Lion Lepetre yra 
sūnus to inžinieriaus, kuris sta- 
tė Suezo kanalą. Tais laikais 
buvo ir Lesssepso planai Saha- 
rai atgaivinti. Tik Panamos ka
nalo darbai nukreipė visas jė
gas ir pinigus, o Lesseps planas 
liko atidėtas, o paskui ir visai 
užmirštas. Tik dabar apie jį a- 
nas Suezo kanalo statytojo sū
nus prisiminė.

Lesseps atkreipė akis į ne
lygų Saharos paviršių. Vieto
mis jis pakyla iki 5,000 — 8,- 
00 pėdų, vietomis jis nusileidžia 

•iOO pėdų žemiau jūros pavir- 
’ Alaus. Ties Alžiru ir Tunisu 

kaip tik yra žemiau jūros pavir
šiaus. Reikia tik prakasti iš 
Gabes įlankos pakraščio kalny
ną, ir vanduo galės užlieti dide
lius plotus ligi Biskros. Susida-

148 tęsinys »
Šnara jos vestuviniai drabužiai, kvepia lyg dobilų 

glėbys.
Sode kažkas sudunda. Tai vėjas! Juokas!
— Neišsigąskite, katę šviesiauodegę vaikom! — 

skardus Linkaus balsas.
Jis sekė Liną. Kai ji artėjo prie lango, pagavo ją.
— Sarmatos neturi. Julius dėl tavęs kryžiuojasi, 

tu pro langus spigini.
— Justinai, mokausi, juk ir man valanda artėja. 

Įdomu, kaip Samanė.
— Dutki, manai, neturiu akių. Smelkies į sląstus, 

pelyte! •
— Gal būt, dar neseniai norėjau Samanei mirtinai 

įgelti.
— Linuk, saugokis. Gimbutas kai įgels, daugiau 

nenorėsi. Įsidėjo kišenėn pištalietą, kaip šuns koją... 
Tada Julius ežerus priverks .tavęs netekęs. Ir ko tu 
snaudi, po velnių, ko vyro pakaustyti nemoki?

Nusitempia į valgomąjį, kur draugija sukritusi 
gaivinasi. Apsisukęs pasodina šalia Juliaus. Galų gale 
visi pavargsta, nuščiūva skardžios trobos, ir Gimbutas 
paskelbia, kad šiuo baigta vestuvių pirmoji diena. Ry
toj nauji stalai, nauji gėrimai ir naujos negirdėtos 
linksmybės laukia visų.

Linkus jau buvo susilipdęs su Algiu. Dar prisi
traukė ir vieną muzikantą — būgnamušį. Kažką su
tarė, delnais sumušė. Nūnai pakyla lydėti į daržinę. į 

Šviečia žibintais, patarinėja, guldo taip, kaip jiems [

sia prie tako, kad niekas be jų žinios neišeitų. Linkus 
gi išslenka kieman parūkyti. Suranda Gimbutą ir pra
deda:

— Kleopai, aš kaip draugui sakau: bijau šios 
•naktelės, bus kraujo praliejimas, neriipsta mergos, ber
nai. Muštynės neišvengiamos. Dar pasakysiu, tas Ju
lius dobiliukas — tikra vinis. Buvo nusmigęs prie klė
ties, prie jų langų, laimei, kad pamačiau, varvino, šėto
nas, seilę. Čia bus kažkas. Negalima taip iš akių pa
leisti. Pririšk šunis prie klėties. Kai pradės loti, sto
sim su šakėm, kirviais į kovą.

Gimbutas traukia dūmą, klausosi bičiulio šnekos 
ir nusprendžia, kad šunee nepakenks, jei saugos klėties 
kampus.

Linkus to ir laukia. Nusiiria su pypkute į kiemo 
gilumą, sėdi prie šulinio. Išgirdęs tolstančius šeiminin
ko žingsnius, įslenka į virtuvę, suranda katę, kiša pa- 
žastin ir vėl pasirodo Ūke į klėtį. Prisiglaudęs prie 
obels, apsižvalgo ir greit paleidžia katę pirmam šu
niui po nosim. Sužvanga grandinės, šoka įsiutęs. Jam 
atsiliepia antras, trečias, ir taip skalina visa sodyba.

Linkus jau sėdi po obelim ir atbėgusiam Gimbutui 
šnabžda:

— Aš čia kuris laikas saugoju. Aiškiai mačiau, 
kaip nuniro vyriškos kelnės. Ką daro degtinė: galvą 
kiša giltinei į nasrus. Kas kitas eis, jei ne Julius!

— Aš jam taip įsegsiu, kad iš bankelio išlėks!
— Jau pats metas, perdaug užrūdijo! — prideda 

Linkus ir nežymiai įsigauna į naujas kalbas, padailin
damas nuveda prie buhalterio vietos.

Tada išdaužo pypkutę ir nueina truputį numigti. 
Sodyboje ramu ir nuobodu. Snaudulys laužia ir Gim
butą. Gonkose išsitiesia ant suolo valandėlei.

Pradėjus aušti, Linkus pajudina Algio ir muzikan
to kojas.

— Į darbą, vyručiai!

gatų, virvagalių. Muzikantas ima adatą ir siuva kai
myną su kaimynu, apklotą su marškiniais. Algis vie
niems suriša kojas, kitur du sukabina. Dirba tyliai, 
kad niekas nepabustų. Prie stogo miega Julius, gra
žiai sudėjęs puikų kostiumą.

Linkus stovi apačioj, durų tarpe, ir sergsti, kad 
kas nepamatytų. Kai nusileidžia abu vyriukai, pakelia 
muzikantus, sukritusius troboje ant grindų.

Greit kieme sublizga dūdos, sustoja rateliu ir pa
sirengia. Tada Algis ir būgnamušis puola daržinėn ir 
pradeda ne savo balsais klykti.

— Gaisras, gaisras! Degame!
\ Žmonės sujuda. Tokia nelaimė nejuokai. Uždegti

lengva. Kai nori keltis, žiūri, apklotai kyla kartu; vie
nam prie nugaros kabo kelnės, kitas iš vietos negali pa
judėti. Dar labiau išsigąsta ir spiegia, draskosi. Triukš
mas, sumišimas daržinėje, kad, rodos, visi namai lieps
noja.

Algis nelaukia. Pasiėmęs kibirą vandens, šoka ant 
daržinėlės ir, saukdamas „degame, degame“, siaučia 
plačia srove tiesiai ant Juliaus. Kas liko, dar nusuka j 
kitus.

Nusiritęs žemyn, mosteli muzikantams. Šie tekan
čioje saulėje sugroja linksmą, triukšmingą maršą.

Išgirsta ir Gimbutas šūkavimus „Gaisras, gais
ras!“ Kas kitas, Julius, ta velnio kanopa, uždegė! Grie
bęs pistoletą, tris kartus šauna į viršų ir skubina prie 
daržinės. Čia muzikantai ir jų skardus maršas. Suglu
męs sustoja. Linkus kikena. Algis juokiasi, krinta iš 
kojų, o daržinė klykia.

Pradeda lipti žmonės. Moterys, kurių niekas nelie
tė, šaiposi iš vyrų: bent kartą pamokė ir juos. Vieni 
vyriukai juokiasi, kiti rūstauja, bet ką darysi: vestu
vės — reikia pokštų!

(Bus daugiau)
I I
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“TĖVIŠKĖS GARSŲ’ 

VAKARAS

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, 1957 liepos 12

Serge Nadejdin Imperial Ballet (nes varžybas. Clevelande ši tra- 
metinis koncertas. Šokėjų tar- j dicija buvo atgaivinta pirmą kar

sų' reprezentantų aprūpinimas je tarnyboje, papasakos apie

pe išsiskyrė jaunutė šokėja lie
tuvaitė Teresėlė Stasaitė, daly
vaudama ansamblyje Waltz Bril 
liante. Be to, ypatingai vykusiai 
ir su įsijautimu atliko solo par
tiją J. Strauso “Pavasario Bal
sai”. Studijos vedėjo buvo pa
girta ir apdovandta gyvų rožių 
puokšte.

PAGERBTI PETRAI

Ponų Leknickų bute birželio 
mėn. 29 d. buvo suruošta vardi
nių proga vaišės ponui Petrui 
Gruodžiui ir p. Petrui Tamulio- 
niui. Dalyvavo daug svečių — 
organizacijų atstovų. Svečiais 
maloniai Rūpinosi ir vaišino 
p. Leknickai.

Tą dieną stovykloje bus lai
komos iškilmingos pamaldos, vė

„ , .. ........ „ „liau vyks stovyklos apžiuręji-
Clevelando Tėviškės Garsų mag. stovyklaujančios mergai- 

radijo programa veikia jau aš-^ ayjks menįnę dalį, veiks tur- 
tuoneri metai. Apie 450 radijo tįngas bufetas, loterija, kuriai 
valandų, paįvairintų lietuviškajįįnoinag Clevelando prekybinin- 
muzika, mūsų poetų kūrybos iš-Rag p j Brazis jau paaukojo
traukomis, jaunimo pasirody- vyrišką kostiumą. 
mais, įvykių kronika ir įdomiais
pasikalbėjimais su žymesniais JAU NEBE SVAJONE 

veikėjais, suteikė lietuviškajai A.L.R.K.F. stovyklavietė jau 
kolonijai vertingų pergyvenimų, virto realybe. Gražioj gamtos 
Todėl lietuvių radijas yra nuošir aplinkoj jau stovi svarbesnieji
džiai visų remiamas. Šiais me- stovyklos pastatai. Putnamo se- ____________ ______
tais radijo klubo vadovybę su- selės jau ruošiasi pradėti vado-j nėg mokyklo8 mokytojas, Cle 
daro pirm. Alf. Mikulskis, vice- vauti pirmajam stovyklavimui veiando bendruomenės valdybos 
pirm. P. J. Žiūrys, ižd. M. Dun- 8U mergaitėmis nuo 7 iki 16 me- nary8 įr veiklus visuomeninin- 
duraitė ir nariai L. Gailiušienė ty-
ir J. Stempužis. Radijo progra- Skubama didinti stovyklavimo 

patalpas. Visi žinome, kad tai 
vyksta dėka savanoriškų aukų 
ir džiugu, kad atsiranda vis nau 
jų aukotojų. Štai po 100 dol. 
aukojo: dr. Kazimieras ir Mari
ja Ambrazaičiai, Juozas ir Ma-

tą 1953 m. ir nuo to laiko buvo 
didesniu ar mažesniu mastu vyk 
doma kiekvienais metais.

Visi clevelandiečiai, sporto 
mėgėjai yra kviečiami praleisti 
tą pavakarę stadione, nes kartu 
tai bus proga pamatyti cleve- 
landiečių pajėgumą pabaltiečių 
lengvosios atletikos pirmenybių 
išvakarėse.

— Pabaltiečių sporto varžy
bos artėja. Kaip žinome, rugpjū 
čio 3-4 d. Clevelande įvyks 1957 
m. lengvosios atletikos irr plau
kymo pirmenybės, kurios bus 
lyg ir tąsa gegužės mėn. įvyku
sių kamuolio žaidimų pirmeny
bių. Lietuviškas spalvas atsto-

Petras Tamulionis yra Cleve- vauti suvažiuos geriausi mūsų
lando Krikščionių demokratų 
pirmininkas, dosnus katalikiškų 
organizacijų rėmėjas ir aktyvus 
visuomenininkas.

Petras Gruodis — lituanisti-

lengvaatletai ir plaukikai iš 
JAV ir Kanados.

Kadangi šių varžybų rengėjai 
yra lietuviai, savaime supranta
ma, kad iš Clevelando lietuviš
kosios visuomenės laukiama pri-

yra mūsų pačių tautinės ambi
cijos reikalas, tenelieka niekas 
šiam įvykiui abejingas.

— Elvyra šikšniūtė, viena di
džiųjų šiandienos lietuvių spor
tininkių ir sporto darbuotojų, 
vėl guli ligoninėj. Po kojos nuo- 
lūžio pernai įvykusioje sporto 
šventėje, operacijos ir ilgoko gy 
dymosi, koja prieš kiek laiko 
vėl komplikavosi. Neseniai miela 
jai Elvyrai vėl padaryta opera
cija ir ji guli ligoninėj. Atrodo, 
jog dėl šios komplikacijos svei
kimo laikas dar užsitęs. Jos gau 
šių bičiulių didžiausias troški
mas jai kuo greičiausiai susveik 
ti ir vėl grįžti į jaunimo gretas, 
kurios Elvyros laikinį netekimą 
skaudžiai jaučia. Jos adresas: 
St. Luke’s Hospital, 11311 Sha- 
ker Blvd., Cleveland 4, Ohio, 
Room 4030.

— Rašyt. Petras Babickas šį 
sekmadienį, liepos 14 d., kalbės 
lietuvių salėje. Pranešimo pra-

Pietų Amerikos lietuvius, jų gy
venimą ir pastangas atgauti Lie 
tuvai laisvę.

— Aldona Stempužienė jau 
antras mėnesis atostogauja Ari
zonoje Ir rugpjūčio pradžioje su 
grįš į Clevelandą. Prieš akis so 
listei Caffarelli opera, koncer
tai ir išvyka į Pietų Ameriką. 
Atrodo, kad solistei ir ateinan-.

(Nukelta į 5 psl )

PERKRAUSTAU

BALDUS 
Vietoji* ir M tolian

K. E I D U K 0 N I S

2318 W. 91st St., Chicago, 111. 
Tel. l’Reseott 9-2781

kas

mai vadovauja ir pranešinėja J. 
Stempužis.

TRUMPAI

deramo dėmesio ir moralinės bei džia 11:10 vai. Iš Brazilijos at- 
materialinės paramos. Turint vykęs svečias Petras Babickas, 
galvoje, kad efektingas šių var- kuris aktyviai veikia ir brazilų1 
žybų surengimas ir tinkamas mū spaudoje bei dirba diplomatinė-1

STATYBAI 

Dt NAMU 

PATAISYMUlI 

pbistatom
Vteoldų Railų1 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITVVINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atid&ra kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsii specialybė

Precin Photo Studio
(IncorporatedJ

EDVARDAS ULIS. sav.

4058 Archer Avenue
Telefonas Vlrginia 7-2481

~Ą‘ 'Ą~ ĮĄT jĄ* ’ĄT jĄ* y fr*

MOVING
A BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimui 
š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

tfrnkiu* tini. Itraiij:a

Tradicinis radijo darbui pa
remti vakaras rengiamas šį šeš
tadienį, liepos 13 d., Lake Shore 
Country Club. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Radijo programą atliks 
Kanados televizijos šokėja Jonė 
Kvietytė. Į vakarą atvyksta re
tas svečias iš Brazilijos, buvęs 
Kauno radijo “dėdė” poetas Pet
ras Babickas.

Beartėjant vakarui, daugelis 
lietuvių jau įteikė aukų. Stam
besnės aukos gautos iš radijo 
klubo garbės nario P. J. Žiūrio 
ir Lithuanian Bakery savininko 
A. Kazilionio.

Visi lietuviai kviečiami šį šeš
tadienį atsilankyti radijo vaka
re ir savo atsliankymu bei au
komis paremti mūsų radiją.

RUOŠI AM EKSKURSIJĄ

Clevedando A.L.R.K.F. Jauni
mo Stovyklai Globoti Komite
tas š. m. liepos mėn. 28 dieną 
ruošia ekskursiją į Jaunimo sto
vyklą Detroito apylinkėje, Mich.

. valstybėje.
Ekskursija vyksta autobusu. 

Autobusas išvyksta iš Clevelan
do liepos mėn. 28 d. rytą ir grįž
ta tą pačią dieną vakare. Ke
lionė vienam asmeniui ten ir at
gal kainuos nuo 5.50-6 dol.
Dėl smulkesnių informacijų pra 
šome kreiptis iki liepos 25 d. 
į komiteto pirmininką p. S. La- 
niauską, telef. TV 6-2152 ar į sek 
retorę p. St. Stasienę, telef. IV 
6-2111.

— Sporto varžybos Dariaus 

ir Girėno žuvimo sukakčiai pa
minėti. L. S. Ramovės Clevelan
do skyrius kartu su LSK Žaibu

... . . , mūsų lakūnų S. Dariaus ir St.rija Mikoniai. Antanas ir Ade e Qir5 tragiSko žuvimo 24 me_, 
Orentai, dr. Jonas ir Izabele i tų sukakčiai paminėti rengia 

' lengvosios atletikos rungtynes, 
i kurios įvyks liepos 20 d. (šešta- 
į dienį), 6:00 vai. vak., Patrick 
1 Henry High School stadione, 
I Arlington Avė, prie E. 123 St.

PUIKUS PASISEKIMAS i Dar nepriklausomoje Lietuvo- 
Šių metų birželio mėn. 30 die- je buvo graži tradicija šių did- 

ną Public Auditorium įvyko vyrių pagerbimui surengti sporti

Stankaičiai. Anksčiau pasižadė
jusieji aukoti, malonėkite nedel
siant pradėti mokėjimą Superi- 
jos Savings banke, sąsk. nr. 
14833.

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., ČHKULGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:
k

INSURED

JOHA PAKEL, SR., President

SPECIAL for July... Savings placed by the 15th of the Month 
wili earn a full month’s Dividsnd.

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

oooooooooooooooooooooooooo 
Skelbtis “ DRAUGE” apsimoka 

nes jis vra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis o nkelbiro* 

kaina
dienraitia 

pt 'einamuyra pr 'einama

INSURED
-UPTO-SFL II

FEDERAL
5AVING5

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 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 & Loan Insurance

Corporation, Washington, D.C., apdrau- 

dą. Visų sąskaitos apdraustos iki 

$10,000 00.

1941 m. J. A. V. Iždas pasirinko bendrovę savo 

agentu valstybės taupymo bonams 

pardavinėti.

Nuo pat įsikūrimo mokėjome ir 

mokame aukštus dividendus.

by tha IT. H,

Įstaigos VALANDOH: 
rvtn iki R vai. vakaro

Kasdiea nuo U-tos ryto iki R 
Aeitsdieniais noe 0 vai ryto

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN !

I
2202 W. Cermak Rd.. Chicago 8. 

Phon* VI 7-7747

JOHW J. KAŽABAU8MAA

III

: barter ed u Bnpemsed by the United Statas Goronunoat
vai po pietų Ketvirtadieniais «nn 9-tos valandnv 

n«*»» T*«Siadianiai« vis*' ••atidarom.

JUIY 6, 13/ 20/ 27... 1957

Padėkite mums atšvęsti mūsų šešių mėnesių jubi- 
lėjų naujuose namuose. Nuo birželio 29 d. iki liepos 
27-tos d. Chicag-o Savings švenčia savo šešių mėnesių 
darbuotę gražiuose naujuose namuose, šešių mėnesių 
laikotarpyje pas mus buvo atidarytos 2,826 naujos 
sąskaitos, mūsų turtas padidėjo $2,313,936.92, ir 
dabar pasiekė naują rekordinę $22,344,636.58 sumą. 
Mes išdavėm virš 300 naujų (morgičių) paskolų na
mams pirkti arba naujiems statyti, viso daugiau kaip 
$4,500,000. Mūsų biznio apyvarta viršijo $18,000,000.

Jūsų taupmenos pas mus pilnai apsaugotos Fede 
ral Savings ir Loan Apdrauda. Nuo Chicago Savings 
inkorporavimo 1924 m., taupytojai nėra turėję nė 
vieno cento nuostolių. Per 33 metus kas pusmetį mūsų 
taupytojams buvo išmokėti augšti dividendai.

Alt lOMDITIOMtD 

OfFICIS
MUŠK

FIEE , 

NUIMS 10T

sau

DEFUSII MOKĖS

DKIVflH

VIMDO*

"F"

CHICAGO SAVIISGS

Be to, mūsų taupytojai gauna dar daug jvainų 
neapmokamų patarnavimų kaip šeimos sąskaitų ap
mokėjimą, Čekių iškeitimą ir pan. šeštadieniais, liepos 
6, 13, 20 ir 27 nuo 9:30 vai. ryto iki 1 v. p. p. ir 
ketvirtadienio vakarais, liepos 11, 18 ir 25 nuo 5:30 
iki 7 vai. vak. visi aplankusieji mūsų įstaigą bus pa
vaišinami kava ir riestainiais. Atsiveskite visą šeimą...

į
Bus visokių dovanų vaikams ir suaugusiems.

Mūsų darbo valandomis mes duodame veltui, vė 
sinamą (air conditioned) su garsiakalbiais susirinki
mams kambarį, kuriame telpa 100 asmenų. Reikalui 
esant paskambinkite.

tfrrMAtlC FIOMT 

EMTIAMCI D0-01S

IFAI tRTIAKt 

FIOM FAIKINS 10T

T"lf

STSUM

JUVENIH StVINSS 

COUNlil

MOMF FIAMMIMS

IOOS

IOOM FOI

(111C «. 4 11 t * U S

FREE PIRATE 

AND TREASURE 

(HKT AND 

CiHER GiHS 

to fili 
Children 

arcompanfed

un atiult.

& LOAN A!SC:L'.TION

6245 SOUTH WESTERNAVENUE • CHICAGO 36, ILLINOIS GR 6-7575

t i

I



Penktadienis, 1957 liepos 12

t
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ROŽIŲ PIKNIKAS - IŠVAŽIAVIMAS !
Rengia Dr-ja Visų Šventų Vyrų ir Moterų, Cicero j, 1957m. liep.-July 14d.
PRADŽIA 42 VALANDĄ GROS A. RAMONIO ORKESTRAS TĘSIS IKI TAMSAI 

Skanūs lietuviški užkandžiai ir importuoti gėrimai.

A. Bruzgulienės darže, 8274 S. Kean Avenue — Willow Springs, Illinois
. Už teisėjų pripažintą gražiausią ROŽĘ — dovana foto aparatas. Kiekvienas turėkite 

savo gražiausią ROŽĘ. Yra proga laimėti vertingą foto aparatą. Kviečia visus, KOMIT.

Didžiajame New Yorke

— Vitalis Žukauskas, dramos ji; minimas operos vienetas iš 
aktorius, gavo telegramą iš Lie-j Chicagos. Manoma, kad jis ga- 
tuvos, kad ten mirė jo tėvelis, l lėtų duoti “Rigoletto” ar “Faus 
Gedulingos pamaldos už velionį'to” operų spektaklį lietuviškai. 
buv0 atlaikytos birželio 29 d. I Bostonas siūlomas įtraukti į 
Brooklyne, Tėvų Pranciškonų i seimo pramogas savo baleto ir 
vienuolyno koplyčioje.

1 — Prel. L. Tulaba, pakeliui į Babuškinaitės vadovaujama stu-
Europą, lankėsi New Yorke ir dija galėtų pastatyti betkokį vei 
liepos 3 d. išplaukė atgal į Ro-

Rochester, N. Y.

— Tradicinė Lietuvių dienu į-

chesterio. Stovyklai vadovauja Cleveland Ohio 
skautai Dalė Podeiytė, V. Drau- ’

‘Moters” žurnalo atstovė t>oooooooooc«>c>ooooo<x><xxKX>o-

gelis ir vietininkas Stasys Ilgū-
vyks liepos 14 d., sekmadienį, j nas.
Šv. Jurgio lietuvių parapijos kie i — šv. Jurgio parapijos gegu- 
me ir salėse. 1:30 vai. p. p. į- žinė — bazaras įvyks liepos 28
vyks mašinų paradas nuo Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos salės 
ir vyks svarbiausiomis Roches-

mą, kur jis vadovauja Šv. Kazi
miero kolegijai. Prel. Tulaba 

, Amerikoje išbuvo apie mėnesį. 
t. — Saulius Janusas, dail. Čes
lovo ir Veros Janusų sūnus, iš
vyko į Dėdės Šamo tarnybą. Lai

dramos grupe. Yra žinoma, kad į terio gatvėmis. Mašinas prašo
ma papuošti JAV ir Lietuvos 
tautinėmis vėliavėlėmis. Sve
čiais yra pakviesti kongresma- 
nas K. Keating, miesto meras,

kalą, kuris būtų pageidaujamas. 
Tikimasi, kad Gustaitienės va
dovaujamas dramos vienetas į- 
stęngtų pateikti gerą dramos 
veikalą.

Turint tų meno vienetų talką, 
seimo rengėjams nereikėtų spe-

kinai jo buvimo vieta yra New cialiai kurti naujus vienetus, ku-
Jersey valstybėje. Prieš tai jis 
studijavo fiziką City College.

— Jonas Kruze jau pradėjo

d. parapijos sode.

Windsor, Ont.
Sb.

giama KLB Windsoro apylinkės 
valdybos, įvyks š. m. liepos 21 d., 
sekmadienį, Ražauskų ūkyje, e-

spaudos atstovai ir kt augšti1 sančiame aPie 10 nu0
miesto valdininkai. šokiams Windsoro * *?ie 5Jmylios už 

' gros geras orkestras. Pelnas.Dominion Golf and c°untry 
skiriamas Sibiro lietuviams rem-!

rie nežinia dar, ar pavyks įkur
ti ir kurių sudarymas susijęs su 
didelėmis išlaidomis. Šituo su-

savo darbą kaip naujas Balfo manymus rengiamasi patiekti 
ceątro raštinės vedėjas. Prieš atitinkamai seimo komisijai, 
tai šiose pareigose dirbo St. Lu- — Br. Aldona šliupaitė, dr. 
šys. Jono Šliupo duktė, pardavusi sa-

— Liuda Grigaitė, veikli ’.ie- vo namus, išvyksta iš Brookly- 
tuvė studentė, prieš keletą sa- no apsigyventi kur nors toliau 
Vaičių pradėjo dirbti JT sekreto- nuo didmiesčio. Brooklyne dr. 
riate. Ji paskirta į JT Ekono- Šliupaitė yra gyvenusi ilgesnį 
minės ir Socialinės Tarybos ras- laiką ir jos namas, esantis 179 
tinę. Be Liudos, JT buhalteri jo-, So. 2nd Str., buvo žinomas dau- 
je jau kuris laikas dirba Elena geliui lietuvių veikėjų. Tenai 
Legeckienė - Plechavičiūtė. Iš slypi ir daug Amerikos lietuvių 
senųjų lietuvių Jungt. Tautose veiklos istorijos.
jau dvyliktus metus dirba P. Dr. šliupaitės namuose kelio- 
Gudiškis sargybų poste prie de- lika metų buvo lietuviškos veik- 
legatų būrio ir John Draskin — los centras. Ten brendo kultūri- 
dešimtus metus taip pat sargy- nių parengimų, tautinių paradų 
boję.bei William Slovikas — vir planai. Ten buvo New Yorko 
tuvėje. kasdieninio radijo, Valaičių va-

— New Yorko kultūrininkų dovaujamp, centras.
būrelis, neseniai turėjęs pasita- Įvairiais laikotarpiais pas ten 
rimą ryšium su artėjančiu Pa- gyvenančius Valaičius buvo ap- 
saulio Lietuvių Bendruomenės sistoję ar gyveno Steponas Da-

Čia, gražioje gamtoje,
ti. Rengiavietos Balfo skyrius’ |f.™ .T*’

— Br. ir Pr. Saladžiai pra
ėjusią savaitę savo artimųjų tar
pe atšventė vedybinio gyvenimo 
40 metų sukaktuves. Bronė ir 
Pranas Saladžiai yra aktyvūs

Seimu, pareiškė aktualių suma
nymų dėl jo meninės progra
mos.

rius, prof. Mykolas Biržiška, A. 
Smetona ir daug svečių iš Lie
tuvos.

(Atkelta iš 4 psl.)
tieji metai bus darbingi, kaip 
ir praėjusieji sezonai. Pasiseki
mo!

— Stasys Barzdukas, JAV LB 
Centro Valdybos pirmininkas, 
jau antra savaitė dėsto lituanis-

Iškyla — gegužinė, ren- tinius dalykus Fordhamo univer 
sitete,

— Ateities Klubo susirinki
mas šaukiamas šį sekmadienį 
tuojau po pamaldų lietuvių sa
lėje.

— Penktoji Lietuvių diena, į-
vyks rugsėjo 2 d. prie Diamond 
Lake (Chesterland). Lengvai pa 
siekiama važiuojant Mayfield 
Rd. Nuo miesto centro yra 18 
mylių. Rezervuokime tą dieną 
lietuviškai gegužinei.

lonu praleisti keletą valandų 
— Radijo transliacijoje, kuri

bus šį šeštadienį, liepos 13 d., 
iš Windsoro CBE stoties, vad. 
“Traditional Echoęs’,’ progra-

LB vietos apylinkės nariai, o moję sk.rtoje paminėti upes tau
Pr. Saladžius vietos radijo va- da,nose’ bua duoį ,r,!,etuvla- 
landėlės garbės pirmininkas ir . kos damos, kuriose Čiurlionio an 
tautinės spaudos platintojas, i samblis gražia, apdainuoja Ne-
- Labiausiai perkamos kny- muną ProSrama bus pertrans-

gos šiuo metu yra vysk. V. Bris-! įu0Jama ,?er„ v‘sas Canad,an 
gio “Trisdešimt meilės žodžių”,! Broadcasting stotis 
V. Hug0 “Vargdieniai” 5 t., A.
Vienuolio “Viešnia iš šiaurės”,
“Dainų rinkinys” ir kt.

— Tautinių šokių grupė po 
gražiai pavykusios Chicagoje
tautinės jaunimo šventės yra ga , , v non o .
vusi kelis pakvietimus pasirody. i f« CTH' ban£a 1330’ 3,vaI' p' 
ti R„rhes.eri„ Wmnipeg CBW — 1 vai. p. p.,ti Rochesterio miesto gyvento
jams. Tautinių šokių grupės va-

Keliama mintis, kad tai prog- Iš Brooklyno išvykstančiai dr. 
ramai atliktų reikėtų pakviesti šliupaitei vietos lietuviai suren- 
Amerikos lietuvių jau turimus gė išleistuves New Yorke liepos 
ir pajėgius meno vienetus. Iš 16 d. S. Narkėliūnaitė

R O PH I
Geriausias prancūziškas konjakas

J?

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

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINOS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Ud $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

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

JONAS i _  ________________* B .jB ■ LU
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

ASSifili'
J. O. TELEVISION CO

1958 m. TV, radio, patefonai. Nešiojamas, vežiojamas, stacionarinis —

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS

2512 W. 47th St. TeL FRontier 6-1998
Atdara kasdien tkl fi vai., pirmad. Ir ketv. Iki 9 vai. 8ekm. uždaryta

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS 'WN‘“
2856 WE8T 47th STKERT LAfayette S-1OAM

B. R. Pietkiewicz, pre»-; K. K. ėtelklewio,, sek r Ir advokatas

Mokam.- aukMos dividendus. Keičiame črklon. Parduodame Ir perkame 
valatyhčn bonus. Taupytolama patArna.imal Bemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami sųakaltų Mandlen. Ap.lra.iata Iki 010,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad nuo 9 iki 8 vai vakaro 
antr ir penk. 9 iki 5, tref uždaryta, o a«4t. nuo H Iki vidurdienio.

L. Gailiušienė praneša, kad, išvy 
kus J. Damušienei, ji perėmė vi
sus sąrašus, užsisakiusiųjų “Mo 
terį” per J. Damušienę. L. Gai- 
liušienės adresas yra 1249 E. 82 
Str., telef. RA-1-8191. Sekan- wick, Ont. Tel. Roches Point 184-M 
tis “Moters” numeris (3/8) iš-, .. Tr i-jų kambarių “cottage”, ka-

to

VASARVIETĖ 
“MERCURY LODGE” 

KANADOJE
Ant gražaus Lake Simcoe kran 

viena mylia j šiaurę nuo Kes-

binos, kambariai su visais pato- 
, gurnais, laiveliai ir žuvelės. Puiki 

skirtas Clevelandui. Jis gausus vieta poilsiui žuvavimui ir maudy- 
straipsniais, nuotraukomis ir ki- muisi.
tomis įvairybėmis. L P Krilavičiai’ savininkai.

(XKX)O(>(XK><!-W>CXX>(X><><)O<XXKK>O
— Spaudos kioskas šį ir atei- j —- --t - 

nanti se^adienj bus uždari

eis liepos 15 d. Šis numeris yra

Atliekame dideliu; ’r ir .žus automobilių remontas. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas Parduodame -uirnrnobUiu įlalis 

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

2641 West lįst Str. (Kampas Talman Are.) 
Telel. PRospect 8-9642, Namu tel. WAlbrook 5-5934

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicaąo 36, III

NUO UZSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ZAIZDU

rR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurte kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai e8d*tl Ir naktimis 
miegoti nes Jų užalsonSJualos žalždoa

Windsore nležSJlmų Ir skaudų Ji mų senų atvt 
. , ru Ir skaudžių žalždų uždekiteir Detroite programa bus 1 vai. LEGULO Olntment Jos gydymo
p. p. iŠ stoties CBE, banga 1550, VPaibyea palengvins Įusu skaudBjl 
1 1 ° .. m» ir galfislte ramiai miegoti nak-Toronte — vi. vai. p. p. IS sto- t| Vartokite Jų tapgl nuo skau

džių nudegimų. JI taipgi pasaline 
niežSjtmų Ilgos vadinamos PSORIA 
SIS. Taipgi pasalina perftSJlmų llgor 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplySlm i 
tarppirSčlu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančlon suskilslos odos dedlr 
vinių, odos lfibSrlmų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus ISbSrlinas nuo vy 
styklų. JI yra gera gyduole nuo 1S 
vlrSlnlų odos ligų. be
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., $1.26, Ir $8.60.
Pirkite valstlnSseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Milwaukee, Wlsc., Ga- 
-”,Ind. Ir Petrolt, Mi- 
chšgan arba rąžyki - 
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order J

ties CBL, banga 740, Montreal 
CBM, banga 940, Ottawa — 
CBO, banga 910 2 vai. p.p., Hali-

banga 990, Vaacouver CBU
dovu yra Stasys Ilgūnas, oje/1 val Pr« P-etus banga 690.
pavaduotoju - R. Bliuduikas., P,rasoma PV'“3“8/1 ,'r’ pa' 

Įtiks, parašykite stočiai padėkos 
— Skautai ir skautės yra iš- laiškutį adresu: CBE Radio Sta- 

vykę stovyklon, kuri yra Man- tion, Security Bldg., Windsor,
don Pond parkuose netoli Ro- Ont., Canada.

SklP’^ SELF QIAir o SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-820?
LIEPOS-JULY ii, 12 ir 13 d.

IMPORTEB NAPOLEON BRANDY Fifth $3.39 

ROPHI, Imported French Cognac Fifth 98

HENNESSY THREE STAR COGNAC, Fifth $5-09 

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4-89

CINZANO VERMOUTH 
I)ry or Sweet Fifth $-|39

PRAGER BEER, BOCK OR REGULAR 
Case of 24 cans Case $3.19

IMPORTED VODKA, 80 Proof

HANNA & HOAG OR SCHENLEY 
LONDON DRY GIN

IMPORTED TUBORG BEER 
Case of 24 bottles

Fifth

Fifth

Case

$,4.98

$2.69

$7.95

SCHLITZ, PABST, MILE E R OR HAMMS
Case of 35 — 7 oz. bottles Case $3-26

MOKINC
DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 

SAUGIAI PERKRAUSTYS 
JŪSŲ BALDUS!

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Tolei. Vlrginia Y-709Y

PfR 40 M£TU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA II 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

NE NOROVt

4038 Archer A»«nu» Tel. LAJ-en*

AUGUSI SALDOKAS Preik

J

fc 'i 

> B/

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy SU Chlčago 84, UI,

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

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

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

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

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

F R E E GL
FOR%^IDABAR GAUSITE 

AUKŠTESNIUS 
DIVIDENDUS!

24 GABALŲ • ŠAKUČIŲ - 
ŠAUKŠTŲ SERVIZAS 
UŽ $500.00 SANTAUPAS
Nemokamai, kai Jūs atidarote tau 
pymo sąskaitą padėdami $500.00 arba 

* įdėdami tokią pat sumą į jau esa
mą sąskaitą. Šis servyzas, kaip 

įtik tokis, kurio Jūs pageida
vote, kad galėtumėt juo nau

dotis prie vandens ar
ba šiaip kur nors

iškeliavus . . .

PLIAŽUI ANTKLODE 
UŽ $200.00 SANTAUPAS

Ši puiki antklodė ir dėžė yra 
dovana Jums kai sutaupote 
$200.00 įdėdami į jau esamą 
taupymo sąskaitą ar atidaryda
mi naują. Tai praktiška dovana va
saros laikotarpiui, būnant prie 
vandens arba šiaip išvažiavime.

ATOSTOGŲ KLUBO TAUPYTOJOMS 
PASKUTINĖ 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.

II* ’'

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

i 447 So. 49th Court • Cicero 50 • TO 3-81 31

Savings Insured...Since 1938
• • t ._<«.• Air •VL*.L- M i
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URŠULE MICKEVIČIUS
(STOCKIUTB)

Gyveno 1442 So. 49th Avė., Cicero, III.
Mirė liepos 11 d., 1957, 3:20 vai. po pietų, sulaukusi 68 

metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vilkaviškio apskr., Pajevonio pa

rapijos, Ančlaukio kaimo. .Amerikoje išgyveno 43 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Eugenija, — Se

suo Merceds, Šv. • Kazimiero vienuole ir Bronė, žentas Walter 
Szott; sūnūs Albertas, marti Bronė, 4 anūkaių brolio duktė 
Eugenija; 3 pusbroliai: Izidorius, Juozas, Vincas ir kiti gi
minės bei draugai. Lietuvoje brolis Jonas ir sesuo Adelė;

Priklausė Šv. Kazimiero Rėmėjų Draugijai.
Prašome nesiųsti gėlių.
Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 1410 So. 

50 Avenue, Cicero, III.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 15 d., iš koplyčios 

8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažį- 
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: dukterys, sūnus, žentas, marti, brolio duktė, jų 
šeimos ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Antanas B. Petkus, Tel. TO 3-2108

PAJIESKOJIMAI
J ieškomi KINDERLAI, sūnūs My 

tinėnų vals. Pajieškomu yra su
interesuotas Mykolo brolio sūnus. 
Kazimieras. Dėl platesnės informa
cijos apie Kazimierą kreiptis laiš
ku! 211 Platt Avė.. Pitburgh 16, 
Pennsylvania.

J ieškoma MAČAITfi JAKIENft, 
iš Balsių kaimo Tryškių vaisė., 
Šiaulių apskr. Jieško brolis Anta
nas Mačis — dabar gyvena Sibire.

Atsiliepti:—
SOPHIE BRAZDAUSKAS 

4547 S. Talman Avė., Chicago 32, 
III., Tel. LA 3-6388

PAJIEŠKOJIMAS
AKELAITIS ADOLFAS sūn.

Broniaus. Atvyko į U.S.A. apie 
1938 m. J ieškomas giminių Lie
tuvoje.

Kreiptis: J. BRUŽAS, 3440 W. 
64th Place, Chicago 29, III.

REAL ESTATE

-i

REAL ESTATE

r-USarSL FS*’ tU i r-4
CLASSIFIED AND HELP W A N T E l> A D S

Broliui psktn. inž. Kęstučiui ir sesei 

LSS Seserijos Vadijos Soc. Skyr. Ved., 

skaučiti akademikių filisterei, v.s'. Kunigun

dai Kodačiams, jii brangiam Tėveliui

2736 So. Central Pk. Avė. Mūri
nis 3 butų: 6-6-4 kmb. Karštu 
vand. alyva apšild. 2-jų automo
bilių garažas. Platus sklypas. Rū
sys.

26TH ST. REAL ESTATE 
3800 W. 26th St 

CRAWFORD 7-3700
2331 So. ST. LOUIS. Švarus 

“cottage” — 5 kamb. Karštu vand. 
— alyva apšild. 2 mašinų garažas. 
Platus sklypas. Rūsys.

26TH ST. REAL ESTATE 
3800 W. 26th St.

CRAWF0RD 7-3700______
CICERO 3 bt. med. Netoli 16 ir 

Austin. Pajamų $275 į mėn. 5-4-3 
kmb. Centrinis šildymas alvva. Kai 
na $20,500. Įmokėti $5,500. BI- 
sshop 2-2162.

CICERO med. 2 buit. Paveldėji
mas. 4-4 kmb. Netoli 16th ir 49th 
Avė. Kaina $12,500. BIshop 2- 
2162.

PASITEIRAUKITE iiiūaų namų i 
s41n.sc ir įsitikinsite gerais pirkiniais

GAGE PARKE
Rajumų nuosavybė 7 kamb. rezid. 

ir 2-jų k. butas rūsyje. Kadijatoriais 
guzu apšild. Galimybė padaryti 3-čias 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su 
4J6%. Pilna kaina $19,900.

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1 Ms augšto medinĮ namų — 5 ir 8J6 
kamb., alyvos šildymas. Tik $1 1,900.

Prie parko 1 uit. senumo 5 kinb. 
būt. (3 mieg.), apačioje ir 4 kmb. 
būt. viršuj, kilimai, Įkainuota pri
einamai.

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

apačioje, 4 k. butas viršuj. 50 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$24,500.

Apylinkėje Cicero ir 4S gatv. nau
jas 556 kmb. (3 miegam.) mūr. na
mas. Pilna kaina $1S,5OO.

PASITEIRAUKITE mūsų luinų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS RealEstate
Insurance, Notary Public 

5016 So. ft'estern Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7086 

iUSSssi CsJESs 'EJS3S'ts-

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 pelningų namų.

BUDRĘCKAS Realty
4081 Archer avė,, LAfayette 8-8384

MARQUETTE PARKE
2 nauji namai: 5 kmb. ir kmb. 
— padidinami. Ąžuolo papuošimai 

“Overhead" sewers 
3410 West 74th St.

7253 So. Homan Avė. 
Susitarimui skambinti 

HEMLOCK 4-0901 
E. i. SEBASTIAN & CO. 
GENERAL CONTRACTORS

iiiuiiiitiiiiiHHiuMiiiniitiuniuiuuiiiiuiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiil

REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED 
■u.....

MEN

Prof. BERNARDUI KODAČIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą.

Detroito Skautės Akademikės

SPECIALUS BARGENAS

Mūr. 2 a. po 4 k. centr. šild. $25,500 
Mūr. 2 a. po 5 k. šild. gazu $23,000 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg.. šild. gazu, 

alum. langai, nauj. garaž. $24,000 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų. garažas. $29,000.

M. ŠIMKUS
REAL K S T A T E

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLiffside 4-7450; Ree. 

YArds 7-2040

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

TVARKINGAS
41/, kamb. mūr. bungalow, gazo 
karšto vandens šildymas. Daug ver
tingų priedų. Gražus sklypas prie
ky. Arti 71st St. ir So. Artesian 
Avė., $12,000.00. Volodkevičius. 

JUMS KAINUOS TIK $8,000 
Med. 5 kmb. namas Gage Parke. 

Gazo šilima. Reikia pirkti su 2 5 pė
dų sklypu šalia. A. Sirutis.

50 PftDŲ SKLYPAS 
5 kamb. rezidencija. Tik blokas 

nuo Marųuette Parko, šildymas aly
va. Visi kambariai iškloti kilimais. 
Alum. dvigubi langai. Apsauga nuo 
potvynio. 2 karų garažas. Daug 
priedų. A. Katilius.
5 AKRAI ŽEMES NETOLI ČIKAGOS 

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

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street
Visi telefonai: VVAlbrook 5:6016

Brighton Panke, kampinis namas 
ant 30 pėdų sklypo; 2 butai po 6 kb. 
ištisus rūsys ir pastogė (attic), 8 
autom, guražas. Centr. karštu vand. 
šildymas I-me aukšte. Aliuminijaus 
sieteliai ir žieminiai langai 2-me 
aukšte. Namas labai gerame stovyje 
ir parduodamas nebrangiai

2-jų butų: 4Ų, ir 6 kamb. Prte 
gero susisiekimo. Centr. karštu van
deniu apšildymas. Ištisas rūsys. 50 
|Mklų sklypas. 3 automob. garažas. 
Sieteliai, žieminiai langai ir “vene- 
tian blinds”. Tik *17,000. 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 ) raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaskl St.

Telef. LUdlow 5-5900

Ųl'EEN OF MARTYRS PARISH 
(1% Uolu)

EVERGRREN PARK, ILLINOIS
De Luxe custom built brick ranch, 

attached garage, 5 room, 2 bed- 
rooms, ceramic tile both, large liv- 
ing and separate dinlng rooms. Ca- 
binet kitehen. Completely land- 
acaped, 53x126ft. lot, Cyclone Fence. 
Mušt see to appreciate. By owner. 
Asking $30,000.
Call GArden 2-5080 for appointment

5 KAMB. MŪRINIS 
“BUNGALOVY

ir 4 kmb. “COTTAGE” kieme. 
Kaina $16,000 arba 

GERIAUSIAS PASIŪLYMAS
7037 Gtaremont Avė.

Tel. WA 8-7532

AUTO MECHANICS
AND

Rody and Fender Men 
Good Pay — Steady work

Apply
2421 South Parkway

TRACING CLERK 
Typing necessary. Motor Carrier

Experience preferred. 5 day week. 
Good starting salary. Many Com- 
pany paid bėnefits.

Fcš- appointment Call 
Mr. Sullivan CLiffoade 4 3550 

GATEWAY TRANSPORTATION 
2383 So. Wood St.

INDUSTRIAL

GUARDS
MEN 25 TO 55

Mušt have good 
Background

Steady • 
Employment

AFPLY IN PIŪRSON
9 a.m. to 4 p.m.

330 SO. WELLS ST
ROOM 511

HELP WANTED — FEMALE

ŠALDYTUVAI

PROGOS — OPPORTUN1T1ES

Moderni Delikatesu Krautuvė. 
Gerai išvystyta prekyba turinti 
dideles pajamas. Apšildomi gyveni
mui kambariai. SAVININKAS par
duoda dėl turmų kitų įsipareiga- 
vimų. Pasimatykite su savininku 
1819 West Wabansia Avenue, Chi
cago 22, III.

MAISTO PRODUKTŲ 
IR MĖSOS KRAUTUVE '

SU NUOSAVYBE.
5 kmb. 3 mieg. apartmentas. Šildy
mas “forced air” — alyva. 2 auto- 
mob. garaž. Bargenas.

Telef. REpublic 7-7265. 
————— *

! Parduodama nuosavybė — 7 kmb. 
! butas 2 a. su visais baldais; 1-me 
augšte Sunkvežimiams geražas — 
6,000 kvadratinių pėdų. Gerų pa
jamų nuosavybė. 3308 So. Eme- 
rald Avė. Dėl susitarimo skambin- 
ti LA 3-0020,

PIETVAKARINĖJE PUSĖJE 
63rd Sreet. Savininkas išeina į 
pensiją. Parduoda geroj vietoj

GROŽIO SALIMU
Gera klijentelė.

Nedidelis butas prie krautuvės
HEmlock 4-2735

Parduodama Maisto ir Mėsos 
Krautuvė. Geras kampinis biznis. 
Turi parduoti dėl nesveikatos.

2558 tVEST 69TH ST. 
REpublic 7-1996

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tel. PRospect 8-5454
iiMmimiiHiiiiiwi»ti>uniiiiiiiiiiiiiiiiiiiitin;::32!. ,»i!HUiiiii)iiiiiiiiiiii!iiiiiiiuiĮiiii!iiiiii'itiiiiiiiniiiiii

D. M0NSTAVI6IUS
REAL ESTATE - 1653 W. 108 st

Tel. BEVERLY 8-3946 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir 
valdžios įstaigose.

INCOME TAS. Tau aecountant

Savininkas parduoda mūr.
2-jy augštu namą.

Viršuje 6 didelių kmb. butas (3 
; miegam.). Apačioje — taverna. 
|Gali gauti gauti morgičių iš savi- 
1 ninko.
Teirautis pas savininką tavernoje, 
2715 W. 43rd St. (Pusė bloko nuo 
Califomija Avė.)

'KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės Į
SOPRYCH REAL ESTATE 

•407 S. Kedzie Avė. VVAlbrook 5-3216 
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSI V BALDV 
EEI.IM A. RAUDONIS, NELLIE BERTULIS, Ha*.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:B0

DOMESIO,

įdomiausias romanas!

MIX VAliOME IR TAISOME 
VISŲ PIRMŲ 

ftlIJIYMO ĮRENGIMUS
Taip pat turime įvairių naujų 

PEČIŲ IR BOILERIŲ. Pas mus 
gausite LENNOX, RHEEM IR HESS 
GAZO ŠIIiDYMO ĮRENGIMUS. Iš- 
keiskite pas mus jūsų seną. stokerj, 
alyvos pečių ar gazo pečiį j naujus 
moderniškus šildymo įrengimus. Ne
reikia nieko įmokėti. Iki 5 metų iš
mokėjimui.

Dėl nemokamų apskaičiavimų te- 
lefonuoklte:

RACINE HEAT1NG CO.
8040 So. Hacine Avė.

ABe. 4-2065 ar SOu. 8-7446

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL E8TATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. ' 
WAlbrook 6-6030

PRospect 8-3679 (vak. ii semad.)

Labai švarus, 2 bt. pajamų na
mas. 1—6 kmb. ir 1—5 kmb. būt., 
ištisas rūsys, uždar. verandos, mo
dern. vonios, gražios spintelės vir
tuvėje. Kilimai nuo sienų iki sienų. 
2 mašinų garažas. 50x125 sklypas. 
Namas labai gerame stovyje. Geros 
nuomos. Neaugšta kaina.

SS:

J.GLIAUDA

ORAPftO
HOBIS'

PREMIJUOTAS 
ROMA I4AS

jyva intriga ir «iurpu» 
j vykiai, išsamiai pavaizduo 
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonym 
16 originalių iliustracijų

Abi dalys vienoje Rnygo> 

t4» nsl tik $4.00

Užsakymus siųst)

"DRAUGAS”
4545 W. 63rr Street
Chicago 29, Illinois

VARDAI VANDENIMS 1.' 
DIENOMS

Tokiu pavadinimu tik šiomis dle 
nomls Išėjo iš spaudos Jurgio Btckal- 
člo eilėraščių knyga. Autorių pažįsta 
me, kaip vienų gabiausių ir veikliau 
šiųjų mūsų teatralų, čia JJ matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kaij< 
— |1.6o

Užsakymus ir pinigus siųskite

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Chicago 29, Illinois

i'asinaudokile “Draugo” Classified skyriumi 

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. "Drauge".

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai anglišku žodynas. Parašytu 
H. H. Pewtreas ir T. Gėriko. 333 
psl Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Draug.-”, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29, III.

MARQUETTE PARKE. Savinin
kas parduoda. Erdvus 5 kmb. “ex- 
pandable” mūr. Keramikos plyte 
lių virtuv. ir vonia. Užbaigtas rū
sys. 2 mašinų garažas. “Ovvnings” 
ir daug kitų priedų. Skalbimo ir 
džiovinimo mašinos. 7243 So. Alba- 
ny, PR 6-3423

MODERNUS MŪRINIS KAMPI
NIS NAMAS. Krautuvė ir 3% kamb. 
užpakaly. Priešais naujos šv. P. M. 
Gimimo bažn. ir mokyklos 2657 W. 
«»th St. REpublic 7-4004.

UHURUH OF ASCENSION I’ARISH 
OAK PARK, ILLINOIS

Lovely family home, 7 rooms — 
4 bedrooms •— 2 up and 2 down. 
Modern kitehen and hath. Large 
basement and recreation area, gas 
Jieat, 2 car garage, 40 ft. lot. Mušt 
be seen to apreciate. Owner leaving 
city. Asking $19,500. Call EUeliil 6- 
0470 for appointment.

1 KAMBARIŲ MŪRINIS
• 3 KAMBARIAI VIRŠUJE

Plytelių vonios. Spintelės virtuvėje. 
Alum. "storm.” fr sieteliai. Fibre- 
glass awnings, neužbaigtas. Rūsys— 
“knotty pine”, plytelių grindys. 2 
mašinų garažas, gazu apšild.

ERontier 0-2033 
4527 So. Kominsky

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

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

pas, garažas, tik $14,000. Atsiliepki
te ir su mažu imokėjimu.

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

Mūr.: rūbų valykla ir b kamba
riai, centr. šild., puiki vieta siuvėjui.

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

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

garažas, puiki vieta.
KITUR:

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

BIZNIAI:
Mur. 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 apyi., reta pro
ga.

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

visais įrengimais, 35 gt. netoli Ash
land.

ŠIMAITIS REALTY,

2737 W. 43rd St., CL 4-23S0
---------------------- •----------------------

TUOJAUS REIKALINGOS 
ALTERATION (rūbų tais.) 

MOTERYS!
MOTERIŠK RŪBŲ KRAUTUVEI. 
Augščiausias atlyginimas geroms 

darbininkėms
BER - T.ALS

1253 So. Halsted Slt„ SEeley 3-7711

UNTOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI 1
Tarpininkaujame batų iSnuomavi- 

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
Kėlė So. Western. PRospect «-2234

Išnuomuojamas 4 kamb. butas, vo 
nia, karšt, vanduo.

4508 SO HONORE ST. 
Įėjimas iš šono, antrame^ augšte.

Išnuomuojama krautuvė 
Be buto.

2655 W. 69th St. 
REpublic 7-8894

BUILDING & REMODELING

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

• 327 H. Campbell Av., Chicago 32. m. 
Telef. YArds 7-0075 arba CL 4-7450

R LIETUVIŲ STATYBOS 
’i BENDROVE 
" MORAS

Bullders Gen. Uontraetora 
Atlieka planavimo Ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo’ adresu:

JONAS STANKUS
•i' Raštinės ir buto telefonas

PRoopect 8-2013
R 6800 80 CAMPBELL AVĖ.

1 pilnas blokas, naujas 3 butų 
mūr. deluxe. 2 po 5'/2 kmb. ir 1—4 
kmb. būt. Visi papuošimai ir spin
telės iš ąžuolo. Įmūryti pečiai kepi
mui ir virimui, vanity plytelės 
voniose visuose butuose. Karštu 
vandeniu šild.

Pirkdami namus apžiūrėkite ir 
palyginkite su šiuo Kaminskio sta
tytų namų 57-tos ir St. Louis gat
vių apylinkėje.

. KAMINSKI & KREJCI
K ■ AND ■ K REALTY 

4.VI2 W. -Wth St LV 2-17<W
SAVININKAS PARDUODA 2 na

mus: mūr. B kmb, ir kieme med.
Tinka mėgstančiam gyventi toliau 
nuo miesto, gražiame ąžuolyne su 
2akro žemės. 2-jų melų senumo. 
Pajamų j mėn. apie $65. Moderniš
kai Įrengtas. 2 nivlios nuo lx,inont, 
III.

138 State Str., Lockport, III.
Tel. 822 J. Lockport

Mrs. Pajuna,'!
Medinis 2 po 4 kmb. su patalpa 

skiepe. Centr. šild. 2-jų auto. gara
žas. laibai gera \ ieta Brighton Pnr: 
ke. Reikia šių savaitę parduoti. 
ŠIMAITIS, 2737 M. 13 St., CL I 2300

iKcmkik (litu. Drau^!

Chicago 29. DL

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TKmiinal 0-6531 

nuo 6 vai. p. p kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 616 
Aoltr»n Wll»«w Mltrings

MARQUETTE PARKE mūr. 2 po 
6 kamb.; 3-jų metų mūr. 5 kmb. 
prie pat Marąuette Pk. $20,500.
BRIGHTON PARKE Med. 2 po 4 
kmb. Rūsys ir centr. šild.
WEST SIDSJE mūr. 12 po 5 kmb., i 
centr. šildymas. Pajamų $9,500. 
Kaina $37,500.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 8-8881

NAŠLE TURI PARDUOTI
akmens, “ranch” stiliaus, 6 kamb. 
namą. "Utility” kambarys. 5 me
tų senumo. Gazu apšildomas. 2% 
automobilių garažas. 125x128 pėdų 

" sklypas. Geras susisiekdnas. Ne
toli krautuvių, bažnyčios.

9515 S. Menard 
Oak Lawn

Pietvakariuose. Savininkas par
duoda. 5817 So. Naltchez. Įkainuo
tas greitam pardavimai $16,750. 6 
kmb. 2 miegam. 37Hxl25 apsodin
tas (landseaped) sklypas, žaidimo 
kmb. (play room) didelis galionas, 
valgymui vieta, moderni virtuvė. 
Gazu F. A. apšildomas. Daug prie
dų. Telef. REliance 5-8754.

Išnuomuojami; 3 kamb. su bal
dais — angį. rūsy ir 1 atskiras 
kmb. vienam vyrui.
______6749 So. CIaremont______ _
IŠNUOMUOJAMAS KAMBARYS 

su baldais ir visais patogumais, 
suaugusiu šeimoje._____

7002 SO RO€KWELL

MISCEIXANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskaa instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLympic 6-0775 nųrt 8 vaL 

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

OLymplo 2-6752

LIET. APDRAUDOH AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finaDsavimas. Notarlat&s. Valsty 
bėa patvlrtinos kainos.

Prieš darydami apdraudos kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VUAlbrook 6-5071

INTERSTATE INSURANCE AOENCY 
BIOS 8. Ashland Ave_ Gbioacco M. III.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

VIKTORO KOŽIOOS 
Ustavišlu, gazolino stotis Ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6759 8. WE8TERN AVĖ. PR 8-9683

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR 

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

| Namų tel. BIshop 7-3840
2737 W(«t 43rd Street

J. BREPVE and SON
CONSTRUCnON COMPANY 
1442 8 48th Ct„ Cicero 50, IU.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai . 
gerai ir pigiai.
Aaukite DAnube 6-2703 nuo • vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro 
Tel. OLympic 2-6121 nuo 6 vai.

vakaro iki ll vai. vakaro

SKELBKITCS “DRAUGE”

HELP WANTED — FEMALE
%

2 LITHUANIAN SPEAKING

STENO-TELLERS
Good salary, hospitalization and liie 

insurance benefifs.
Pleasant working conditions.

SUPREME SAVINGS & LOAN ASS’N 

1751 W. 47th St. YArds 7-3895 
PETER P. KEZON, Executive Oflicer

J
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Racine, Wis.

Wist‘onsin<> Lietuvių diena

Jau eilė metų, kai Liet. R. K. 
Sus. Amerikoje Wisconsino aps
krities kuopos iš eilės kasmet 
rengia VVisconsino Lietuvių .die
ną.

Šiais metais Wisconsino Lietu
vių dieną rengia Racine’o kuo
pa. VVisconsino Lietuvių diena 
įvyks š. m. liepos 14 d. gražiame 
Minkovskio piknikų darže, prie 
32 kelio, tarp Racine’o ir Keno-

Camden, N. J.
Vestuvių sukaktis

Ona ir Juozas Malinauskai bu
vo pagerbti jų 20 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga. Ire
na ir Estera Bendžiūtės prisegė 
baltą orchidėją. Jos O. Mali
nauskienę vadina teta Ona, nes

Detroit Mich.
IŠTEKĖJO AMERIKOS 

LIETUVAITE

JoAnn Russel ir Leo R. Brown 
š. m. birželio 29 d. Holy Redee- 
mer bažnyčioje priėmė moterys
tės sakramentą. Jaunoji yra Ed 
vardo ir Onos Russel duktė. Jos

vo privažiavę daug žmonių, pri
nešta įvairiausių valgių. Bet tai 
dar neviskas. Didžiausią staig
meną atliko Strolia. Jis grojo ir 

shos. Pradžia 1 vai. p.p. Bus ^linksmino visus svečius smuiku.

Malinauskai yra jų globėjai. Bu- tėvas yra Šv. Antano parapijos

įvairių margumynų, Kenoshos 
jaunimas pašoks keletą tautinių 
šokių ir t. p.

Racine’o ir apylinkių lietuviai 
maloniai kviečiami toje VViscon
sino Lietuvių dienoje dalyvauti, 
smagiai gryname ore laiką pra
leisti ir tarpusavyje pabendrau
ti. Jaunimas turės progos sma
giai pašokti.

Lietaus atveju šventė įvyks 
Racine’o Šv. Kazimiero parapi
jos salėje, 815 Park Avė.

LRKSA Racine’o kuopa

Kai jis grojo vestuvių maršus 
ir pagrojo “Ave Maria”, tai vi
si verkė. O po to atvažiavo An
tanas Šalčiūnas su savo armoni
ka ir visus linksmino muzika ir 
dainomis iki vėlumos. Mali
nauskai sakosi, jog tokios staig
menos neužmirš, kol gyvi bus. 

Trumpos žinios -

Jonas Janulis ir jo sūnus Jo
nukas jų vardo dienos proga ga
vo iš Kauno knygą “Vilnius”, 
parašytą pusiau lietuviškai, pu
siau rusiškai. Ją atsiuntė Ja- 

— Klebonas kun. dr. V. An- nulio sesers duktė, kuri yra Lie-
driuška, MIC, kelioms savaitėms 
išvyko atostogų, bet ketino par
vykti į pikniką.

— Ligoninėje sveiksta Jonas 
Giedrikas, Marija Matulionienė, 
Neringa Vindašytė, p. Kumpie
nė.

— Parapijos Komiteto narys
p. Plečkaitis palydėjo pas ligo
nius kun. K. A. Matulaitį, MIC., 
kuris dabar pavaduoja kleboną.

— Racine, Wis., lietuviai svar
sto, ar pavyktų Wisconsino lie
tuvių jaunimo seimas ir šokių 
šventė.

— Kai Chicaga, III., 95°-96° 
karštyje prakaitavo, Racine bu
vo labai malonus 80° oras. A- 
tostogauti verta vykti į šiaurę.

TRUMPAI IŠ VISUR

— Pijus XII filmoje. Cinera- 
ma padarė filmą iš Pijaus XII 
privataus gyvenimo su jo suti
kimu.

— Kur mokosi JAV kunigai?
Belgijoje prie Louvaino katalikų 
universiteto veikia Amerikos ko
legija. Jai šiemet sukako 100 
metų. Per tą laiką joje buvo 
paruošti apie 1,000 kunigų. Ten 
mokėsi ir vysk. f'ulton J. Sheen.

— Kinija atšaukė savo mėgi
nimą įvesti lotynišką raidyną 
vieton kinų raštaženklių.

— Maskvos fabriko, kuris va-«dinasi Molotovo vargiu, datbinin 
kai kreipėsi į Sovietų Sąjungos 
vyriausią tarybą (parlamentą), 
kad pakeistų jų fabriko var
dą.

— Rengiasi kelionei į mėnulį. 
Aviacija pradėjo treniruoti žmo
nes kelionei į mėnulį ir į kitą 
žemės kaimyną. Penkiasdešimt 
vyrų grupėm po penkis turės 
atlikti penkių dienų kelionės pra 
timus. Grupės turės valgyti, mie 
goti ir užlaikyti tas sąlygas, ku 
riose jie turėtų atsidurti keliau
dami iš atmosferos į mėnulį. Pra 
timais norima išmėginti žmonių 
ištvermę.

Stipriausias yra tas, kas yra 
vienui vienas. H. Ibsenas i

tuvoje gydytoja, o jos vyras — 
taip pat gydytojas.

Eugenija ir Bronius Vygeliai 
šio mėn. 17 d. švęs savo vedy
binio gyvenimo 25 metų sukak
tį. Jie turi dukrelę Birutę ir du 
sūnus — Ringaudą ir Jpnuką; 
abudu eina augštus mokslus.

Anelė ir Stasys Urbonai išva
žiuoja į Floridą. Kol nusipirks 
savo namą, apsistos pas savo se
serį Veroniką ir jos vyrą Valai
čius Miami Beach, Fla.

Jonas Matusevičius staigiai 
gavo širdies smūgį. Guli West 
Jersey ligoninėje.

Jonas Gedvilas - Gedval mirė 
sulaukęs 40 m. amžiaus. Buvo 
gimęs ir augęs Camdene Taip 
pat čia mirė Ona Jurevičienė, 
gyvenusi pas savo dukterį Kon
stanciją ir žentą Antaną Janu- 
čius. Laidoti buvo nuvežta į 
Bayonne, N. J., nes ten gyvena 
sūnus ir ji pati ten ilgus metus 
gyveno*.

komiteto narys, o motina — Mo 
terų S-gos 64 kp. pirmininkė. 
Jos sesutė M. Paula yra nese
niai davusi vienuolės įžadus, bai 
gusi St. Mary’s kolegiją Mon- 
roe miestely ir, turėdama dide
lius gabumus muzikoje, po stu
dijų ruošiasi būti muzikos mo
kytoja. Vestuvinė puota įvyko 
Park Shelton viešbutyje. Į ves
tuves atvyko Mrs. Russel iš 
Spring Valley,. III., Mr. ir Mrs 
Russel iš Newark, Ohio, Mr. ir 
Mrs. Fesmirė^ iš Youngstown, 
N. Y., Mr. ir Mrs. Bruno iš Ster- 
ling, m., ir daug giminių bei 
draugų. Po vestuvinės puotos 
visi buvo nuvykę į Monroe ap
lankyti seselę M. Paulą, kuri pa
lyginti dar neseniai pradėjo vie
nuolišką gyvenimą.

TRUMPAI
— Dr. Otonas Vaitas sutiko 

nemokamai patikrtinti mergai-1 
čių sveikatą, kurios užsiregistra1 
Vo stovyklauti ALRKF Jaunimo! 
Stovykloje. Kreiptis 5605 Mi- 
chigan Ave., netoli Junction, te- 
lef. TA 6-29S6. Tikrinimas bus 
penktadienį, liepos 12 d., nuo 10 
iki 12 vai., nuo 2 iki 5 vai. ir 
nuo 6 iki 8 vai., o šeštadienį — 
nuo 1 iki 5 vai. p. p.

— LRKSA 265 kuopos mėne
siniame susirinkime, kuris įvyks 
š. m. liepos 14 d., bus priimami 
mokesčiai, tačiau pranešimas a 
pie 60-jį seimą yra atidėtas vė

lesniam susirinkimui dėl išvykos 
į ALRKF Jaunimo Stovyklą.

— Rapolas Valatka, “Lithu- 
anian Melodies” vedėjas ir veik
lus LRKSA 171 kuopos narys, 
LRKSA 60 seime yra išrinktas 
direktorių tarybon vicepirmi
ninko pareigoms.

— Antanas Bu knis. Clevelan- 
do senosios kartos veikėjas, šį 
savaitgalį praleido Detroite. Sve 
čiavosi Anthony Stark šeimoje 
ir apžiūrėjo jo įmonę bei pasi
matė su draugais ir pažįsta
mais.

— Vytautas Kudžma, atvykęs 
iš tolimojo Montrealio, Kanado
je, svečiavosi Rugienių šeimoje.

St. G-kas

Deleir, N. J.

GUŽAUSKU
BEVEKLY HIU.S OELINYCU 
Guriausios geiSs dėl vestuvių, Dana* 
tų, laidotuvių Ir kitų papuošim t.

2443 West 68rd Stree*
IV1. IttiMpect S-08SS Ir PB 8-OSS*.

VIENUOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Jau suėjo vienuolikti metai, kai negailestingos mirties 

buvo atskirtas iš mūsų tarpo mylimas vyras.

A ww „
KAZIMIERAS MACHERNIS

Netekome savo mylimo 1946 m., liepos mėn. 13 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiriati. 

Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.
Už jo sielą mes užprašėme 2-jas gedulingas šv. Mišias Tė

vų Marijonų Koplyčioje.
Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 

pažįstamus kartu su mumis pasimelsti už a. a. KAZIMIERO 
sielą.

Nuliūdę: Žmona Johanna Machernis ir teta Lina
Nuliūdę žmona, Jdhaima Machernis ir 

teta Lina Machernis

keli mėnesiai, bet jau aptaisė na 
mą ir krautuvę — yra ko pažiū
rėti. Abudu dirba išsijuosę. 15 
metų duktė Sigutė yra labai ga
bi mergaitė, padeda tėveliams 
krautuvėje ir kartu eina pnoks- 
ią.

Philadelphijoje Violet Bendžiū 
tė, Stasės ir Albino Bendžių dūk 
tė, pabaigė katalikišką mergai
čių gimnaziją; su ja mokslą už
baigė Dalia Surmait'ė ir Meilė 
šataitė.

Agota ir Antanas Jankauskai 
įsigijo valgių krautuvę dar tik

PADĖKA ’ j
Draugystes Lietuvos Kareivių, 

gyvuojančios icero Ciceroje, III., i 
metinis išvažiavimas - piknikas į- 
vyko liepos 7 d. Rengimo komisija i 
ir valdyba reiškia padėką rėmė
jams, biznieriams, dienraščiams ir 
radijo valandų leidėjams už pra
nešimus ir skelbimus. 13 vertingų 
dalykų teko šiems: Nr. 1. — 1483, 
2. — 1486, 3. — 3203, 4. — B. Jan- 
čeuskas, 5. Ą 1747,, 6. — 3721, 7. [
— 2068, 8. — 3168, 9. — L. Ski- 
beris, 10. — 4050, 11. — 957, 12.
— 3505, 13. — 2109. Turintieji 
tuos numerius atsišaukite pas ko
misijos pirmininką P. R. Nartonį— 
1625 S. 49th Ct., Cicero 50, III. TO 
3-1865. P. Nartonis yra pasiryžęs 1 
patarnauti betkokiu liaiku.

Speciali padėka priklauso Ted 
Kazimieraičiui — Lituanica Club 
4920 W. 14th St. pastangos da
vė draugystei gerų pajamų ir at
silankiusiems ger6 ūpo. Tas gra
žus avinukas traukė visų dėme
sį. Visų rėmėjų biznierių - profesi
onalų vardus suminėti neįmanoma, 
tad bendrai visiems tariame liteu- 
višką dėkui.

K. P. Deveikis, 
draugystės sekretorius

Rockford, III.
Bus linksma gegužinė

Sekmadienį, š. m. liepos mėn. 
14 d., Amerikos Lietuvių Ben
druomenės Rockfordo apylinkės

valdyba rengia linksmą geguži
nę. Pobūvio pradžia — 2:00 vai. 
p.p. Šimaičių sode.

Apylinkės lietuviai maloniai 
kviečiami atsilankyti.

“ » TOLI IR ARTI
NAUJI OIOOI TPOKAI-NAUJAUSI MfAUSTm (PANK/AJ 

usq Merų tHTYfilNIAS-PINUS !P SĄŽININGAS PATARNAVtffAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. UAlbrook 5-9209

A. A.
JUOZAPAS ŽIOGAS
Gyveno 3352 So. Krnerald 

Ave. Tel. CL 4-2484.
Mirė liepos 10d., 1957, 12:40 

vai. ryto,
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Tau

ragės apskr., Švėkšnos parap., 
Kyjičaičių kaimo.

Amerikoje išgyveno 48 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

žmon<> Bermce - Kauktaitė; 3 
dukterys: Bernicė VViseman,
Irene ir Stephany Josipovich, 
žentas Steve; sūnus Juozapas, 
marti Sara, 8 anūkai; 3 švo- 
gerkos: Agnieška Giedrimie-
nė„ Anastazija Adomaitienė ir 
Petronėlė Rudienė, jos vyras 
Mykolas, jų šeimos ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
So. Lituanica Ave.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
liepos 13 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę, žmona, - dukterys, 
sūnus ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Antanas 
M.Phillips, YArds 7-3401.

A. A.

ONA GUBISTA - Kaminskaite
Gyveno 4530 So. Califqrnia Ave. Tel. YArds 7-6284.
Mirė liepos 10 d., 1957, 7:00 vai. ryto, sulaukusi pusės 

amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Vainuto pa
rapijos, Aužbinkavo kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m. • •
Pasiliko dideliame nubudime sūnus Joseph ir šeima, duk

tė Anna Bednowicz (Bedno), žentas Stanley; duktė Stella 
Orth, žentas Steve ir jų šeima; duktė Loretta; brolienė Rose 
Gubista ir šeima; giminaičiai: Gudų šeima, Mike Nirtautas 
ir šeima ir da,ug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Buvo Nekalto Prasidėjimo P-lės Švč. d-jos Vice-pirminin- 
ke; priklausė Tretininkių, Apaštalystės Maldos, Gyvojo Ro
žančiaus, Tikėjimo Platintojų d-joms. Buvo Amžina narė se
kančių d-jų: Tėvų Marijonų, Jėzuitų, Tėvų Pranciškonų, Sale
ziečių, Šv. Kazimiero Kolegijos, Romoje, Šv. Kazimiero Sese
rų Vienuolyno, Šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyno, Nekalto 
Prasidėjimo P-lės Šv., Seserų Vienuolyno gildos, Amžino Ra- 
žančiauS ir Labdarių.

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 So. 
California Ave.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 13 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo P-les švč. para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą.. Po pamaldų bus nulydėta i šv. Kazimiero kapines.

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

Prašoma nesiųsti gėlių.
Nuliūdę: Sūnus, dukterys, brolienė, ju šeimos ir kiti girna.
Laidotuvių direkt. Petras Bieliūnas, Tel. LAfayette 3-3572

- ’• toj

PIRKITE DABAR TIESIOG NUOI 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
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 Ave.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

UGOfeSIO VALANDOJ 
AiaA/t*

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

«M» S* *e*n A* Air

le rr*eaa kMoM mleM* Oalyeei 
keplyMa arttaa JOaą namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WE$TERN AVE. 1410 S0. 50th AVE. 

CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2108, 3-2109

NEPRALEISKITE

PROGOS
Kiekvienai dovanų progai didžiau 
siu pasirinkimu:

• šveicariški laikrodžiai,
• kristalas, įvairiausi vokiečių, 

čekoslovakų ir švedų kristalo dir
biniai,

• Gintaro puošmena specialio
mis kainomis tautinių šokių festi
valio dalyvėms.

• Bavarų porcelanas, pilni ir 
pusrytiniai servyzai,

• tautodailės dirbiniai: audiniai, 
drožiniai, odos albumai, etc.,

deimantiniai stiklui rėžtukai,
• klasikinės ir pramoginės mu

zikos plokštelės,
• amžinos plunksnos, Hummel 

ir religinės figūros, elektros skus
tuvai, keramikos dirbiniai, žiedai 
su gimtadienio akmeniu, etc.

• knygyn^ — visos lietuviškos 
knygos. ,

Prekių kainos labai prieinamos. 
Užeikite, skambinkite ar rašykite: 
Terra, 3338 S. Ilakted St„ Chiea- 
eo S, 111., tai. LA 3-0427; namų — 
DA 6-4153
BK**MW»UK****Mt************l^ •

A. -f A.

JUOZO
ALGMINO ALGMINAV1CIAUS 

trijų mėty mirties 
sukaktis.

Per anksti palauktas savo Viešpaties, Juo
zas apleido mus prieš trejus metus.

Dvasiniai bendraudami su mirusiuoju, jo 
mirimo dienoje liepos 15 d. melsimės Šv. Mišių 
aukoje Gimimo Panelės Švenčiausios bažnyčioje 
Marquette Parke 8 valandą ryto. Kas gali iš 
draugų prašome drauge pasimelsti.

. . Vei'įdnnli ŽMONA, liūdintys du SŪNUS ir SESUO

TROOST - PACHANK1S MONUMENTS
JOHN W. PAOHANKJ8 (PATCH), Vtoe-Preetdent

6616 So. Westtrn Avo. Tel. G Rovei IH 1-3741

I paminklų patalpas ir atgal cbes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir eekmadlrnlale nuo 9 ral. ryto Iki 6 vai popiet.

IAHIIUNKFTF DABAR — HUM PASTATYTA KAPINIŲ’ DfENOJUI 
JOKIO |MOH|JIM«i> Nl MOKftNI'i'IC KAPINIO ItIKNOJK.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CIIICAGOS LIETUVIU
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS į

Mes turime koplyčias i 
v s o s e Chicagos ir

i

Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame.

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

1 tį. Reikale šaukti

mus.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 8. LITUANICA AVE. Tel YArds 7-8401

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

POVILAS L RIDIKAS
8354 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKaF
10821 8. MICH1GAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228

k

JURGIS F. RUDMIN
8319 8. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-1188-1139 

____________ •_______ _____  ____________ ___ _______________________________

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, III TeL OLymplc 2-1008

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCK?
1046 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69tb STREET REpuMit 7-1218

2814 W. 28rd PLACE Vlrginia 7-0672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Ave. OLymplc 2-5245 ir T(>wnhall 3-9687
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X Ponia M. Rudienė, žinoma 
lietuviškų ir kultūrinių reika
lų rėmėja, labai nuoširdžiai 
rūpinasi mergaičių stovykla, 
kuri prasidės jau ateinantį sek
madienį naujoje Federacijos 
stovykloje prie Detroito.

Nors tą dieną turi ir dau
giau įsipareigojimų, vistiek ji 
pati lydės mergaites važiuo
jančias iš Chicagos specialiu 
autobusu iki pat stovyklos.

Ponų Rudžių dukrelė Mar
garita, 12-kos metų, taip pat 
vyksta stovyklauti.

X Kun. Stanislovas Bartkus,
Šv. Antano parapijos klebonas 
Kewanee, UI., ateinantį sekma
dienį, liepos 14 d., minės 25-kių moor Country Club patalpose 
metų sukaktį kaip tos parapi- ruošiama vakarienė, kurios me- 
jos klebonas. Paminėjimo šv. tu laimėtojams bus iškilmingai 
iškilmingos mišios vyksta 9 vai. < įteikti prizai, o visiems daly- 
ryte parapijos bažnyčioje; 2-rą|viams laimėjimo būdu išdalin- 
val. popiet ruošiamos priimtu- tos brangios dovanos. Lietuviai 
vės parapijos salėje. Kun. S. prekybininkai labai gausiai do- 
Gaučias, kun. Bartkaus gimi- vanojo daug vertingų dovanų 
naitis ir šv. Antano parapijos prekėmis ir pinigais, 
vikaras, Cicero, UI., ir didesnė Lithuanian Chamber of Com- 
grupė prietelių ir giminių vyks- merce of niinois organizuoja- 
ta į iškilmes. moję Lietuvių Golfo dienoje

X John Pachankis, savinin- gab dalyvauti visi lietuviai 
kas Troost-Pachankis pamink- gOlfo žaidėjai. Į vakarienę
lų kompanijos, šią savaitę bu
vo išrinktas Dariaus-Girėno 
Amerikos legiono posto ko- 
mandierium ateinantiems me
tams. Ponas Pachankis per il
gus metus ėjo kapeliono parei
gas posto valdyboje. Dariaus- 
Girėno postas yra vienas iš 
stipriausių postų Illinois vals
tybėje ir ne vienas jojo narių 
yra iškilę į augštesnes legiono 
sferas.

X Dariaus-Girėno žuvimo 
minėjimas įvyksta liepos 21 d. 
2 vai. popiet prie paminklo 
Marąuette Parke. Kaip ir kiek
vienais metais, eisena iki pa
minklo prasidės nuo 69-tos ir
Westem gatvių ir. eis Mar 
ąuette gatve iki paminklo prie Čikagos Valdybos pirrn. <^r- J- 
Oalifornia gatvės. Iškilmių pir
mininkas ir eisenos vedėjas yra 
teisėjas Alfonsas Wells.

X Dr. Albertas Gerutis, Lie
tuvos diplomatinės tarnybos 
atstovas Europoje^ šiuo metu 
viešįs Chicagoje, šeštadienį, 
liepos 13 d., 7:30 vai. vak. Lie
tuvių auditorijoj skaitys pa
skaitą lietuvių visuomenei te
ma “Vokietijos krašto proble
ma Lietuvos išlaisvinimo by
loj”. Įėjimas nemokamas.

X Lietuvių dailės paroda

Morrison viešbutyje tęsis iki 
liepos 14 d. Parodą galima kas
dien lankyti nuo 10 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro. Šį sekma
dienį, liepos 14 d., 7:30 vai. v. 
parodos uždarymo metu bus 
atitinkama programa. Visuo
menė nuoširdžiai kviečiama at
silankyti.

X Regina ir Juozas Visoc- 
kiai, nuolatiniai “Draugo” skai
tytojai iš North Sidės, išvyko 
trijų mėnesių atostogoms, ku
rių metu aplankys Prancūziją, 
Šveicariją, Vokietiją ir kitas 
Europos valstybes.i

X Dr. Juozas Tauėas pra
neša pažįtamiems, kad jo buto 
ir ofiso adresas yra šis: Cedar 
Aven., Lake Vilią, UI. (14 myl. 
nuo Waukegan).

Priima ligonius iš ryto, po 
pietų ir vakare. Geriausia su
sitarti telef. ALjot 6-5854.

X Jonui Juocnukiui nuo se
sers Agnieškos iš Prienų, Kaz. 
Jakui nuo Amelijos Jakienės iš 
Tauragės ir M. Juozaitienei, 
gyv. Chioagoje, nuo giminaičio 
iš Rokiškio yra laiškai “Drau- 
ge”.

X Petrui Žiūkui. 1927 m. 
gyvenusiam Chicagoje, Kostui 
Žaliui nuo brolio Jurgio duk
ters ir Žuramskų šeimai nuo 
giminių iš Sibiro yra laiškai 
“Drauge”.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIB
X Tradicinė Lietuvių Golfo ( 

diena šiais metais įvyks trečia
dienį, rugpjūčio mėn. 21 dieną, 
Southmoor Country Club, prie 
131-mos gatvės ir Southwest 
Highway, Palos Park, III. Lie
tuvių Prekybos Rūmai sudarė 
specialų Lietuvių Golfo dienai 
komitetą, kurio pirmininku iš
rinktas rūmų direktorius Al- 
gird L. Pivaronas. Komiteto 
nariais yra: John W. Pachan- 
kis, Felix A. Raudonis, dr. K. 
Drangelis, Julius Kuzas, Wil- 
liam J. Kareiva, Peter C. Mas- 
sie, Anthony J. Valonis ir dr. 
Joseph B. Jerome. Komitetas 
paruošė labai įdomią Golfo die
nos programą. Golfo žaidynėse 
dalyvaus geriausieji Amerikos 
lietuviai golfo žaidėjai. Laimė
tojui bus suteiktas Lietuvių 
Golfo čempiono vardas ir ver
tingas trofėjus. Per žaidynes 
bus parinkta ir geriausia lie
tuvių golfo žaidėja — moteris. 
Po žaidynių puošniose South-'

Liepos 4 d. J. E. vyskupas Vincentas Brizgys palaimino žemę ir prakasė pirmą kastuvą žemės 
naujam priestatui prie senelių priglaudos Ori land Park, III. Naujas 56 kambarių pastatas bus 
sergantiems seneliams. Vaizde (iš kairės į deš inę) matosi Morris B. Sachs, ’Bolas Palutis (ku
rie paaukojo po tūkstantinę), kun. Anicetas Linkus, Šv. Kryžiaus parapijos klebonas ir prieg
laudos įsteigėjas, prelatas D. M. Mozeris, Nekalto Prasidėjimo parapijos klebonas, Motina M. 
Teofile, šv. Kazimiero seserų vienuolijos vir šininkė, kun. Stanislovas Adomaitis, prieglau
dos vedėjas, ir vyskupas Vincentas Brizgys. (Foto Blase Studio, Melrose Park, III.

CHICAGOS ŽINIOS
kviečiami atsilankyti visi lietu
viai. Dėl kvietimų prašoma 
kreiptis į Golfo dienos komite
to pirmininką Algirdą L. Piva- 
roną adresu 4620 So. Marsh- 
field Avė. arba skambinti tele
fonu FRontier 6-5398.

X Lietuvių-Amerikiečių Me
nininkų Klubas pakvietė į jury 
komisiją mūsų žinomus daili
ninkus atrinkti kūrinius Čiur
lionio vardo galerijai: iš Ame
rikos Lietuvių Dailininkų S-gos 
M. šileikį; iš Lietuvių Dailės 
Instituto — P. Kaupą; iš ne
priklausomųjų — lietuvį ame
rikietį A. Cooper (Skupą) ir 
atstovus: iš JAV Liet. B-nės

Bajerčių, Kultūros Fondo pirm 
J. Kreivėną.

Birželio 29 d. jie atrinko iš 
Morrison lietuvių meno paro
dos 17 geriausių kūrinių Čiur- 
liono vardo galerijai. Šiame 
kūrinių atrinkime L. A. M. 
Klubui atstovavo pirm. Z. Kol
ba.

Ši galerija yra L. A. M. Klu
bo numatyta š. m. rudeni ati
daryti Tėvų Jėzuitų Jaunimo 
Namuose. Joje vyks nuolatinės 
mūsų dailininkų meno parodos, 
bus atrenkami geriausi iš pa
rodų darbai įsigijimui, kurie 
sudarys Meno Kūrinių Fondą, 
skirtą, laikui atėjus, atiduoti 
nepriklausomai Lietuvai.

Mūsų organizacijos ir priva
tūs asmenys, kurie norėtų as
meniškai prisidėti prie šio di
delio kultūrinio konkretaus 
darbo savo vardu paveikslų 
užpirkimo Čiurlionio vardo ga
lerijai, prašomi kreiptis telefo
nu: PR 6-4324.

X Cicero šokėjų grupė “Žil
vitis” š. ,m. liepos mėn. 7 d. at
stovavo lietuvius tarptautinia
me pasirodyme Chicagos pra
monės parodoje (Chicagoland 
Fair). Popietinėje programoje 
šoko Žiogelius, Mikutį, Blaz- 
dingėlę, Senio polką ir Šustą, 
gi vakarinėje — Šustą, Oželį, 
Kepurinę, Malūną ir, publikai 
pageidaujant, Senio polką. Lie
tuviški šokiai publikos buvo 
labai šiltai priimti ir progra
mos. vedėjas p. William Muel- 
ler pareiškė, jog lietuvių pasi
rodymas buvęs geriausias tos 
dienos programoje. Tą dieną, 
be lietuvių, dar dalyvavo vo
kiečiai, škotai, airiai, prancū
zė ir amerikietės.

Prieš tris savaites “Žilvitis” 
pasirodė Continental Exhibi- 
tors . Corporation suruoštame 
priėmime, kuriame dalyvavo 
valstybių konsulai ir televizi
jos programų vedėjai. Dvi te-

Darbo pabaigtuvių 
banketas

i Jis ragino lietuvius labiau rem
ti bendruosius reikalus.

| Pobūvio programą paįvairi- 
Kalp ir po kiekvieno didės-! no du solist‘ai: Prudencija Bič- 

mo darbo’yra mėgstama susi- kienė ir Juozas Vaznelis ku- 
rinkti draugėn, pasidalinti min-'riems akomponavo muz. \lek.
timis, pasidžiaugti pasiektaisį sandras Kučiūnas. Jie sudaina- 
rezultatais, pagerbti tų darbų VQ po 3 dainas iš kurių po vie. 
dalyvius, taip ir po Taut. šokių ną davė »bisuf

Taip pat banketo metu ir pošventės ir Jaunimo kongreso 
buvo susirinkta į Morrison 
viešbutį atžymėti šių didžiųjų 
įvykių užbaigą.

Čia suplaukė daugiau kaip 
400 rimtesnės Chicagos bei ki
tų vietovių publikos, buvo iš
klausyta minčių iš kaikurių žy
mesniųjų chicagiečių ir svečių.

Pirmasis į pobūvio dalyvius 
prabilo Lietuvos konsulas Chi
cagoje dr. P. Daužvardis, ku
ris kvietė tautiečius burtis ko
von dėl tėvynės išlaisvinimo. 
Tautinių šokių šventės komite
to pirmininkas Bruno Shotas 
pažymėjo, jog nuveiktieji dar
bai patys kalba už save.

Lietuvių dailės parodos ren
gimo komiteto pirm. kun. J. 
Borevičius, S. J., ir Jaunimo 
kongreso rengimo komiteto 
pirm. Adomas Mickevičius pa
tiekė minčių iš šių įvykių ei
gos. Paskutinysis dar pasi
džiaugė, jog jaunimas suprato 
reikalo svarbumą ir gausiai 
kongrese dalyvavo.

Be šių dar kalbėjo Kanados 
Kultūros fondo atstovė J. Ma
tusevičiūtė, LB Chicagos apy
gardos pirm. dr. J. Bajerčius.

levizijos stotys susidomėjo lie
tuvių grupe ir nori ją įtraukti nes
savo
mon.

sekančio sezono progra-

X Į saleziečių metinę šventę- 
pikniką, įvykstantį liepos 14 d. 
(sekmadienį) prie Cedar Lake, 
Ind., autobusai prie bažnyčių 
išeis Roselande ir West Pull- 
mane 9:30 vai. Biletus galima 
gauti Roselande pas Mrs. Duro, 
10701 So. State St., telef. IN- 
terocean 8-7918, gi West PulV 
mane pas Mrs. Gučiūnienę.

X Mergaitės važiuojančios 
į K. Federacijos mergaičių sto
vyklą renkasi su savo bagažu 
šeštadienį 10:30 prie Dariaus- 
Girėno paminklo, iš kur specia
liu autobusu bus nuvežtos tie
siai į vietą.

Ir stovykloj ir autobuse dar 
vietų yra ir mergaitės p i skuti
mu momentu susigalvojusios 
dar gali vykti stovyklauti.

Tėvai norintieji palydėti sa- Į 
vo dukras ir apžiūrėti stovyklą 
gali prisidėti, nes vietų auto
buse bus.

jo vyko šokiai kitoje viešbučio 
salėje, į kurią susibūrė nema
ža Chicagos jaunimo. Čia susi
rinkusius linksmino Br. Jonušo 
orkestras.

Šį banketą, kurio rengėju bu
vo LB Chicagos apygardos val
dyba, pravedė Eugenijus Bart
kus. Jo rengimo komitetą su
darė: Jonas Jasaitis — pirmi
ninkas ir nariai — Faustina 
Manelienė, Albina Poškienė, 
Sofija Toliušienė ir Antanas 
Kareiva. — Edv. š.

Barrett žaidimų aikšte, 2022 
Wj Cermak, Chicagoje, suda
rydamas pavojų ten buvusiems 
60 vaikų ir sužalodamas pen
ketą namų. Del ko užsidegė 
vežamos statinės su celiuliozės 
nitratu, neišaiškinta. Šoferis 
Michael Tontore, 44 m. am
žiaus, pareiškė, kad jisai vežė 
80 statinių krovinį iš Harlano, 
N. J. Išgirdęs sprogimą iš pra
džių manęs, kad trūkusi pa
danga. Privažiavęs prie gatvės 
krašto ir tada sunkvežimis pa
skendo liepsnose. Visos stati- 

išskyrus 25, kaip raketos

c . i*- ria Gonzales sako, kad tas ški-
Sprogimas sunkvežimy čag labai panašus. Jia įšsiunti- 

Labai sprogstamą medžiagą netaS policijos nuovadoms ir 
celiuliozės nitratą vežan- ■ gu nauju uolumu aiškinamas 

tis sunkvežimis sudegė ties berniukų žudikas.

šovė į viršų. Suaugusieji išve
dė vaikus iš pavojaus.

Pinga kava
Daugelis krautuvių kavos 

kainą atpigino keturiais cen
tais už svarą ir dabar kainos 
bus tarp 79 ir 95 centų.

Naujos parapijos
Pietinėje Chicagos dalyje, 

kur išaugo nauja miesto sek
cija, steigiamos trys naujos 
katalikų parapijos.

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

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

Pirm., Ketvirt. 9-9:30, kitom dienom 9-6. Sekmadieniais lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais krautuvė uždaryta.

Naujas faktas apie 
nužudytuosius

Civilinės apdraudos 
pratybos

Šiandien, liepos mėn. 12 d., 
visose JAV-se įvyks civilinės 
apsaugos pratybos, kuriose da
lyvaus ir Chicaga. Tam pasi
ruošiant praėjusį trečiadienį 
grupė mūsų miesto radijo mė
gėjų buvo sušaukti apmoky
mui, kaip reikia operuoti civi
linės apsaugos radijo siųstu
vus pavojaus metu.

Pratybose bus apsvarstomi 
būdai evakuoti apie pusę Chi
cagos gyventojų — jaunų, la
bai senų, ligonių ir kt.; taipgi 
— evakuoti kaikurias miesto 
vadovybės įstaigas ir raštines.

Vykdant pratybas civilinės 
apsaugos koordinatorius Chi- 

, cagoje — Pat Kelly 9 vai. ry
to paskelbs, kad būtų atidary
ti civilinės apsaugos kontroli
niai centrai. Dešimtą valandą 
jie jau bus atidaryti: Soldier 
Field patalpose, 4911 W. Bel- 
mont Avė., La Grange Parke 
ir Roselle, UI.

Toliau, 11 vai. ryto bus duo
tas signalas jieškoti priedan
gos prieš lėktuvų puolimą. Ta
da meras praneš apie tariamą j 
ataką ir prašys gyventojų klau
sytis radijo nurodymų. Toliau, 
11 vai. 30 min. Soldier Field 
nusileis helikopteriai išgabenti 
mero ir kitų augštųjų pareigū
nų. Chicagos ugniagesių 50% 
mašinų bus išgabenta į šešius 
punktus apie 35 mylios už 
miesto, kad po oro puolimo jie 
galėtų didesniu pajėgumu ge
sinti gaisrus. Iš centro bus 
pranešta, kur “kris” tariamoji 
bomba.

Užmiestin bus išgabenti me
diciniškos pagalbos punktai. 
Bus pasiruošta steigti pagal
bos stotis aplink miestą 15-35 
mylių nuotolyje.

Chicagos policija rado įrašą 
knygoje, liudijantį, kad nužu- 
dytasai berniukas Robertas 
Peterson, 14 m. amžiaus, kele
tą valandų prieš jo nužudymą 
buvo Garland pastate 111 N. 
Wabash. Čia jis dažniau atei
davo, atvesdamas gydyti savo 
seserį, turėjusią defektyvų 
akies muskulą. Akių technikė 
Maria Gonzalez policijai papa
sakojo mačiusi vieną įtartiną 
vyrą kalbantis su tuo berniu
ku, netgi jam nesmagumų su
darantį. Ji mano, kad tas jau
nas vyras buvęs pacientas pas 
kurį nors tame pastate dirban
tį psichiatrą. Policijoje tarnau
jantis lietuvis A. Valonis nu
piešė skičą to jaunuolio ir Ma-

Naujas ekspresinis kelias
Chicagos Susisiekimo ir Vie

šojo saugumo komitetas reko
mendavo, kad būtų pradėtas 
tiesti pietvakarių ekspresinis 
kelias per miestą. Jis prasidės 
ties 23 gatve prie ežero ir su
sijungs su US 66 ties 71 gatve.

Užsisakykite spausdinamą

ISTORINES LIETUVOS 
ALBUMĄ

Jame talpinama lietuvių, rusų, 
lenkų, vokiečių, italų tapyti - pieš
ti paveikslai iš Lietuvos istorijos. 
Dedamos nuotraukos Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos pilių ir ki
tų architektūrinių paminklų. Spaus 
dinamas gerame kreidiniame popie
riuje, didelio formato ir bus įriš
tas į kietus viršelius, 260 puslapių. 
Prenumeratos kaina 10 dolerių. Šis 
albumas nebus platinamas per 
spaudos platintojus. Jį galima už
sisakyti per žurnalą “Užuolankos” 
administraciją, adresuojant:
Užuolanka, 2918 So. Union Avė., 

Chicago 16, UI.

Penktadienis, 1957 liepos 12

įvairumų programa, užsitęsian- 
ti vieną valandą.

Budriau seks jaunimą
Nuo rugp. 1 d. Chicagos po

licijos dalinys, kuriam skirtas 
uždavinys kovoti su nepilname
čių nusikaltimais, padidinamas 
iš 140 į 200 vyrų.

Greit užsidarys paroda
Sekmadienis bus jau paskuti

nė Chicagos parodos diena. Į 
pabaigą žmonės labiau suska
to lankyti. Trečiadienį parodo
je buvo atsilankę net 56,478 
žiūrovai.

Mirė rašytojo motina
Iš Washingtono pranešama, 

kad mirė rašytojo Bob Considi- 
ne motina Sofija Considine, su
laukusi 86 m. amžiaus. Rašyto
jas Considine bendradarbiauja 
daugelyje laikraščių, kalba per 
radiją ir televiziją.

KAS KĄ IR KUR
— Chicagos Lietuvių Kęstučio 

pašalpos klubo mėn. narių susirin
kimas įvyksta liepos mėn. 12 die
ną 7 vai. vakare Hollvwood svetai
nėje 2417 W. 43rd St.

Valdyba

SVEIKINIMAS
Sveikinu p. Antaną Kurdulį 

ir ponią, žinomus biznierius, 
turinčius valgyklą 2449 W. 69 
Avė., sulaukusius dukrelės.

A. P.
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Inžinierių laimėjimai
Šios savaitės pradžioje teat

ras Today (Madison ties Dear- 
bom) rodo filmą apie įvairių 
šakų inžinierių laimėjimus 
technikos, statybos ir kitose 
srityse. Filmas labai gerai pa
ruoštas ir duoda daug infor
macinių vaizdų. Taipgi gausi 
mokslo, politikos, sporto, kitų

“Ir kas būtina ir kias naudinga 
ir kas malonu reikia neštis paskui 
Kristų.”

Taigi,
ne visi žmogaus kryžiai yra sunkūs.

Apie tai rašo
VYSK. VINCENTAS BRIZGYS

savo knygoje

Trisdešimt Meiles 
Žodžiu

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knvgos Klubo leidinys, 
167 psl., 

kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Chicago 29, Illinois
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