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Popiežius įspėja komunistinį ir laisvąjį pasaulį
Stengiamasi geriau pažinti

pasaulio tautų kultūras
korespondentas Paryžiuje

PARYŽIUS. — Jungtinių Tautų Organizacijos įsteigėjai 
įkurdino atskirą autonomišką organizaciją rūpintis tarptauti
niu mastu auklėjimo, mokslo ir kultūros reikalais. Ji vadinasi 
Unesco (United Nations Educational Scientific, Cultural Orga-

Mes skubame į savo pačių

susinaikinimą
VATIKANAS, liepos 14. — Vakar Popiežius Pijus XII nau

joj enciklikoj priminė, kad godumas pasaulį veda į susinaikinimą.

nization).
Oficialiai organizacija savo 

gyvavimą pradėjo 1946 m. lap
kričio 4 d. Jos darbo sritis yra 
labai plati. Organizacijos dar
bui vadovauja trys organai: Ge
neralinė arba visuotinė Konfe
rencija, Vykdomoji Taryba ir 
Sekretoriatas.

Vykdomoji taryba

Organizacijos būstinė yra Pa
ryžius. Tame mieste statomi nau 
ji erdvūs rūmai, kurie bus baig
ti šių metų pabaigoje. Juose įsi
kurs generalinis sekretoriatas ir 
rinksis Vykdomoji Taryba. Pas
taroji susideda iš 22 narių-vals- 
tybių, Generalinėje konferenci
joje išrinktų 4-iems metams, bet 
pusė jos narių perrenkami kas 
dveji metai.

Šiuo metu, nuo birželio pra
džios, Paryžiuje kaip tik posė
džiauja Vykdomoji taryba. Jums 
kalbančiam teko pasikalbėti su 
jos pirmininku, Italijos atstovu 
Vittorino Veronese, žinomu Ro
mos advokatu.

Darbas mokslui ir menui

Į klausimą: kaip suglaustai 
vertinti UNESCO darbą? Vero
nese paaiškino: “štai netrukus 
sukaks 12 metų kai buvo su
kurta Unesco. Jos narių skaičius 
iš 28 pašoko ligi 79, o naciona
linių komisijų veikiančių paski
ruose kraštuose skaičius iš 6 pa
siekė 72. Paprastas organizaci
jos biudžetas beveik padvigubė
jo, tuo tarpu kai techniškos paf- 
galbos biudžetas, kurį ji admi
nistruoja pakilo keturgubai. Ta
tai parodo didžiulį susidomėji
mą, kurį sugebėjo iššaukti ši 
jauna specializuota organizaci
ja.

Padėjo pažinti kultūras

UNESCO išplėtojo auklėtojų, 
mokslininkų, menininkų ir ra
šytoją bendradarbiavimą, orga
nizuodama plačias sąjungas ar
ba tarptautines tarybas, suteik
dama joms finansinės ir techniš 
kos paramos ir įtraukdama jas 
į savo darbų programos vykdy
mą. UNESCO davė akstiną pra 
diniam švietimui tuose kraštuo
se, kur vyravo analfabetizmas, 
pritaikydama audio-vizualinius 
metodus, įsteigdama centrus 
jauniems specializuotiems mo
kytojams ruošti. UNESCO re
mia mokslinius tyrinėjimus sie
kiančius greičiausiu būdu page
rinti žmonijos gyvenimo sąly
gas, kaip pvz. atominės energi
jos panaudojimo taikingam rei
kalui. UNESCO išplėtojo meno 
ir mokslo kilnojamų parodų nau 
dojimą, išversdino daugybę la
biausia reprezentatyvių litera
tūros šedevrų ir t.t. Nėra ma
žiausios abejonės, kad ji padėjo 
geriau pažinti įvairias kultūras 
ir suintensyvino tarptautinį ben 
dradarbiavimą savo kompeten
cijos srityse .

Kultūros priemonės

Į antrą klausimą apie įspū
džius iš dabartinės Vykdomojo 
komiteto posėdijos, pirmininkas 
Veronese paaiškino:

“Be eilinių administracinių 
problemų, Vykd. komitetas šio
je posėdijoje ypatingai rūpino
si patikslinti ir pagreitinti UNES 
CO didžiųjų sumanymų vykdy

mą. Pirmasis tų sumanymų la
biausia liečia Lotynų Ameriką, 
kur suintensyvintos organizuo
tos pastangos išplėtoti pradžios 
mokymą; antrasis liečia moks
linius tyrinėjimus sausringų že
mės plotų, kame ypačiai suinte
resuoti skaitlingi Afrikos ir A- 
zijos kraštai. Čia patelkti hidro
logijos, metereologijos, augme- 
ninės ekologijos, žmonių ir gy
vulių fiziologijos specialistai. Ga 
liausiai, trečiojo didžiojo suma
nymo tikslas pagerinti abipusiš
ką Rytų ir Vakarų kultūrinių 
vertybių pažinimą bei įvertini
mą. čia naudojamasi asmeniš
kais kontaktais, specialistų su
sitikimais, atitinkamų mokslo, 
auklėjimo ir kultūros priemo
nių išplatinimu, įtaka į mokyk
lų programas ir į viešos infor
macijos priemones kaip spauda, 
radijas, filmas.

Jaudinantys pasireiškimai

Paklaustas.ar Unesco atlieka 
jos įkūrėjų jai skirtą vaidmenį 
ir kokios yra evantualinės tam 
kliūtys? pirm. Veronese atsa
kė: “Unesco, atsiremdamas į 
Generalinės konferencijos, ku
ri renkasi kas dveji metai, oru
mą, 1 Vykdomosios tarybos, ku
ri renkasi tris ar keturis kartus 
per metus darbą bei savo Se
kretoriato nuolatinį veiklumą, 
be atvangos siekia įsteigiamojo 
akto jai paskirtų tikslų. Be abe
jonės savo darbe ji sutinka ir 
kliūčių. Viena tokių yra nepro
porcingumas tarp tų milžiniškų 
uždavinių ir relatyvaus turimų 
lėšų kuklumo, kas verčia daž
nai daryti skausmingus pasi
rinkimus tarp įvairių sumany
mų. Kita kliūtis: tarptautinė 
padėtis, kurios įtempimai kai- 
kuriais nąomentais, kai kuriose 
vietose ir kai kuriais klausimais 
nepalieka be įtakos į UNESCO 
darbą. Tačiau ir tie sunkumai 
yra normalūs nuolat kintančia
me pasaulyje, kuris tebejieško 
geresnės, tobulesnės tarptauti
nės organizacijos. Kita vertus, 
tie sunkumai ne tik neišskiria, 
bet, priešingai, iššaukia nesus
kaitomų ir dažnai jaudinančių 
geros valios pasireiškimų.“

Unesco Vykdomosios tarybos 
pirmininkas Vittorino Veronese 
yra dar palygihti jaunas, apie 
50 metų turintis, energingas vy
ras, kuris savo tėvynėje Italijo
je yra plačiai žinomas, nors jis 
niekados nedalyvavo savo kraš
to politiniame gyvenime. Tačiau 
jis yra labai aktyvus kultūrinė
se ne tik Italijos, bet ir tarp
tautinėse organizacijose.

Laivai Formozai

TAIPEI, Formoza, liepos 14. 
— J A Valstybės prižadėjo duoti 
Formozos vyriausybei 10 karo 
laivų, jų tarpe vieną naikinto
ją.

KALENDORIUS
Liepos 15 d. šv. Henrikas. Se

novės: Lemtūris ir Danidė.
ORAS

Chicagoj ir apylinkėse tempe
ratūra apie 80 1. Reikia laukti 
perkūnijos.

I
Tai viena iš žemės drebėjime Irane nukentėjusių šeimų. Buvo užmušta 500 žmonių, sužeista 
apie 5,000. Sakoma, apie 5,000 vaikų gresia m irtis nuo po ištikusios nelaimės prasidėjusio bado. 
Detroite taip palijo, kad šis keleivinis autobusas tapo gerokai apsemtas. (INS)
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Apmokomi vokiečiai
BONNA, Vokietija, liepos 14. 

— Vakarų Vokietijos naujai at
statyto karo laivyno jūrininkai, 
12 karininkų ir 28 jūrininkai, iš
siųsti į 6 amerikiečių laivyną, 
kur jie galės stebėti vykstančius 
Viduržemio jūros manevrus..

- *

Mirties kėdėn
CHICAGO, III., liepos 14. — 

Vieną policininką nušovęs ir ki
tą sužeidęs, kriminalinis nusi
kaltėlis Carpenter yra nubaus
tas mirties bausme ir ji jam 
bus įvykdyta antradienį 1:01 
min. rytą. Jis buvo atlikęs virš 
šimto apiplėšimų ir dabar gau
na bausmę, kurios vykdymą 
elektros kėdėje stebėtojai galės 
matyti per stiklines sienas.

Kardinolas Neapolyje
NEAPOLIS, liepos 14. — Chi- 

cagos kardinolas Stritch Neopo- 
lyje, Italijoje, Šv. Alfonso baž
nyčioje, atlaikė iškilmingas mi
šias. Iš čia kardinolas vyksta 
pas popiežių, kur bus dvi savai
tes ir turės pasitarimų bei lan
kys amžinojo miesto istorines 
vietas.
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Aug&čiauftiaa Amerikos pečius.
turj» 110 Pėdų, yra pastatytas batai nori karo, tuo tarpu Sovie- 
Harvey Aluminum fabrike, kuris . o . ... . .
yra Torrance, Calif. (INS) tų S4JunSa išlaisvina tautas.

Maskva giria naują
lietuvių baletą "Audrone"

MASKVA. — Bronius Kelbauskas “Izviestijų” nr. 156 rašo, 
kad Lietuvoje pastatytas naujas baletas — “Audronė“. Baleto 
muziką sukūrė Juozas Indra, libretto parašyta V. Grivicko. 

Baletas vaizduoją XIII šmt.
Lietuvą, kada kraštas buvo su
siskaldęs ir didžiajam kunigaikš 
čiui Mindaugui, siekiančiam 

[kraštą apjungti, reikėjo grum
tis su vidaus ir išorės priešais, 
ypač kryžiuočiais.

Žemės meilė

Balete pabrėžiama, kad am
žinas lietuvių tautos pajėgumo 
šaltinis yra gimtosios žemės mei 
lė. Meilė tarp mergaitės Audro
nės ir jaunuolio Ugnies, baleto 
herojų, jų ryžtingumas, tais se
nais laikais ginusios savo žemę 
nuo priešo.

Baleto muzika yra pirmas di
desnis J. Indros kūrinys. Jo im
damasis jis pagrindinai išstudi
javo senovės lietuvių melodijas. 
Kompozicijoje daug romantikos.

Giria ir peikia

V. Grivicko pastatymas pasi
žymįs išradingumu. Įtikinantį 
Audronės personažą sukūrė T. 
Sventickaitė ir G. Sabaliauskai
tė. Taikliai atliko Ugnies parti
ją G. Kunavičius. Dail. J. Jan
kus gražiai įformino spektaklį.

Nereikia maudytis
CHICAGO, III., liepos 14. — 

Dr. Herman Bundesen, pirmi
ninkas Chicagos sveikatos sky
riaus, praneša, kad dar kol kas 
reikėtų susilaikyti nuo maudy
mosi Michigan ežere. Jo nuo
mone nešvarus iš visur suneš
tas vanduo gali būti kenksmin
gas. Vandentiekis nesugadintas 
ir jo vanduo naudoti tinkamas.

Toliau plūstasi
PRAGA, Čekoslovakija, liep. 

14. — Sovietų komunistų parti- 
• jos bosas Chruščevas ir min. 
' pirm. Bulganinas važiuoja su 
prakalbomis per Čekoslovakiją. 
Jie lėktuvu paliko Pragą ir iš
skrido į Bratislavą, kur pradės 
keliauti po Slovakiją. Svetimų 

' tautų žurnalistai neleidžiami 
I vykti kartu ir žinios nebus ga- 
1 Urnos gauti per radiją. Visur 
Maskvos dvyniai kalba apie ne
paprastus Maskvos norus gy
venti taikiai ir nusiginkluoti. 
Visur jie kalba, kad imperia

Dirigentas I. Akermanas įsten
gė perduoti originalią, liaudiš
ką kompozitoriaus muziką.

Iškeliami priekaištai — kom
pozitorius nevisada pasiliko iš
tikimas liaudies muzikos savy
bėms. Mažai tautinio kolorito 
solo numeriuose.

Kiek anksčiau okup. Lietuvoj ' 
buvo pastatyti baletai — J. Pa
kalnio “Nuotakos” ir J. Juze
liūno “Ant marių kranto“.

Žuvo kunigas

BEILINGRIES, Vokietija, lie
pos 12. — Amerikietis kunigas 
Joseph Niebler, 69 m. amžiaus, 
Šv. Marijos parapijos klebonas 
Hague, N. D., mirė traukinio sto 
ty vakar rytą.

Kelione į Europę
WASHINGTON, liepos 14. — 

Šen. Mansfield sugestionuoja, 
kad valstybės sekretorius Dulles 
turėtų vykti į Sovietų Sąjungoj 
esančius kraštus ir ten vietoj 
susipažinti su satelitinių vals
tybių padėtimi.

Vėžys ir cigaretės
WASHINGTON. — JA Val

stybių Sveikatos departamentas 
praneša, kad cigaretės yra viena 
iš plaučių vėžio priežasčių. Dr. 
Lerey Burney praneša, kad jau 
yra tikrais faktais įrodyta, kad 
plaučių vėžį sukelia cigaretės. 
Šis pranešimas sudarytas po il
gų tyrinėjimų ir pasirėmus sta
tistiniais daviniais.

Daug susirgimų
TOWA CITY, Iowa, liepos 14. 

— Dr. A. P. McKee praneša, 
kad 200 jaunų žmonių susirgo 
vadinama rytų influenza. Dak
taras yra bakteriologijos profe
sorius.

Raketę į menulį
WASHINGTON, liepos 12. — 

Oro jėgos planuoja pasiųsti nuo 
baliono platformos raketą į augš 
tį tūkstančius mylių, kuri gali
mas daiktas jau galėtų pasiekti 
mėnulį. Šiandien mokslininkams 
nušauti raketą į mėnulį, 239,000 
mylių nebebūtų jokia naujiena.

Ginklai armijai
BONNA, Vokietija, liepos 14. 

— Vakarų Vokietija užsakė 
1,000 antitankinių raketų Pran
cūzijoj. .Tai pirmas užsakymas 
naujai atstatomos Vokietijos 
armijai. Pirmas 1,000 raketų 
bus naudojamas tik apmokymui.

• Jachsonville, Fla., dvi va
landas vykusi perkūnija sugadi
no 370 elektros lempų.

• Londono laikraštis Sunday 
Times, kuris buvo pradėtas 
spausdinti 1822 m., išleido užva
kar 7,000 laidų.

• “Atominio puolimo” atveju 
Illinois valstybėje praeitą penk
tadienį “žuvo” 281,500 žmonių.

Specialistų vizitai
WASHINGTCNAS, liepos 14. 

— JAValstybės ir Sovietų Są
junga norinčios pasikeisti vizi
tais, kad galėtų susipažinti su 
plieno pramone ir visuomenės 
sveikata. Oficialūs ir neoficia
lūs pareigūnai lankys krašto 
įmones ir sveikatos punktus.

► Toks susinaikinimas gresia 
tiek komunistiniam, tiek laisva
jam pasauliui. Ši enciklika bu
vo išleista Prancūzijos kardino
lam, arkivyskupam ir .vysku
pam, paminėti sukaktuvėm nuo 
Marijos Lurde 14 m. mergaitei 
Bemaditai pasirodymo.

Pasaulis žnyplėse
Popiežius perspėjo, kad nuo

latinis perdėtas siekimas gerbū
vio, net atimant žmogui gyvybę 
dar prieš jam išvystant šviesą, 
sudaro nepaprastai didelį pavo
jų, kurio pasaulis nenori su
prasti. Šiandien pasaulis yra 
baisiose materializmo žnyplėse. 
Pasaulis nesupranta į kokį su
menkėjimą ir dvasinį skurdą 
jis eina siekdamas materialinių 
gėrybių.

Lurdo jubilėjus
Ši Šv. Tėvo enciklika išsiųs

ta Prancūzijos dignitoriams ry
šium su Marijos apsireiškimu 
Lurde. Jubilėjiniai metai prade
dami vasario mėn. 11 d. 1958 
m. ir tęsis ištisus metus. 81 m. 
amžiaus Bažnyčios galva prime
na Prancūzijos augštiesiems 
dvasiškiams, kad jie tikintie
siems ir Lurdo piligrimams pri
mintų tą baisią materializmo 
grėsmę.

Didelė audra
CHICAGO, III., liepos 13. — 

Vakar Chicagą nusiaubė didelė 
audra ir didelis lietus. Dar net 
ligi šiandien ne visi keliai galimi 
naudoti dėl didelio vandens už
plūdimo. Beveik visai parai bu
vo sutrukdytas bent kiek įmano- 
mesnis susisiekimas. Lietaus iš
krito daugiau 6 colių, Chicagos 
upės lygis pakilo ligi 6 pėdų. 
Viena ligoninė turėjo būti eva
kuota, beveik visam mieste už- 
semti rūsiai, išgriauta šimtai 
medžių, nutraukyti elektros lai
dai, sugadintas telefono susisie
kimas, bendrai padaryta už mi- 
lionus dolerių nuostolių. Tokios 
audros ir lietaus Chicagoj nebu
vo 72 metais. Paskutinėm ži
niom žuvo 11 asmenų.

Rekordinis greitis
MOUNT CLEMENS, Mich., 

liepos 14. — Didelis sprausmi- 
nis lėktuvas, vairuojamas' kapt. 
Ted Thomas, nuskrido iš Chica
gos į Selfridge per 19 min., pa
darydamas kelio 234 mylias ir 
tuo būdu išvystęs greitį apie 740. 
mylių į valandą.

Jūrininkai Maskvon
LONDONAS, Anglija, liepos 

14. — Maskvos radijas praneša, 
kad Sirija siunčianti jūrininkų 
delegaciją į sovietų laivyno 
šventę, įvykstančią liepos 28 d. 
Sovietų Sąjungoje.

TRUMPAI IŠ VISUR*
• JAV Indepedent Telephone 

Assn. turės suvažiavimą Chica- 
goje spalio 14-16 d. Draugija 
apima 4,000 įvairių telefono kom 

l panijų.
• Britų filmų akademija pas

kyrė premiją Amerikos aktoriui 
Eli Wallach “kaip daug žadan
čiam aktoriui” už vaidmenį fil- 
moj “Baby Doll”.

• James A. Gairdner, to vardo 
įmonės vedėjas, Toronte vyku
sio IX reumatinių ir širdies ligų 
tyrimų premijoms skirti įsteigė 
fondą, ir pats į tą fondą įnešė

)' 500,000 dol.
• Italijoje, kaip praneša „Os- 

servatore Romano“, yra 2,133 
miestai, kaimai ir kitos vietovės, 
pavadinti Marijos vardu.

• Vokiečių finansininkų teigi
mu Kanada virsianti pirmuoju 
vokiečių investizacijų kraštu. 
Netrukus vokiečiai įkurs „Zun- 
dapp“ firmą, kuri gamins moto
rus ir siuvamas mašinas.

• Anglijos karalienė Elzbietą 
planuoja lapkričio mėn. aplan
kyti Nigeriją. Princesė ten da
lyvaus Negerijos kolegijos, me
no ir griežtųjų mokslų, atida
rymo iškilmėse.

• Lake Charles, La., miesto 
vadovybės pranešimu, audra 
Andrey pareikalavo 502 žmonių 
aukų. Šerifas Reid sako, kad 
buvo rasta 322 lavonai, gi 180 
žmonių dingo, kurie laikomi žu
vusiais.

• Samuel K. McConnell, kaip 
pranešama, pasitraukia iš Kon
greso ir išeina dirbti į pramonę.

• Japonijos Tokio miestas 
šiuo metu turi 8,471,637 gyven
tojus. «

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
. SANTRAUKA

— Atominė bomba Nevadoje bus sprogdinama pirmadienį.
— Prancūzija labai iškilmingai atšventė savo nepriklausomy

bės paskelbimo šventę.
— Vietnamo komunistinis prezidentas Ho Chi Minh šiandien 

lėktuvu išskrido vizitui į Sovietų Sąjungą.
— Sovietų Sąjungos gynybos ministeris Žukovas, Leningrade 

karo laivyno dienos proga pareiškė, kad Sovietų Sąjungos laivy
nas yra pasauly stipriausias.

— Sirijoj pradėjo siausti influcnzos epidemija.
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KAS TIK TURI GERĄ SKONI — VISkĄ 

PERKA PAS LIEPONĮ.

Lietuvių Prekybos Namai
5 METŲ JUBILEJAUS 

PREKIŲ IŠPARDAVIMAS
Prekės be brokų, sugadinimų, naujausio stiliaus, geriausių A* 
menkos fabrikų, kainos be užsiprašymo, Išmokėjimai iki S-jų 
metų. Pirkėjų sąskaitos neparduodamos finansų kompanijoms.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 parduodamos sofos, įvairių spalvų, nakčiai

padaro miegama lova. Pas mus pirksite tiktai už $ 59.00
Už $ 150.00 parduodama 8-jų dalių sofa, kėdė ir attoman 

naktį miegojimas 3-tms asmenims, šio mėnesio išpar
davime tiktai ...................................... ........................................$119.00

Už $200.00 parduodama Simons 57 metų stiliaus sofa ir 
fotelis, nakčiai dviejų asmenų lova, garantija 10 me
tų, pas mus dabar tik .........................................................  $149.00

Už $300.00 parduodama sofa ir dvi kėdės, kavos staliu
kas su formiea viršumi ir du lempų staliukai dova 
nai, pas mus tik ......................... ............................................ $229.00

Už $500.00 parduodami svečių kambark baidai, Karpen,
Pullman, Shnmons, Northome, Hovvard, ir kitų fabri
kų, garantuota 20 metų, pas mus 'tik .........................$380.00

MIEGAMOJO KAMBARIO BALDAI .
Po $60.00 parduodamos komodos, riešuto ar ąžuolo medžio

pas mus ...................i................................. ............................. $89.00
Po $100.00 parduodami dresseriai su šlifuoto stikle veid
rodžiu, pas mus ............................................................................... $69.00
Po $200.00 parduodami miegamieji, dresseris su sidabruo

tu veidrodžiu, Bookase lova, dvi puikios lempos, pas 
mus išparduodama po............................................................. $149.00

Po $400.00 šildomi išpardavimui Brazilijos ar Filipinų 
raudonmedžio miegamieji su viena ar dviem atskirom 
lovom pas mus ................ ............ .................................$.. $329.00

Po $900.00 parduodami švediško ar Daniško stiliaus mie
gamieji su dviem ar viena lova, ąžuolo, vyšnios, kle
vo ar Filipinų raudonmedžio, dar niekur nematyto 
stiliaus pas mus..................... .................,.......... .................  $499.00

VALGOMOJO KAMBARIO BALDAI
Už $150.00 parduodami 5 dalių baldai, ąžuolo, riešuto, su

formiea nedegamu viršumi pas mus šiuo metu tiktai $ 99.00
Už $250.00 parduodami 8 dalių valgomieji — naujo sti

liaus tik ......................................................................................'. $199.00
Už $500 parduodami 9 dalių valgomieji, su šlifuoto stik

lo stumdomom durim, pas mus šiame išpadavime tik $399.00
Už $700.00 parduodami Daniško stiliaus valgomieji, riešu

to, ar šviesaus mahagoni, su puikiu formiea baru pas 
mus tiktai................ .. .................................................................$550.00

Šis valgomasis susideda i 17 dalių.

VIRTUVES BALDAI
Už $69.00 parduodami stalai su formiea viršum, su ketu

riom kėdėm, įvairių spalvų pas mus tiktai....................$ 39.00
Už $100.00 parduodami 6 dalių virtuvėm baldai, įvairių

spalvų, pas mus tiktai........... ................................... .. $ 59.00
Už $140.00 siūlomi, Formiea stalai su puikiom kėdėm tik $ 99.00

RAŠOMIEJI STALAI IR KNYGŲ SPINTOS
Už $50.00 siūlomi rašomieji stalai moksleiviams, ąžuolo ar 

raudonmedžio, dovanai duodama — rašalinė, spaustu- 
įjas, plunksnakotis, stalui padėklas, popieriui pjauti 
peilis — pas mus tiktai....................................................... $29.00

Už $75.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar mahago-
ni spalvos su formiea viršumi pas mus birželio m. tik $ 49.00

Už $40.00 parduodamos knygdm spintos su stumdomom
stiklo durimis, ąžuolo ar mahagoni spalvos šį mėnesį $ 29.00

Už $100.00 parduodami rašomieji staląj, ąžuolo ar maha-
goni, pas mus tiktai ................ .................»..... .. ............... $ 69.00

Už $200.00 parduodami Europietiško stiliaus, su šlifuotu
stiklu, pas mus tiktai ......................................................... $149.00

Už 120.00 parduedamos knygom spintos su šlifuoto stik
lo durimis, lentynų augštis reguliuojamas, riešuto ar 
šviesaus mahagoni medžio pas mus tiktai ................ $ 70.00

MATRACAI, LOVOS
. .Vatiniai matracai visų dydžių parduodami tiktai...........$ 12.50
Už $30.00 parduodami spyruokliniai matracai, įvairių sp. $ 19.50 
Už $50.00 parduodami Simons matracai 15 metų garantija $ 39.00 
Metalinės lovos visų dydžių ir spalvų tik per išpardavimą $ 9.50

KILIMAI
Po $15.00 parduodami rankų darbo hnport. kilimai 30x54” $ 5.00 
Po $69.00 parduodami vilnos ir rayon įvairių spal. kilimai $ 49.00 
Po $100.00 parduodami A. Smith, Maggee, Bigelovv vilnos

kilimai pas mus tiktai ........................................................ $69.00
Kilimai nuo sienos iki sienos geriausių fabrikų vilna 100%

sq. yard’as ............................................................................. $6-10.00

ŠALDYTUVAI IR PEČIAI
Už $200.00 parduodami 8 cub. pėdų šaldytuvai Admjral,

Westinhouse, pas mus tiktai................................ .. .............$150.00
Už $300.00 parduodami 10 cub pėdų šaldytuvai 8 asmenų

šeimai, pas mus tiktai ......................................................... $249.00
Už $130.00 siūlomi poreelano viršum pečiai, pas mus sj m. $ 99.00 
Už $200.00 siūlomi virimui pečiai, su stiklo durim, neduš-

tamo poreelano, pas mus tiktai....................................... $149.00

TELEVIZIJOS IR RADIJO
Balti radijo aparatai virtuvėms ar miegamajam tiktai $ 15.00 
T V ArC, Zenith, Admiral. Dumont, General Eleetris, sta

lo modeliai ........... .................................................................. $ 99.00
TV anr grindų pastatomi visų fabrikų šviesus ar tamsus

medis *57 metų modeliai šį mėnesi už .. .. $$199.00

FIIRNITIIRE CENTER, INC.
3224 SO. HALSTED STREET

Lietuviu Prekybos Namai vedėjas--Justas Lieponis
TEL. — VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad.'......................................................9—9:30
Kitom Dienom: ........... ................ 9—6.00

Sekmadieniais liepos ir rugpjūčio mėnesiais uždaryta.
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DUOTRAITIB DRAUGAS, CHTCAGO, ILUNOM

POŠVENTINES PABIROS
AL. G1MMANTAS

Visiškai sąmoningai net sa-( stebėtina gi, juk jau nuo anks-
vaitei laiko prabėgus po stam
biųjų lietuviškųjų įvykių Chi- 
cagoje, tenka paruošti šiuos ke 
lis laisvus įspūdžius iš tikrai 
neeilinių . ir neužmirštamųjų 
dienų: Taut. ,Šokių šventės, 
Jaunimo kongreso, dailės pa
rodos. Aišku, visi lietuviškieji 
laikraščiai jau išsamiai apra
šė tų įvykių eigą ir čia to ne
reikėtų kartoti, bet tenka jaus
ti savotišką pareigą prieš visus 
tuos, kurie dėl įvairių aplinky
bių negalėjo atvykti Chicagon; 
pasidalinti viena kita mintimi 
ir įspūdžiais, visą stebėjus eili
nio žiūrovo akimi. Kad tie į- 
spūdžiai būtų gilesni ir patik
rinti, kaip tik ir teko išlaukti 
visą savaitę juos bandant su
rašyti.

----- o-----
Atvykstančiųjų šokėjų re

gistracijos punkte birželio 28 
d. vakare ir birželio 29 d. rytą 
vyko tikras darbymetis. Viską 
reikėjo suregistruoti skubiai ir 
tvarkingai, atlikti visus reika
lus su jau prisistačiusiais ir 
tuoj ruoštis tai pačiai procedū
rai su to tebelaukiančiais ar 
dar vis atvykstančiais. Malonu 
stebėti tas šokėjų grupes, ku
rios, visos kartu, būriu, atvyk
sta užsiregistruoti. Su tokiais 
nėra jokio vargo, bet jau kur- 
kas sunkiau susitvarkyti su 
tais, kurie į Chioagą vyko at
skirai, ne visai vienodu laiku. 
Tokių grupių net ir šokių va
dovai negalėjo tiksliai pasaky
ti, kada vėluojantieji atvyks. 
Regis, viskas vyko laimingai 
ir pakely menam neįvyko jo
kios nelaimės, visi galėjo svei
ki, nors kaikurie ir ganėtinai 
pavargę, prisistatyti. Birželio 
29 d. rytą atvykę jau nebuvo 
“paleidžiami”, bet nukreipiami 
į Amphitheatrą, kuriame visos 
šokėjų grupės jau nuo anks
taus ryto repetavo, tarėsi, silp
nesnes vietas kartojo. Čia šo
kėjai gerų mecenatų dėka bu
vo ir pavalgydinti.

taus ryto tik su maža pertrau
ka pavalgymui, vyksta repeti
cijos. Svarbiausia, buvo įpras
ta ar tik ne visiems, šokti ly
dint akordeono muzikai, gi da
bar, skambant nemažo ir stip
raus pučiamųjų orkestro gar
sams, visa atrodo kiek kitaip, 
neįprastai. Tenka skubėti su 
prisitaikymais, nes kaikurie šo
kėjai skundėsi, su orkestru kai 
.kurių šokių tempas pasidarė 
kiek skirtingas, pagaliau ir tak 
tas nevisada lengva sugauti. Ir 
didžiulis entuziasmas, virtęs 
triukšminga katučių audra, bu 
vo pačių Šokėjų palydimas, kai 
vienas ar antras šokis buvo re
petuojamas su akordeonu vie
toje orkestro.

----- o-----

nizatorių — Lietuvių Bendruo' 
menės. Esą yra dar nemaži 1 
tautiečių, kurie tikrai nežino, 
kad šios šventės, kaip ir buv. 
Dainų šventės, Kultūros kon
greso, sumanytojais tėra orga
nas, kuris šiaip jau žinomas 
Bendruomenės vardu. Teisybės 
vardan tenka pasakyti, kad 
čia dr. J. Bajerčius buvo tei
sus ir jo pastabos buvo visiš
kai vietoje. O šis priminimas 
ateity bus gera pamoka šiam 
ir kitiems mūsų laikraščių ben 
dradarbiams. Tikrai, jei yra 
dar tarp mūsų tokių, kurie ne
įvertina ar nesugeba matyti L- 
B dirbamo svarbaus kultūrinio 
darbo, tepažvelgia nors tik į 
vienų paskutinių metų Bend
ruomenės nuveiktų darbų ba
lansą. Tokio atsakymo užteks 
ir didžiausiems skeptikams ar 
LB veiklos nepritarėjams.

Atliekame didelius ir mažus antomoMIlų remontas. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimaa. Parduodame automobiliu dalia 

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman. Avė.) . 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrooli S-5934

Biznieriams apsimoka skelbtis dieni*. “Drauge”.

Būtina bent vienu kitu saki
niu prisiminti ir tikrą “stebuk
lą” išeivijos gyvenime. Jis įvy
ko kaip tik taut. šokių šventės 
metu. Paprastai jau visad gy
venime taip e3ti, jog iš tam tik
ro skaičiaus iš anksto užsiregis 
travusių' asmenų tarpo pasi- 
ruošiusių vienam ar kitam įvy
kiui, vis jau tenka trečdalį nu
rašyti nenumatytiems “nuby
rėjimams”. Reikia pasakyti, 
kad ir šokių šventės rengėjai, 
turėję sąrašuose apie penketą 
šimtų šokėjų, slapta tikėjo ir 
prisibijojo, vis galvodami — ir 
koks gi procentas šokėjų neat
vyks. Įvyko, visu džiaugsmui ir 
pasitenkinimui, visiškai priešin 
gai. Ne tik nebuvo jokių nuby
rėjimų, bet šokėjų atvyko be
veik trečdaliu daugiau, nei bu
vo užsiregistravusių. Grupės, 
kurios Ibuvo užregistravusios 
18 šqįtėjų, atvežė 24, kurios ža 
dėjo atvykti su 12 asmenų, pri 
sistatė su 18 ir pan. Tenka tik 
linkėti, kad tokių “stebuklų” 
lietuvių išeivijos gyvenime bū
tų galima daugiau.

——o-----
Generalinė šokių repeticija 

birželio 29 d., kartu su orkest
ru, prasidėjo trečią valandą po 
pietų. Galima dabar išduoti ma 
žą paslaptį: šokiai, pirmą kar
tą lydimi orkestro, atrodė ga 
na blankiai. Tą tuoj pajuto pa 
tys šokėjai, vadovai ir spau
dos žmonės, sudarę mažą gru
pelę gen. repeticijos stebėtojų. 
Tuo pačiu nuotaika visų daly
vių buvo gana kritusi. Šokėjų 
ir jų vadovų veiduose tą gali
mu buvo lengvai pastebėti, 
kaip ir kartu galima buvo jaus
ti kylantį susinervavimą. Ir 
kur nesinervinsi, nesijaudinsi, 
jei jau mažiau kaip už paros 
turi įvykti pats pasirodymas. 
Be to, šokėjų tarpe jau nesun
kiai pastebimas nuovargis, o

Ir kai rytojaus metą, sekma
dienį, birželio 30 d. Chicagos 
skerdyklų rajoną (šioje vietoje 
yra) i Amptythetras) užplūdo 
tūkstančiai automobilių’, atvyk
stančių šventėn iš visų miesto 
dalių, judėjimo policija tikrai 
dirbo ant vala ndžius. Kaikur
buvo leidžiama vykti net ir pro 
raudonas šviesas, kad tik gali
mai greičiau ir tvarkingiau va
žiuojančius nukreiptų didžio
sios arenos link. Lygiai trečią 
valandą salėje užgeso šviesos 
ir, orkestrui trenkiant maršą, 
prasidėjo šokėjų paradas, žy
giuojančius apšviečiant didžiau 
siais prožektoriais iš visų sa
lės palubės pusių. Vaizdas ža
vingas. Taut. rūbų spalvos, žy
giuojančių grakštumas, žiūro
vų pritarimas, maršo garsai 
sudarė reto grožio atmosferą, 
kurią tegalima buvo jausti tik 
pačiam salėje esant, šokėjų 
grupės buvo paskirstytos pa
gal alfabetą, ir joms žengiant, 
per mikrofoną buvo pranešinė- 
jami jų 'Pavadinimai arba iš 
kur atvykę; kiekvieną grupę 
lydėjo triukšmingos žiūrovų o- 
vacijos. Nemažiau stipini, o gal 
net ir didesnį, publikos susiža
vėjimą ir pritarimą pelnė bal-1 
tai mėlynomis uniformomis pa
sirodę šimtai Chicagos lietuviš 
kųjų parapinių mokyklų mo
kiniai, tikrasis lietuviškasis at 
žalynas išeivijoje ir tikroji ga
rantijai kad lietuvybė Ameri
koje dar nežlugs.

Stebint pačią programą ne
paprastai džiugu ir malonu bu
vo matyti, kad visi nesklandu
mai, kurie buvo gen. repetici
jos .metu, jau nepasikartojo 
prieš žiūrovus. Visa vyko dar
niai ir sklandžiai ir tuo pačiu 
buvo išsklaidytas kaikurių bai-

Rengėjai čia nieku nekalti, 
nes to išvengti tikrai nebuvo 

(Nukelta į 7 psl.)

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. SVAlbrook 5-7070 ir 
GIbson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mų namų statyboje, e Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai. ,

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 Weet 51»t Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

•J81 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečiad. Ir 
šeštad

Re*. tel. GRovehlll 6-6AOS

Tel. ofiso WA 5-3010, res. PR fl-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Pirmadienis, 1957 liepos 15

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ir šeštad. tik 10—12 vai.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopedas - Protcztotas

TeL RElianoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

• ŪDYTOJAS IR CHIRURGAM 
' IET’’VI8 nTDVTOJASj

8925 W«wt 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:S0—8:80
vai. vak. Trečiad. Ir šeštad. 1—4 v. 
P- P.

Tel. ofiso ir buto Oliymplo 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

Rez. 1034 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 8-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 1-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdsle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chlrurgč) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7150 South Westem A venos
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-11OS 
Res. tel. WAIbrook 5-37OA

Tel. ofiso — HE, 4-1202 arba RF.p. 
7-O7OO. Mainų — I’R 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1018, arba RE 7-D700 
Rez. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialybė — vidaus ligos
2454 West 71 st Street 

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

Araratai-Protezai, Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojom 

(Arch Supports) Ir t. L 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJO8 TKCHNIROfl LAK
2850 W. 63rd St.. Chlcago 29, Ui 

TeL PKoapeut 0-508-1

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4250 W. 68rd St 
Ofiso tel. RElianoe 5-44IO 

Rezld. telef. GRovehlll. 0-0017 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

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

Ofiso tel. CLlffaide 4-28V0 
Rezidencijos: IiAfayrtte 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 Iki 6 vai.. Išskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drlve 
(Clvlo Opera Houee, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CKntral 0-2294

5002 U'p«t lttth Str., (’icere
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

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

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

ŪR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų Ilgos)
Ofisas ir re«.: 5100 8. Westem Avė. 
Tel. PRoapect 8-1223 arba WE 0-5577
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 4-2123, rez. Glb. 8-0195

ŪR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 We»t lįst Street 
(71st Ir Campbell Avė.)
Atostogose iki rugpjūčio 

1-mos dienos
Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. B. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South Weetern Avenae 
kasdien 10-12 vai. 1, #7-9 vai.

vak šeštadieniais 10-. vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-8939 
Res telef. YVAlbrook R-5U7O

DR. VL BLAŽYS^
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenae 

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Res.: WAIbrook 5-3048

DR. JULIJA MONSTAVIftIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

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

Va)’.: kasdien Uuo 6 v. v. Jkl 9 v. vf.Į 
Vai,: kasdien nuo 8 v. v. Iki 9 v. v.,

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

Tel,: Ofiso — PITlIman 5-0790
Buto -- BEverly 8-8946

Oftoo HEmlock 4-6815 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
ATOSTOGOSE iki 

LIEPOS 29 D.

Tel. ofiso PRospect 8-9400
Rezld. PRoepe<-t 8-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlfitč)

GYDYTOJA IR CHIRURG®
6248 South Kedrie Avenae

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

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 3-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Weet Slat Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių 

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

minimasis, jog šventė gali ne-1 *ekm- uždaryta, 

pavykti. Žokėjai puikiai atliko 
visus šokius, kurių didelę dalį 
susižavėję žiūrovai pertrauk
davo karštais plojimais vidury 
je šokių. Bostoniškių pašoktas 
“Čigonėlis”, tų pačių bostoniš
kių, clevelandiečių ir putnamie 
čių mergaičių atlikta “Sadu
tė”, tikrai buvo be, jokių prie
kaištų ir, šiuos šokius stebint, 
dar ilgai nerimo publikos ova
cijos. Ir ar reikia stebėtis, jog, 
mūsų taut. šokių grožio su
žavėti, žiūrovų tarpe matėsi 
merginų ir moterų tiek susijau 
dinusių, kad net ir ašarą teko 
braukti nuo skruosto ... Be 
to, reikia pasakyti, kad apie 
20% visų žiūrovų sudarė ne
lietuviai, bet įvairių kitų tau
tybių amerikiečiai. Galėjai gir
dėti pertraukos metu tarpusa
vy besikalbant graikiškai, vo
kiškai, švediškai, lenkiškai, ga
lėjai matyti negrų, indų, japo
nų veidus. Regis, visi buvo pa
tenkinti ir sužavėti lietuviško
jo šokio demonstracija.

-------- o--------
Sis bendradarbis turi prisipa 

žinti, jog gavo gerokai barti. 
Ir ne nuo ko nors kito, bet pa
čio LB Chicagos apygardos pir 
mininko dr. J. Bajcrčiaus. Gir
di, nemažai Al Gimantas rašė 
apie Jaunimo kongresą, 

Taut. šokių šventę, bet nė vie
no karto nepaminėjo tikrųjų

gail ir dalinis išsisėmimas. Ne tų šventės šeimininkų ir orga-

*6. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824
DR. PETER T, BRAZIS

gydytojas ir chirurgas
2484 West 71st Street

Vai. Pirm., kotvlr., pemtt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.Ir šešt pagal autartlea

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. Whlpple Street

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette S-4B49.

Narna — GEdarereet 8-7789

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 Sonth Weetern Avenae 
Ohleago 29, III 

telefoną* REpnblie 7-4900 
Rezldencla: GRovehlll 8-8191

pagal autartlea

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTO.)AS IR CHIRURGAS 
8259 South Halsted Street

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2417 
W. A2nd BL, tel. Republto 7-8819.

Tel. oftoo PR. J-8448, rez. HE.4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 Weet Marųnette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
PeL oftoo GA. 8-0257, rez. PR. 8-8869 

Rezld. 8800 S. Arteelan Avė.
VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—7 v. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metu patyrimo
Tel. YArds 7-1839 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akiniu dirbtu »č 
756 Weet 35th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8. t ra 
čia d. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ii 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4187 Archer Avenae 
Oftoo vak: nuo J-4 Ir nuo 6-8:SO v. 
vak. ieštadlenlala nuo 1 Iki 4 popiet 

Trečiadieniai* pagal sutarti 
Oftoo tei. Virpinto 7-0O3A.

4oe teL BEverly 9-9144

Oftoo HE 4-1414, arba RE 7-9700 
"p- Hm 7.A4MI7

, DR. B. GAUIURAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Bpeo. akušerija ir motenj ligų 

$484 Wa9t 71nt Street
(71-oa ir Oampbell Avė. kampas)

Atostogose iki liepos
15 dienos__________

Oftoo telef. YArds 7—1189 
ReeBdsnolJoe — OTewart A-4811

DR. L BUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

786 Weet 85th Street 
(kampas Halsted Ir ll-ta gatv9) 

VAL. 1—4 Ir «:B0—1:10 p. 9. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidarė

< šeštad taniais 1—4 vai.

Ofiso telefonas — RIshop 7-2625

DR. AL RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
_ 4342 Archer Avenae

(Kampas Kedzls Ir Archer)
VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
spe:c. chirurgines ir 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 We«t 69th Street

Priešais ftv Kryžiaus llgonln* 
Telef. REpublIo 7-9390 

▼AL: Pirm., antr., Kert., penkt. 
nuo 9 lkt 11 ryte ir nuo 6:00—D:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akto Ir pritaiko aklnlna, 

keičia stiklas Ir rčmas 
4455 S. Oalifornia Are. .YA 7-7881 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta). šeštad. 10 ryto Iki B ▼. p. p. 

uždarytas

Tel. o««9 FR 8-BBBB, res. RE
DR. A. JtRRINS

ra. RE 7-9199

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
$866 Weet 6Srd Street

VAI. kasdien nue I- -4 p p Ir 7:B> 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

telefonas Gttovehill 6-1595
DR. ALDONA JUtKA

AKYTI TJOU SPECTAT.TSTC 
— PRTTATKO AKINIUS —

Valandos: 9—19 Ir 7—t v. v. pagal 
maita rimą Išskyrus trečiadienius.

1428 W. llarąuMU Boad

DR. S. YAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų {tempimų, kuri. 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę Ir tollrogys 
tę. Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai, 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiame 
) mokyklos valkus.

4712 South Anhland Avė. 
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. Šeštad 10:110 
Iki 4 vai. Rekmad ir ' treč. uždara

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY KRIENO 

4545 W. 63rd St, CWeaKo 29, DUnoto, Tel. LUdlow 5-9600
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PATIKRINTI SAULĘ
GEOFIZINIAI METAI

Atėjo laikas kritiškai patikrinti žemės santykius su saule. 
Kad darbas būtų išsamiau atliktas, jis yra daromas sutartinai 
net 64 valstybių. Tam tikslui yra paskirtas 18 mėnesių laiko
tarpis, kuris yra pavadintas tarptautiniais geofiziniais metais. 
Tie metai prasidėjo birželio 30 d. Saulei stebėti šis laikas pasi
rinktas dėl to, kad šiemet sueina vienuoliktieji metai, kuriais 
saulės dėmės pasiekia augščiausią dydį ir saulė pratrūksta nau
jais išsiveržimais. Geofiziniuose metuose yra pramatytos 64 
dienos, kuriose saulės įtaka žemei bus aktyviau tiriama, siun
čiant atmosferon toli siekiančias raketas ir balionus. Tos die
nos yra parinktos atsižvelgiant į naujas mėnulio fazes ir į tomis 
dienomis laukiamus meteoritų pasirodymus. Šios dienos yra 
pavadintos “pasaulio dienomis”.

Pirmoji pasaulio dienų buvo liepos 4 d., kurioje buvo iššau
ta 160 mylių augštin raketa iš Manitoba valstybės Kanadoje, 
prie Hudsono įlankos. Pagrindinė geofizinių metų organizacijos 
pareiga yra nepalikti saulės nei sekundei vienos. Jei kurios ob
servatorijos stebėjimas būtų sukliudytas debesų, tai šis darbas 
bus perimtas gretimos įstaigos. Visą saulės tyrinėjimo darbą 
pasidalino 5,000 mokslininkų. Iš jo tikimasi reikšmingų ir pa
tikimų duomenų saulės ir žemės santykiams išaiškinti.

Įdomu, kad pati saulė neliko pasyvi šiai žemės mokslininkų 
iniciatyvai. Pirmosiomis geofizinių metų dienomis ji atsakė 
labai galingais išsiveržimais, kurie įvyko birželio 28 ir liepos 1 
dienomis. Išsiveržimai buvo toki stiprūs, kad Britanijoje radijo j 
siųstuvų veikimą sukliudė 36 valandoms.

DIRBTINfi VANDENILIO BOMBA _________

Saulės energija kyla iš to7 kad'ji'milžiniškus vandenilio kie
kius perdirba į helį. Kiekvieną sekundę ji 600 milionų tonų van
denilio paverčia šiek tiek mažesniu helio kiekiu. Iš to medžiagos 
nuostolio kyla saulės energija. Iš čia yra jos šviesa ir šilima, 
kurios maža dalelytė, pasiekusi žemę, palaiko joje gyvybę.

Vandenilio pavertimas heliu, išlaisvinant milžiniškus ener
gijos kiekius, yra iš esmės tas pats procesas, kuris vyksta sprogs
tant vandenilio bombai.

Helis, kurio gamintoja yra saulė, yra cheminis elementas, 
kuris niekada neturi kietos formos. Jis visada yra tik dujos ir 
yra vadinamas kilniosiomis dujomis. Žemėje helio pasitaiko su
mišusio su kitais elementais. Kaikuriose Texas dujų versmėse jo 
pasitaiko iki 1%. Helio vardas yra kilęs iš graikšiko saulės die
vo vardo Helios.

Geofizinių metų laiku saulė bus studijuojama vispusiškai. 
Raketų pagalba bus stengiamasi nustatyti, kokia yra saulės švie
sa, pirm negu ji yra iškošiama žemės atmosferos. Kitos sto
tys tyrinės saulės triukšmą, kuris liudija apie,nepaprastą saulės 
lės aktyvumą. Labai svarbu, kad kaikurie duomenys būtų už
rašyti tuo pačiu laiku įvairiose vietose, dėl to yra sudarytos ir 
tos pasaulio dienos. Kaip sakoma, bus klausomasi saulės pulso. 

SAULES IŠSIVERŽIMAI

Šalia kasdieninio saulės energijos išlydžio, mokslininkus ypač 
domina tam tikrais laiko tarpais pasitaiką salės išsiveržimai. 
Manoma, kad iš šių išsiveržimų kyla rentgeno spinduliai ir ultra
violetiniai spinduliai. Šių spindulių dėka apie žemę yra susidaręs 
ionų klodas, kuris prasideda jau 50 mylių augštyje ir tęsiasi iki 
400 mylių augščio. Kažkurioje šio žemės apdangalo vietoje yra 
lankas, kuris atmuša trumpąsias radijo bangas ir tuo būdu su
daro galimybę trumpųjų bangų radijo susisiekimui. Dažnai šis 
lankas radijo bangas atmuša stipriau, negu vandena paviršius 
šviesos spindulius. Tačiau saulės išsiveržimai ir jų pasekmėje 
atsiradę meteoritų debesys šį trumpųjų radijo bangų atspindė
jimo veidrodį sutrikdo. Dėl to saulės tyrinėtojai rūpinsis su
žinoti, kas yra tos apčiuopiamos ir neapčiuopiamos dalelės, ku
rias saulės išsiveržimai pasiunčia iki žemės.

-"Kadangi-rentgeno-* (X spinduliai) ir”ultravioletiniai spindu
liai žemės paviršiaus nepasiekia, tai jų ištyrimui bus naudoja
mos raketos, aprūpintos atitinkamais istrumentais. Amerika yra 
pasiruošusi pasiųsti 76 tokias raketas, vadinamas “Aerobee”. 
Prancūzai iš Saharos yra pasižadėję pasiųsti daug raketų, sie
kiančių 100 mylių augštį. Gaila tik, kad jų raketos bus paruoš
tos tik ateinantį rudenį. Prancūzų raketos vadinamos “Veroni
komis”. Atsiliko su raketomis ir Anglija.

Liepos 4 d. iššautos raketos rezultatatai, sakoma, yra la
bai geri. Ji buvo iššauta 7 laipsnių kampu, norint pasipriešinti 
vėjo įtakai ir-už 4 ir pusės minutės nukrito į Hudsono įlanką, 
30 mylių nuo iššovimo vietos. Ji turėjo 145 svarus instrumentų. 
Jie skridimo metu ne tik telegrafavo, ką jie “matė”, bet ir 
“jautė” juos klausančius mokslininkus. (Antroji raketa, kuri buvo 
bandyta išleisti iš tos pačios vietos tą pačią dieną, susprogo 
vos iššauta).

IONŲ SRITIS

Apie liepos 4 d. raketą buvo sakyta, kad “jos uždavinys yra 
surinkti duomenis ionų sferoje. Tai yra sritis, kurios atmosfera 
yra elektriškai įjaudinta arba tonizuota. Ji kartais padeda ra
dijo transliacijoms, o kartais joms kenkia”.

Ionų sritis, supanti žemę 50 — 400 mylių antklode, nėra 
vienalytė. Ji turi keletą klodų, su skirtingomis savybėmis. Savo 
išlaukine puse ji siekiasi su vad. “kraštutine atmosfera”, susi
dedančia iš helio ir vandenilio. Ionų srities temperatūra nėra 
vienoda. Jeigu apatiniai jos klodai svyruoja tarp 50 laipsnių Cel
sijaus šilimos ir 70 — šalčio, tai viršutiniai sluogsniai siekia kele
to šimtų laipsnių karščio.

Kas yra patys ionai? Atrodo, kad jie yra kažkoki defek- 
tingi atomai ar molekulės, kuriems trūksta vieno ar kelių elekt
ronų. Bet jie gali būti prikrauti elektros.

Kas ionus padaro? Manoma, kad juos padaro rentgeno ir 
ultravioletiniai spinduliai. Jie oro molekules padalina į pozity
vios elektros prikrautus ionus ir negatyvius, laisvai klajojan
čius, elektronus.

Ionų srities tyrinėjimas turi praktiškos reikšmės be kitko 
trumpų bangų radijo tarnybai. Jos ištyrimu labai domisi Ameri
kos laivynas. Geofizinių metų šios srities tyrinėjimams vado
vauja jaunas Amerikos laivyno inžinierius John E. Jackson, ku
ris yra vos 36 metų amžiaus.

Geofiziniai metai turi dar ir daugiau problemų. Tikimasi ta 
proga išsiaiškinti ir kaikuriuos žemosios atmosferos reiškinius, 
kaip pašvaistes, aušras ir oro pasikeitimus. V. Bgd.

I
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BPISCOE ĮVEDA NAUJĄ MIESTO VIRŠININKĄ 
.arr

Naujasis Dublino miesto viršininkas J. Carroll priima val
džios ženklą iš R. Briscoe, buvusio viršininko; pastarasis 
neperseniai lanke ir JAV. (INS)

Bendruomenes temomis

LIETUVIŲ SEIMAS BE MISTERIJOS
Jau skaitome apie busimąjį Pa 

šaulio Lietuvių seimą New Yor
ke, kurį rengia Lietuvių Bend
ruomenė. Į šį seimą turi suva
žiuoti atstovai iš visų kraštų, 
esančių šiapus geležinės uždan
gos, kur tik gyvena bent kiek 
lietuvių. Skelbiama, kad pats 
seimas įvyksiąs 1958 m. anksty
vą rudenį. To seimo metu esą 
numatyta eilė reprezentacinių 
pasirodymų. Turinčios būti dai
lės, pašto ženklų ir lietuviškos 
spaudos bei knygos parodos. Iš 
ligšiol paskelbtų duomenų mums 
atrodo kiek kitaip kaikurie klau
simai. Mėginsime čia jų dalį pa
liesti ir pateikti Bendruomenei 
pasiūlymų.

Misterija ir jos charakteris

Kiekviena misterija iš kūrėjo 
reikalauja ypatingai koncent
ruoto darbo ilgesnį laiką. Tai 
nėra paprasta drama. Mes no
rime, kad busimoji misterija bū
tų ir lietuviškojo gyvenimo, t. 
y. mūsų tautos dalies gyvenimo 
pavaizdavimas. Tokiu būdu mis 
terijos kūrėjas turės būti labai 
giliai išstudijavęs lietuvių tau
tos istoriją ir filosofiją; be šito 
pasiruošimo ir pažinimo neįma
noma misterijos kūryba. Mis
terijoje ryškiai iškeliama ir me
tafizinė pusė, o tai reiškia, kad 
fiziniais elementai turi būti la
bai jautriai suderinti su meta
fiziniai elementai turi būti la- 
stariesiems vyraujant. Misteri
joje nebus galima, kaip kas ma
no, įjungti tautinį šokį ar liau
dies dainą atsitiktinai, nes šiuo 
atveju jie yra tik statiniai ele
mentai. Pas mus susidariusi pa
žiūra, jog visi lietuviški pasiro 
dymai būtinai turi būti pamargin 
ti liaudies dainomis ir tautiniais 
šokiais, nėra teisinga. Misteri-1 
jos kūrėjui bus nelengvas užda
vinys atsispirti prieš vidutinišku 
mą. Pagaliau misterijos dar ne
turime. O jei tekstas ir bus šiaip 
taip priimtinas, tai kur muzikinė 
veikalo pusė? Vargu pajėgs

Maskva įspėjo Jungtines Amerikos Valstybes, kad naujų 
ginklų pristatymas į Pietų Korėją esąs “provokacinis” paliau
bų sulaužymas, ir visa atsakomybė už tai tenkanti JAV. Siaurės 
Korėjos komunistai jau seniau sulaužė paliaubų sutartį, stip- 
nndamiesi kariniai.

I
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misterijai ir tinkančios vietos, 
sunku ją bus surasti ir pačiame 
New Yorke, arba visai neįmano
ma. Reikės nemažai profesiona
lų artistų, kurie atliks pagrindi
nius vaidmenis. Reikės repetici
jų, ir dėl to jie turi gyventi vie
noje vietoje. Pagaliau, jei būtų 
pajėgta atvežti kelis pajėgiau
sius chorus, tai jie per vieną re
peticiją liks tik nejudri masė, 
nebus visumos veiksmo ir įsi
gyvenimo į veikalą. O jei nebus 
įsigyvenimo, nebus prieita prie

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenffla nuo SENŲ, 
ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
na#alt ramiai sSdStl ir naktimis 
miegoti nea Jų uialaenSJualoa taltdon 
nletCJlmų Ir skau^OJlm* senų atvl 
ru Ir skaudžių kalždų uždOklte 
l.BOULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvina Jusu skaudSJI 
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak 
tj Vartokite te tapgl nuo akau- 
dilų nudegimų. JI taipgi pasalina 
nležSJtmą Ilgos vadinamos P8ORIA 
SIS Taipgi pasalina perMJlm* Ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT. su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyUm*

DOMESIO
SUNKVEŽIMIŲ

V AI ROTO J VI
•62 GMC Pickup ............ $395
’63 GMC 16’ Van .......... . 750
’61 INT. b 170 14' Vau 525
*52 12* Vj$»i .......... . 475
•4» INT. KB7 Dunip, 2 sp. 6511
•61 Chev. Carryall .... 375
•63 DoĄgo Ton Panel 475

FREEMAN MOTORS, INC.
2613 S. SUte CA 55875

koks nors -kompozitorius para
šyti muziką per tok įtrumpą lai
ką, nenorėdamas pasirodyti silp 
nesniu už ankstyvesnius kūri
nius. Be to tokiame dideliame 
veikale yra labai svarbu išveng
ti dirbtinumo ir nuobodumo.

Iš. visko tenka manyti, kad 
misterijai sukurti duotas per- 
trumpas laikas. Kūrėjas negalės 
konkursui atsiųsti paprastas 
dramas, bet jose nebus misteri
jos. Konkurso komisija bus pa
statyta prieš dilemą: premijuoti 
veikalą ar neprimijuoti. Tektų 
džiaugtis, jei jury komisija to
kiu atveju nepremijuotų nė vie
no veikalo, kuriame nėra miste
rijai reikalingo charakterio, nors 
šiaip jis būtų ir geriausias. Ten
ka sutikti ir su ta "pažiūra, kad 
konkursui mėgins siųsti savo kū 
rinius ir visokio rašto mėgėjai, 
kurie nevengia jokio konkurso. 
Gali atsitikti ir taip, kad kas 
nors jau seniau kuria misterijos 
siužetą. Mes turime pajėgių in
telektualų tam darbui. Prie to 
viso dar lieka minėtoji pusė — 
muzikinė, kuri tikrai nebus per 
pusmetį sukurta. Čia iškyla ir 
pats paskutinis abejojimas — 
kas suspės pasiruošti misteriją 
atlikti. Misterijoje dalyvauja 
šimtai žmonių, atliekančių įvai
riausius vaidmenis. Nėra tokiai

tarpplrkčlu. Tra tinkam* vartoti nuo žiūrovo ir šis nebus pajudintas; džiūstandios suskiisios odos dsdir 
į žygį kovoti už lietuviškumą. ^“‘^^^tf^Lkueilini 
Gal rengėjai jau rado tokią vie
tą gamtoję, kur paprastai mis
terijos rengiamos. Jei ne, tai ne 
bus įspūdžio salėje, koks gau
namas po atviru dangumi.

Paskutinis motyvas — pini
gai, nors ir neturi lemiančios į Miiwaukee. wisc„ oa- 
reikšmės, tačiau jų bus gaila, jei rv Ind-lr Petro,ti mi- 
įšeisrme is tos misterijos nusi
vylę. Misterijos pastatymas — 
tai ne dainų šventės ar tauti
nių šokių festivalio surengimas.
Mėgėjų čia neužteks, nes tokiu 
atveju jie pražudytų ir misteri
jos vedamąją idėją. Čia reika
linga didelė kūrybinė galia.

Lietuvoje buvo statytos mis
terijos, bet jos praėjo blankiai 
dar ir dėl to, kad' rengėjai grei
čiausiai nebuvo pilnai išstudija
vę pastatymo svarbumo, ir tos 
misterijos nepasiekė savo tiks
lo, tapdamos alegoriniu veikalu.

pasirodo skaudus ISbSrlmas nuo vy 
•tykių JI yra tsra gyduoll nuo U- 
vlrftlnlų odos ll<ų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et.. $1.26, lr $2.60.
Pirkite valstlnfiseChl- 
cagoj Ir apylinkes*—

te 1 r atsiųskite Mo- 
oey order J

LEGULO, Departmeat D., 
5618 W. Eddy SU Cldcago 84, m,

SKELBKITfiS “DRAUGE”

STATYBAI 

IR NAMU 

PATAIS!
PRISTATOM
Visokių Raliui 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

' STASYS IJTWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

TeL VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių PrisUty 

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

Pradėkit Taupyt Šiandien. Turėsit Rvtoj!

Siūlome kitą išeitį

Misterijos minties nepalaido
ti, ja rūpintis ir puoselėti, nes 
tam reikalingas kelerių metų pa 
sirengimas. Misteriją ruošti tik 
iš vienos vietos žmonių, pasto
viai gyvenančių viename mieste.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seime galėtų būti suorgani
zuota ar rajoninė dainų šventė, 
ar simfoninės lietuvių muzikos 
koncertas, ar opera.

Dalinė dainų šventė

Rajoninė dainų šventė galėtų 
įvykti iš New Yorko ir artimes
nėse apylinkėse esančių chorų. 
Nevisi tie chorai buvo atvykę 
Dainų šventėn Chicagoje. Nevi
si jie ir į New Yorką suvažiuo
tų, nes kai kam toki pasireiški
mai nesuprantami dėl kitų prie
žasčių, kaip tai yra žinoma iš 
Dainų šventės rengimo eigos. 
Bet tai neturėtų sudaryti lemian 
čios reikšmės, nes dauguma tik-

(Nukelta j 4 psi.)

Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki $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 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILLl 

Telefonas — FRontier 6 1882

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1258 modeliai

NUOLAIDOS IKI $0% 1
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 South Halsted Street < TeL CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

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

Unlvenal Savlngs and Loan Assodation užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valdybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam Indėliui lr reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų lr visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

T

Gruodžio 17 kariškio akimis
GEN. STABO PULKININKAS P. ŽILYS

Praeitų metų pabaigoje ir šių metų pradžioje 
„Draugo“ atkarpoje tilpo prel. M. Krupavičiaus atgimi
mai: „1926 metų gruodžio 17-toji. Liūdna 30 metų su
kaktis“.

pasitarimas, kuriame bus svarstomas vyriausybės su
darymo reikalas ir pakvietęs tame posėdyje dalyvauti 
ir juos, atseit krikščionių demokratų bloką.

AUGŠTŲJŲ KARININKŲ SUSIRINKIMAS

Pirmiausia noriu pareikšti savo nuomonę dėl tų 
įvykių laiko.

Aš gerai prisimenu, kad gruodžio 17 dieną apie 
Visai neliečiant pačių atsiminimų iš esmės, aš jau-' 5 valandą (rytą), perversmas buvo laikomas baigtu.

čiu pareigą pareikšti dėl tų atsiminimų porą pastabų
Pagal prel. M. Krupavičiaus atsiminimus (atkar

pos NN. 23 ir 24) išeina, kad gruodžio 17 dieną, bene 
8 valandą, p. A. Smetona telefonu kalbėjos (net prikėlęs 
iš miego) su M. Krupavičiumi ir kvietęs atvykti į Mai
ronio namus „pasitarti dėl šios nakties įvykių“.

Prieš išvykstant į pasitarimą su Smetona ir kitais 
tautininkais (tai turėjo būti bene prieš 8 valandą), 
prel. M. Krupavičius tarėsi su savo partijos centro ko
mitetu. Anot M. Krupavičiaus, tame pasitarime: „Vie
nas kitas kalbėjo ir apie kitų įgulų pasiryžimą paimti 
Kauną ir grąžinti teisėtą vyriausybę. Kiek vėliau te
lefonu tą žinią patvirtino“.

Po jiKsitarimo su savo partijos centro komitetu, 
prel. M. Krupavičius su Endziulaičiu buvo nuvykę į 
Maironio namus ir ten tarėsi su Smetona, Voldemaru 
ir Iz. Tamošaičiu. Tame pasitarime prel. M. Krupavi
čius tarp kitko pareiškęs: „...Kariuomenėje neramu. 
Gali kilti namų karas...“

Pasitarimo metu p. Smetona pranešęs, kad 11 va
landą (ryto?) vyriausiame štabe sušauktas platesnis

Tuojau kariuomenės štaban buvo sukviesti visi 
divizijų, pulkų vadai ir tarnybų viršininkai (vietos ir 
atvykę iš provincijos į prezidento dr. Griniaus jubilėjų) 
bei štabo pareigūnai. Susirinkusiems buvo paaiškinta 
apie įvykusį perversmą, duota reikalingi nurodymai ir 
įsakyta visiems grįžti į savo tarnybos vietas ir eiti sa
vo pareigas. Tuo metu visose įgulose buvo ramu.

Be to visi susirinkusieji buvo informuoti apie ka- 
rųpmenės štabo viršininko gen. štabo pulkininko lei
tenanto Škirpos pabėgimą. Kadangi buvo neabejoja
ma, jog kariuomenės štabo viršininkas bus patraukęs 
Marijampolės kryptimi, todėl tuojau buvo duotas Ma
rijampolėje stovinčio kavalerijos mokomojo eskadrono 
vadui majorui L. Pamarnackiui įsakymas išstatyti ant 
kelių sargybas, sulaikyti jį (kariuomenės štabo v-ką) 
ir pristatyti Kaunan, kariuomenės štaban.

POLITINIAI VADAI KARIUOMENES STABE

Dalių vadams ir tarnybų v-kams išsiskirsčius, tuo-

p. p. A. Smetona, A. Voldemaras ir kiti, o po jų ir 
krikščionių demokratų atstovai. Jie visi buvo įvesti į 
kariuomenės inspektoriaus generolo Žukausko kabine
tą ir pradėjo posėdžiauti. Kadangi aš tuomet buvau 
generolo Žukausko adjutantu, todėl visus to posėdžio 
dalyvius gerai prisimenu.

Atvykus tautininkų ir krikščionių demokratų at
stovams, aš gavau įsakymą vykti pas geenrolą Žukaus
ką ir pakviesti jį į tą posėdį. Gerai prisimenu, kad 
vykstant pas generolą ir grįžtant į kariuomenės štabą, 
drauge su generolu, buvo visai tamsu, gatvėse degė 
elektros šviesos.

Prašvitus iš to posėdžio pas mane, buvo atėjęs ge
nerolas Ladyga ir mes, prie mano darbo stalo, jau 
„svarstėm“ naujos vyriausybės ir kariuomenės vado
vybės sąstatą. Po to mūsų pasikalbėjimo vyriausybės 
sąstatas jau beveik nebepasikeitė.

Praaušus buvo padaryta ilgoka pertrauka pusry
čiams. Apie tą laiką visose įgulose — dalyse buvo 
ramu. Kariuomenės štabe niekas nieko negirdėjo 
„... apie kitų įgulų pasiryžimą paimti Kauną ir grą
žinti teisėtą vyriausybę“.

Kadangi praaušus buvo padaryta ilgoka pertrau
ka, todėl aš neneigiu, kad tos pertraukos metu prel. 
M. Krupavičius galėjo tartis su p. A. Smetona ir kitais 
tautininkais Maironio namuose ir su krikščionių demo
kratų bloko vadovaujančiais žmonėmis savo bute.

Kita vertus, aš gerai prisimenu, kad gruodžio 17 
dieną apie 5 valandą tautininkų ir krikščionių demo
kratų bloko atstovai susitiko ir tarėsi kariuomenės

jau atvyko į kariuomenės štabą tautininkų atstovai:štabe, generolo Žukausko kabinete. (Bus daugiau)
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Lietuvių seimas be misterijos

(Atkelta iš 3 psl.)
rai dalyvautų tokioje šventėje. 
Tektų paimti pernai įvykusios 
Dainų šventės repertuarą ir jo 
dalį pakartoti New Yorke. Tam 
būtų galima į pagalbą pasikvies
ti pajėgiausius chorus iš Chica- 
gos, Clevelando ir Toronto. Ta
da įspūdis būtų stiprus, o ry
tuose yra daug chorų ir daug 
muzikų. Naujo repertuaro su
darymas, siejant su kita dainų 
švente, būtų nebeįvykdomas dėl 
laiko stokos. Repertuaro kny
gas turi visi chorai, liktų tam 
reikalui sudaryti vadovybę, ku
ri atliktų organizacinius darbus. 
Tai būtų svarbu ir iš kitos pu
sės, prisimenant, kad tenykščiai 
chorai daugumoje yra neveiklūs. 
Gal tuo būtų pasiekta gerų re
zultatų ateičiai.

Simfoninis koncertas

Antroji reali galimybė būtų 
surengti simfoninės muzikos 
koncertą. Mūsų kompozitoriai 
turi kūrinių, kurie visai tinka
mai galėtų reprezentuoti lietu
vių muzikinę kultūrą, šiuo atve
ju — simfoninę. Anuomet buvo 
Chicagos Grant parko koncerte 
atlikta viena Jaku'bėno ištrau
ka. Po to amerikiečių laikraš
čiai išreiškė norą išgirsti visą 
kūrinį. Reiškia, kitataučiai do
misi mūsų kūryba, tik mes iki 
šiol nesugebame atrasti į juos 
kelių. Rengiant tokį koncertą, 
reikėtų atkreipti ypatingą dė
mesį į amerikiečių muzikus. Mū
sų pačių žmonės simfoniniams 
koncertams yra abejingi, o to 
fakto rengėjams nereikėtų už
miršti. Metas pradėti visiems do 
mėtis simfonine muzika. Po to
kio koncerto, jei liktų pelno, jis 
turėtų būti skiriamas simfoni
nės muzikos gaidų išleidimui.

tų, kad tą operą atliktų vienas 
meninis vienetas, nesudarytas iš 
įvairių vienetų, kas tikrai garan 
tuotų jos meninį lygį. Gi apie 
tai prof. Jakubėnas š. m. “Ai
dų 7 nr. parašė: “Pamačius 
abu ‘Rigoletto’ spektaklius, ga
lime trumpai tarti, kad pavy
ko geriau, negu buvo galima 
laukti, net ir žinant visas augš- 
čiau išdėstytas palankias aplin
kybes... Spektaklis praėjo sklan 
džiau, negu Kauno operos prar 
džioje; jo lygis buvo stipres
nis, negu daugelis mažesnių Vo
kietijos miestų operų pastaty
mų” ir t.t. Iš tikrųjų opera pa
didino visų mūsų savigarbą ir 
parodė, kad viskas galima, jei 
yra noro. Todėl, kai nėra lietu
viškos operos, siūlome nelietu
višką, bet lietuviškai atliekamą 
ir lietuvių solistų dainuojamą 
bei choro puikiai tvarkomą pa
kviesti iš Chicagos su “Rigolet
to” pastatymu. Mūsų suprati
mu, tai nebūtų joks nusikalti
mas lietuvybei, o paskatinimas 
mūsų menininkams įkurti ir nuo 
latinę operą, šios operos spek
taklis New Yorke atrodo atsiei
tų pigiau, negu kitų programų 
surengimas. New Yorke ir są
lygos operai palankiausios. Rei
kėtų manyti, kad liktų ir pelno, 
nes būtų užtikrintas pasiseki
mas.

Baigiant

Būtų gera, kad tuo klausimu 
pasisakytų ir kiti, nes tai svar
bus reikalas. Norėtųsi rengėjų 
dėmesį atkreipti dar ir į tai, kad 
nebūtų pamiršta jokia meninė 
sritis, ypač kai skelbiama, jog 
seimui bus išleista 34,000 dol. 
Be to dar tenka atsiminti, jog 
daugelis mūsiškių į seimą žiūri 
abejingai, nes iki šiol vistik dar

Meany atsako 

Chruščevui

Nuo to laiko žmonės savo lais
vos valios pareikšti negali. Ko 
tada vertas Chruščevo plepė-

M«my, AFL — CIO pirmi- kad *monSm ><™niz
ninkas, kalbėdamas per radiją Patinka? ChruSfevo gra-
atsakė Chruščevui, kuriam bu
vo leista pasirodyti televizijo
je ir plerpti Amerikos žmo
nėm “pasakas” — tariant 
Meany žodžiais. Jis nurodė, 
ko Chruščevas nepasakė, bū
tent, neužsiminė apię “labai že
mą pragyvenimo lygį, darbinin 
kų išnaudojimą, prievartos 
darbus, paneigimą žmonėm 
demokratinių teisių”. Chrušče
vas '“visiškai nutylėjo apie 
žmonių nepasitenkinimą už ge
ležinės sienos, studentų nera
mumus, rašytojų kritiką, o 
ypač trėmimus daugelio tūks
tančių žmonių”. Chruščevo pa
sigyrimas, kad komunizmas 
“išreiškia žmonių siekimus ir 
norus*1 yra tik pat vertas, kiek 
suglužęs Hitlerio pasigyrimas, 
kad nacių valdžia žmonėm pa
tinkanti ir ji truksianti tūks
tantį metų. “Paskutinis kartas, 
— pabrėžė Meany, — kai rusų 
tauta tikrai turėjo laisvus rin
kimu, buvo prieš 39 metus”.

sinimas, kad “komunizmas vi
sam pasauly sulauks triumfo, 
nes tai yra jauna ir sveika vai 
dymo sistema”, nesiskaito su 
faktu, kad tai “yra labai sena 
sistema, būtent vergija”, žino
ma jau iš senų laikų.

Daug atsivertimų Korėjoje
Praeitais metais Korėjoje bu

vo pakrikštyta 17,211 naujų ka
talikų. Be to — dar ruošėsi pri
imti katalikybę, lankydami tikė
jimo pamokas, 45,228. Korėjoje 
veikia kunigų seminarija, kur 
makosi 435 klierikai. Tačiau at
sivertimų skaičius toks didelis, 
kad dabar Korėjoje trūksta ku
nigų.

— Filipinai, ištikimiausias 
Amerikos sąjungininkas, jau 
pasisakė už prekybą su kom. 
Kinija ir jos įsileidimą į Jung
tines Tautas.

Kaip gi kitataučiui dirigentui ga nėra pakankamai išryškėjusi ir
Ii pasiūlyti lietuvišką kūrinį, jei 
nėra atspausdintų gaidų? Pa
našus įvykis neseniai yra atsi
tikęs Chicagoje. Šios rūšies kon 
certui laiko paruošti gaidas dar 
pilnai užtenka. New Yorke, 
kaip muzikinio gyvenimo cent
re, toks koncertas galėtų turė
ti daugiausia teigiamų rezulta
tų. _

Opera

Sulaukėme tokių laikų, kad 
galime statyti ir operas. Todėl 
trečioji realistiškiausia galimy
bė yra ši. Visi dar prisimename 
didįjį entuziazmą po “Rigoletto” 
operos spektaklių. Ir tie, kurie 
į juos ėjo abejingai nusiteikę, 
pakeitė savo nuomones, išėję iš 
spektaklių. Mūsų supratimu, tai 
būtų visiškai vykęs sprendimas, 
jei nepavyktų du anksčiau mi
nėtieji dalykai įgyvendinti. Sei
mo metu vieną vakarą klausy
tume operos. Opera sutrauktų 
tikrai apie 3,000 žmonių, nes 
šios rūšies meną lietuviai yra 
labai pamėgę. Svarbiausia bū-

pati to seimo idėja bei jo rei
kalingumas. R. Tūbėnas

— Australijoje uždrausta ka 
liniams dėti ant kojų retežius.
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MAY MOTORS
Autorizuotais OIJT>S. pajrdnvejas

7406 S. HALSTED

Atostogų specialus

'56 Olds., "88” 2-Dr................. $1,895
Standard transmission, 2 spalvų. 

'56 Stud. Golden Hawk . . $1,995
Hardtop, 27 5 arklio jėgų.

’56 Plym. Belvidere ............ $1,595
Hardtop, auto. trans., 2 spalvų 

’55 Olds. Holiday Sėd............. $1,795
“98”, full power, 2 spalvų 

'54 Olds, Starfire Conv...............$1,395
"98”, full power, kaip naujas 

'54 Olds. Holiday Cpe........... $1,295
“88”, dviejų spalvų, , hydra.

'53 Olds., Power ...................... $795
'51 Olds., Auto. Trans................. $395
'51 Chev., 2-Dr., R., H................ $295
'50 Chev.,’ 4-Dr.‘, R. H............. $145
'48 Bulck, Auto. Trans. .... $145

Savaitgaliais atdara iki 9 v. v.

G. M. A. C. TERMS
VINCENNES 6-3121 
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MOYJNC DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

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

RER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

RENOROVI

4038 Araker Aveaee Tai. la3-6tw 
AUGUST SALDUKAS Prualdkmm
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FEDERAL
SAVINGS
AND LOAN A8S1*

Įstaigos VALANDOS: Kasdiea ano tf-taa ryto iki 6 vai 
ryta 'ki H vai vakaro AMtadiemais nne 0 vai ryto *

Ohartered a 

by the U. H. Oovernm»m«

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. i

1935 m. gavo Federal Savings & Loan Insurance

Corporation, Washington, D.C., apdrau

dę Visų sąskaitos apdraustos iki 

$10,000.00.

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

agentu valstybės taupymo bonams 

pardavinėti.

ė
Nuo pat įsikūrimo mokėjome ir 

mokame aukštus dividendus.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN I

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8. III

Pitono VI 7-7747 
mO J. KAEAVAU8KAB. Pna

dharterad u Snpemaed by th« United States

po pintų. Kntvirtadiomaia ano B-tos valandos 
• ‘ i« i>'“t,j Tv«Aiad>aniai. -i«o> .»«tnl»r«n.

JONAS G II11IHI
J. O. TELEVISION CO. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS

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

PERK RAUSTAU
BALDUS 

Vietoje ir iš toliau

K. E I D U K 0 N I S
23’S W. 91st St., Chicago, IU. 

Tel. PRescott 8-2781

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

grane savings
2565 WEST 47th STBKET LAfayette S-1083

B. R. Pietkievricz, prez.; E. B. Pletkiewlca, aekr. Ir advokatas

Mokame aukotus dividendus. Keičiame ėefclua. Parduodame Ir perkame 
valstybės bonus. Taupytajam* patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami s«skait« iiandien. Apdrausta Iki f 10,000.

Darbo valandos: pirmad. Ir ketvirtad. nuo 8 Iki 8 vai. vakaro 
antr. ir penk. 8 iki B; treč. uždaryta, o ae*t. nuo 8 iki vidurdienio.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Prccin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.

4058 Archer Avenue
Telefonas Vlrginia 7-2481

IVI O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiua 
per kraustymus bei pervežimui 
<š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Draugą Kemkiie di«i. Draugą'

SPECIAl for July.., Savings placed by the 15th of the Month 
will eam a full month's Dividend.

JULY b, 13, 20, 27... 1957

Padėkite mums atšvęsti mūsų šešių mėnesių jubi- 
lėjų naujuose namuose. Nuo birželio 29 d. iki liepos 
27-tos d. Chicago 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.

1

OHO

Ali (0

nik

10 NCD
KIISIC

CHICAGO SAVINGS

Be to, mūsų taupytojai gauna dar daug įvairių 
neapmokamų patarnavimų kaip šeimos sąskaitų ap
mokėjimą, čekių iškeitimą ir pan. šeštadieniais, ’iepos 
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...
Bus visokių dovanų vaikams ir suaugusiems.

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

T'Hf
šou*

JUVf MII F SAVINGS

(OU N t Lt
i&i-

HOMF eiAMMINS

I90M10T

MACK FIONT

IHIIAIKI DUOIS

IMI FMTIAMCf

FIOM FAIKING lOt

mos f oi
Citit MHIIItS

FREE PIRATE 

AMD TREASURE 

CHEST AND 

0TH1R GIFTS 

tu nll 
fhildrcn 

nrcc:npnnied 
by an adult.

& 10AN ASSCC!*TION

6245 SOUTH WE5TERN AVENUE •• CHICAGO 36, ILLINOIS GR 6-7575

A •
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CATHOLIC DAY A HŪGE SUCCESS
The business leaders and manuf actui ers represented on this page, wish to ex- 

tend their sincere thanks and appreciation to the thousands oi Chicagoans and vi- 
sitors to the Chicagoland Fair whose attendance at CATHOLIC DAY, Sunday, June 7th 
made it such an overwhelming success. The tumout was beyond all expectations, 
and we're grateful to all the people who made it possible.

This page sponsored by the public minded firms and civic leaders listed below.

We Thank You Chicagoland 
For Your Support On 

Catholic Day At The Fair 
Courtesy of

THE WHITE 
HORSE

Fine Food — Mixed Drinks — 
Dancing

PHONE DELAWARE 7-9443

631 West North Avė.
CHICAGO, ILL.

We Thank You Chicagoland 
For Your Support On 

Catholic Day At The Fair 
Courtesy of

MARIMATT
HIDEOUT

PHONE FULTON 5-9445

14401 Davis Street
DIXMOOR, ILL.

We Thank You Chicagoland 
For Your Support On 

Catholic Day At The Fair 
Courtesy o f

P OTT ER 
Manufacturing Co.

PHONE ROGERS P,ARK 4-0098

6110 No. California Avė.
•CHICAGO, ILL.

Thank You Chicagoland 
For Your Support On 

Catholic Day 
Courtesy of

IGNATIUS DELONARDO
TUCK POINTING 
Building Cleaning 

4615 N. Kenneth AV 8-6821

We Thank You Chicagoland 
For Your SuRport On

Catholic Day At The Fair 
Courtesy of

WALEWSKI 
MONUMENT W0RKS

PHONE NEWCASTLE 1-4902 
6550 No. Miltvaukee Avė. 

Chicago 31, UI.

We Thank You Chicagoland 
For Your Support On 

Catholic Day At The Fair

Courtesy of

V and L
TOOL CO
PHONE ALBANY 2-2312

8358 So. Buffalo Avė.
CHICAGO, ILL.

We Thank Ycki Chicagoland For Your Support On 
Catholic Day At The Fair

Courtesy Of

SHEFFIELD SERVICE STATION
MR. JOHN PA1AD|NO, Ouoer

Specialized
Lubrication — Washing — Polishing 

Phone Lincoln 9-9421 2436-40 Sheffield Avenue
CHICAGO, ILLINOIS

Jr

We Thank You Chicagoland 
For Your Support On 

Catholic Day At The Fair 
Courtesy of

YORK AUTO BODY
JOS. VOCELKA, JR., owner

PHONE FACULTY 3-6691
947 North York

HINSDALE, ILL.

We Thank You Chicagoland 
For Your Support On 

Catholic Day At The Fair 
Courtesy of

WHIMPY’S 
TAVERN 

JERRY DAVIS, Owner
PHONE EDISON 3-6555 

106 East 159th Street 
HARVEY, ILL.

We Thank You Chicagoland 
For Your Support On

Catholic Day At The Fair 
Courtesy of

BOX SEAT 
DRIVE IN

TAKE OUT ORDERS
CHICKEN ITALIAN STYLE

1106 Addison LI 9-8832

We Thank You Chicagoland 
For Your Support On 

Catholic Day At The Fair
Courtesy of

V A I SNO R
ENGINEERING INDUSTRIES

PHONE WABASH 2-2206

431 South Dearbom
CHICAGO, ILL.

\^e Thank You Chicagoland 
For Your Support On 

Catholic Day At The Fair 
Courtesy of

McWILLIAMS 
ELECTRIC CO.

PHONE ALBANY 2-0101

1820 North Rockwell
CHICAGO, ILL.

We Thank You Chicagoland 
For Your Support On

Catholic Day At The Fair 
Courtesy of

DR. R. W. DAGLEY
VETERINARIAN

PHONE NEWCASTLE 1-6727

5907 Northwest Highway
CHICAGO, ILL.

We Thank You Chicagoland 
For Your Support On 

Catholic Day At The Fair
Courtesy of

LOUIS SMITH 8£ 
SONS, INC.

VI 7-2301
2711-15 W. Cermak Rd.

We Thank You Chicagoland 
For Vour Support On 

Catholic Day At The Fair 
CC’irtesy of

LEE AM’S
ITALIAN STYLF- READY 

COOKED ROiAST BEEF

5109 N. Harlem R0 3-9478

We Thank You Chicagoland 
For Your Support On 

Catholic Day At The Fair 
Courtesy of

VACU BLAST 
COMPANY, Ine.
PHONE TERRACE 2-3187

463 Evergreen
ELMHURST. ILL.

We Thank You Chicagoland 

For Your Support On. 

Catholic Day At The Fair

Courtesy of

A FRIEND

We Thank You Chicagoland 
For Your Support On 

Catholic Day At The Fair 
Courtesy of

Cfe Harmony
STEEL PRODUCTS

PHONE FULTON 5-5549Westetn Avė. and 142 St.
i

BLUE ISLAND, ILL.

We Thank You Chicagoland
For Your Support On

Catholic Day At The Fair 
Courtesy of

STANLEY’S 
SERVICE STATION 
STANLEY BOLEGA, 0wner

PHONE EDISON 1-9705 
15001 PAGE 

HARVEY. ILL.

We Thank You Chicagoland 
For Your Support On , 

Catholic Day At The Fair 
Courtesy of

ROBERT T.
VAN HOOF

Specializing Diamond Cutlting 
PHONE DEARBORN 2-1474

5 South Wabash Avenue
CHICAGO. ILL.

We Thank You Chicagoland 

For Your Support On

Catholic Day At The Fair
Courtesy of

A FRIEND

We Thank You Chicagoland 
For Your Support On 

Catholic Day Ąt The Fair 
Courte^r of

KAY’S TAVERN
KAY STARYBRAAT, owner

PHONE REGENT 4-9091

8358 So. Buiialo ve.
CHICAGO, ILL.

We Thank You Chicagoland 
For Your Support On 

Catholic Day At The Fair
Courtesy of

C A H I LL
PRINTING CO.
210 So. Desplaines St.

rx

We Thank Ydų Chicagoland For Your Support On 
- Catholic Day At The Fair

' Courtesy Of

T E D R A H N’ S
GENERAL MERCHANDISE STORE

PHONE WHEAT0N 8-0403 CLOVERDALE. ILL.

Jr
We Thank Ydų Chicagoland For Your Support On 

Catholic Day At The Fair

Courtesy Of >

SAGLESS AUTO SEAT CO.
Phone YArds 7-5870 3000 So. Archer Avė.

CHICAGO, ILLINOIS

We Thank Ydų Chicagoland For Your Support On 
Catholic Day At The Fair

Courtesy Of

EARL L. SPEER 
& COMPANY

Phone DErbom 2-1951 221 North La Šalie St.
CHICAGO 1, ILLINOIS

v--

We Thank You Chicagoland 
For Your Support On 

Catholic Day At The Fair
Courtesy of

VOGUE
DENTAL LABORATORIES
PHONE AMBASADOR 2-0095

6743 No. Clark St.
CHICAGO. ILL.

We Thank You Chicagoland 
For Your Support On 

Catholic Day At The Fair 
Courtesy of

HAL OPPER. INC.
PLTM OUT H 
Sales and Service

PHONE REGENT 1-3000 
7626 So. Stoney Island Avė. 

CHICAGO, ILL.

We Thank You Chicagoland 
For Your Support On 

Catholic Day At The Fair 
Courtesy of

ZMUDA 
Venetian Blind Co. 

MR. B. J. ZMUDA, 0wner
PHONE ULLMAN 5-7959 
12258 So. Eggle^ton Avė. 

CHICAGO. ILL

We Thank You Chicagoland 
For Your Support On 

Catholic Day At The Fair 
Courtesy of

W I N D S O R 
Sheet Metai Works

.PHONE BUTTERFIELD 8-0160.

1259 East 75th St.
CHICAGO, ILL.

We Thank You Chicagoland 
For Your Support On

Catholic Day At The Fair 
Courtesy of

SOUTHMOOR
MEDICAL HEALTH SERVICE

PHONE ENGLEWOOD 4-6320 

787 W. 63rd St 

CHICAGO, ILL.

Thank You Chicagoland 
For Your Support On 

Catholic Day 
Courtesy of

D and C ELECTRIC
28 years Experienre

2057 Birchwdod HO 5-2311

We Thank You Chicagoland 
For Your Support On

Catholic Day At The Fair 
Courtesy of

V-R-PRODUCTION
MACHINE W0RKS

PHONE GLADSTONE 5-2658 

10045-49 Franklin Avė. 

FRANKLIN P ARK. ILL.

We Thank You Chicagoland 
■ For Your Support On

Catholic Day At The Fair
Courtesy of

JACK OLANTERN 
TAVERN

llarold and Rita Rayl, new owners
PHONE VIRGINIA 7-9167

901 West 35th St.
CHICAGO. ILL.

Thank You Chicagoland 
For Your Support On

Catholic Day 
Courtesy of

FRANK BURESH’S
LOBSTER NOUSE

8906 W. Sint St. HU 5-1329 
Brookfield, III.

We Thank You Chicagdland 
For Your Support On 

Catholic Day At The Fair
Courtesy of

THE OAKS
RESTAURANT & 

KIDDIELAND 
PICNIC GROVE 

TOrrence 2-9899 

745 Torrence
CALUMET CITY, ILL.

We Thank You Chicagoland 
For Your Support On 

Catholic Day At The Fair 
Courtesy of

CHICAGO
Auto Racing, Ine.

RACING EVERY THURSDAY & 
SATURDAY NIGHT

SOLDIERS FIELD

We Thank You Chicagoland Fckr Your Support On 
Catholic Day At The Fair 

Courtesy Of

W ITTEK
MANUFACTURING COMPANY

Phone LAwndale 1-5124 4305 West 24th Place

Ik CHICAGO, ILLINOIS •
------------&

4-------------
We Thank You Chicagoland Fdr Your Support On 

Catholic Day At The Fair
r

Oayntesy Of »

M ACK
Boiler Specialties, Ine.

Phone WAlbrook 5-1633 7736 South Claremont
CHICAGO, ILLINOIS

We Thank Ydų Chicagoland For Your Support On 
Catholic Day At The Fair

Courtesy Of ?,

VALENTE 
READY-MIX. INC.

Phone SKyline 4-1243—4-1244 77 East 23rd St.
CHICAGO HEIGHTS, ILLINOIS

We Thank Yciu Chicagoland For Your Support On 
Catholic Day At The Fair

Courtesy Of

VILL AGE
Building Material Co.

MANUFACTURERS
Cabinets — Window Frames — Sash and Trim 

Phone FUhndre 3-0161 , 5109 Lake Street
MELROSE PARK, ILL.

We Thank Yda Chicagoland For Your Support On 
Catholic Dky At The Fair

Thank You Chicagoland 
For Your Support On

Catholic Day
i j . * . ■

Courtesy o f

PLEWKE EQUIPMENT C0.
Phone CHesapeaike 3-9500 

1746 W. MadiMvn St 
- CHICAGO, ILL.

Thank You Chicagoland 
For Your Support On 

Catholic Day
Courtesy of ,

ZIRLIN INTERIORS, INC.
Phone AUstine 7-5720 

5665 Madison Street

Thank You Chicagoland 
Tor Your Support On 

Catholic Day
Courtesy of

ERKERT BROTHERS
Tires & Automobile Supplies 

3641 N. Halsted St. BI 8-6040

Thank You Chicagoland 
For Your Support On 

Catholic Day
Courtesy of

LOCAL ELECTRIC C0.
W WEISENBORN, Owner 

1758 N.Rockweil HU 6-2441

We Thank Ydų Chicagoland For Your Support On 
Catholic Day At The Fair 

Courtesy Of

THE XTTRIUM CO.
i

MANUFACTURERS OF PHARMACEUTICALS
Phone BOulevard 8-5800 415 W. Pershing Rd.

CHICAGO, ILLINOIS
J

We Thank Ydų Chicagoland For Your Support On 
Catholic Day At The Fair

i
Courtesy Of

Z O N N E 
COMPANY, INC.

Phone HArrison 7-0504, 714 So. Dearbom St.
CHICAGO, ILLINOIS

Courtesy Of

ZARANTE’S
RESTAURANT and LOUNGE

Modern Air Conditioned Surroundings 
. COCKTAIL — FINEST IN FOODS

Phone TOrrence 2-9631 159th and Bumham
CALUMET CITY, ILL.

____ »
We Thank Ydų Chicagoland For Your Support On 

Catholic Day A t The Fair

Courtesy Of

WALLFILL CO.
Phone DKrborn 2-3620 39 So. la Šalie Street

CHICAGO, ILLINOIS

PLANT
Phone WEnton 8-2324 WHKATON, ILL.

We Thank Ycti Chicagoland For Your Support On 
Catholic Day At The Fair

We Thank Ytki Chicagoland For You r Support On 
< iatholic Day At The Fair >

Courtesy Of

LARSON ELECTRIC CO.
DAVID E. LARSON, 0wner

Phone CEdarcrest 3-3885 10081 St. Western Avenue
CHICAGO, ILLINOIS

&

Courtesy Of

POZZOLAN PRODUCTS CO.
Phone ANdover 3-0645 228 N. La Šalie St.

CHICAGO, ILLINOIS

................. .......j..............................- -

(Continued on page 6)
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PADĖKA
Tetai Kat. Srubienei ir dėdei M. j 

Srubui reiškiu nuoširdžiausią pa
dėką už taip malonų sutikimą, man , 
atvykus iš Winnipego j Chicagą, 
už ilgas vaišes (nuo 27 d. birželio 
iki 6 d. liepos) jų jaukioje buvai- 
nėje ir už gausias dovanas man iš- Į 
vykstant.

Taip pat dėkoju p.p. Philips šei
mai už visus patarimus ir nuro
dymus, kas lietė mano keliones.

Ypatingai dėkinga esu ir trūksta 
man žodžių išreikšti padėkai ttftai 
Kat. Srubienei, kuri lydėjo mane i 
Kanados ir J.A.V. Jaunimo kon
gresą, kuriame tiek gražių minčių 
teko išgirsti ir atgaivinti savo 
dvasią; lydėjo ji ir į Kanados ir 
J.A.V. Jaunimo Taut. Šokių Šven
tę, kur ašaros tryško žiūrint j to
kį pajėgumą, kai virš 1,000 jau
nuolių sužygiavo į Amphiteatrą..

Taip pat jos mieloje draugystėje 
teko būti 30 d. birželio, sekmadie
nį Šv. Kryžiaus bažnyčioje, kur tu
rėjome laimės išgirsti galingą “Dai
navos” Ansamblio choro skambėji- 
nąą ir dr. prof. St. Ylos pamokslą, 
pilną gilių minčių.

Miela teita Srubiene, jūs daug nu- 
vargote bevaikščiodama po Chica- 
goe didmiesčio krautuves ir kitas 
įžymias vietas drauge su manimi, 
ko aš niekada neužmiršiu ir melsiu

Aukščiausią jums sveikatos ir il
giausi ųmetų, kad galėtumėt dar 
daug pasidarbuoti visuomeniniame 
darbe, kaip iki šiol nepavargsta- 
mai dirbate.

Dar kartą malonėkite priimti ma
nu nuoširdžią padėką už visą visą, 
ko čia negaliu smulkmeniškai ap
rašyti.

Lieku jums dėkinga,
B. BUJDKIENE

11 liepos, 1957 m.

PAJIESKOJIMAI
Pajieškomas JONAS PUCIU- 

NAS. Jieško Aldona Puciunaiitė 
(Drazdienė). Jis pats arba žinan
tieji api jį prašomi atsiliepti šiais 
adresais: Aldona Puciunaitė-Draz- 
dieinė, Lietuva TSR, Kybartų Ra
jonas, Kybartų miestas, Tarybų 
gatvė Nr. 16 arba Mrs. Bernice 
Szott, 1442 So. 49th -Avė., Cicero 
50, III.

Skelbtis ‘DRAUGE’ apsimok* 

aes jis yra plačiausiai skaitoma* 

lietuvių dienraštis o skelbim 

talna yra praeinamu visiem*
X>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

(F

Jau laikas užeiti į ...
MUTUAL

FEDERAL S A VI N G S
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

• DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

• SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 1935 M.

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AMD LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by tbe United States Government 
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

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

f

JEI TIK BALDŲ REIK,

PAS RUDAITĮ
TIESIAI EIK.

žemiausios kainos Chicagoje. Išsimokėjimui iki 3 m.
Air conditioner, Emerson, Admiral, Hot Point,

Westinghouse ir kiti tik ....................  ........................ .. $149.00
8 cub. pėdų šaldytuvai, Frigidaire, Admiral, Westang-

house, Norge ..............................................  ..................... ; $159.00
Virimui gesintai poreelano pečiai .... ............................ $ 89.00
Skalbimo mašinos geriausių firmų .... .......................... $ 89.00
Autnimatiškch skalbimo mašinos............ .. .......... $189.00
Gesiniai ar elektriniai džiovintuvai.......... ............................ $149.00

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Sofos dienai, nakčiai lovos parduodamos po $69.00

pas mane tik ..................  .................................................... $ 39.00
5 dalių svečių kambario baldai (sofa, kėdė, otoman,

2 pagalvėlės) kitur parduodama po 150.00 delerių
pas mane tik .........................................  ............................... $ 99.00

2 dal. Nylon setai išpardavimuose siūlomos po $289.00

.......  .................................. $229.00pas mane tik

MIEGAMO KAMBARIO BALDAI
Metalinės lovos visų dydžių tik ............ ............................... $ 9.95
Medinės, ąžuolo lovos ............................................................... $ 99 Sfl
Vatiniai matracai ............ .. ..........'7. $ 12.50
Spyruokliniai matracai parduodami po $39.95 dabar tik j 26.50
2 dalių ąžuolo miegamo kambario baldai reguliariai

parduodami po $199.50 dabar tik ........  ......... $ 99.00
4 dalių miegamo kambario baldai vertės $400.00 tik $249.00
3 dalių miegamo kambario baldai visur parduodami po

$199.00, pas mane tik ..................  .......................... .. $149.00

KILIMAI
9x12 kilimai parduodami pe $59.00 dabar tik................. J 39.00
9x12 kilimai vertės $99.00, pas mane tik ... .............. $ 69.00

RADIJO IR TELEVIZIJOS
17 Inchų televizijos $149.00 vertės tik .........  ................... $ 99.00
21 inchų televizijos $189.00 vertės ......... ........................ $149^00
24 Inchų televizijos $209.00 vartės tik . .. . ................. $199.00

Atsilankę, rasite daugybę kitų prekių, kurias pirkaite že
miausiom! kainom Chicagoje.

Perkant baldus, nežiūrint kurioj Chleagtn daly gyvena- 
te, Jums apsimokės aplankyti mane, palyginti kalnas ir pirk
ti pigiau, negu bet kur kitur.

MAJOR FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street

Telefonas — CAIumef 5-3207
Vedėjas E. RUDAITIS 

Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.
pirm. ir ketv 9—9:30 vai.

Liepos ir rugpjlūčio men. krautuvė sekmadieniais bus uždaryta.

(Continuation from pąge 5)
We Thank You Chicagoland 

For Your Support On 
Catholic Day At The Fair

Courtesy of

TOUHY AVENUE 
LUMBER CO.

PHGNE BRIARGATE 4-6257 

3565 WEST TOUHY AVĖ. 
CHICAGO, ILL.

We Thank You Chicagoland 
For Your Support On 

Catholic Day At The Fair

Courtesy of

MASTER PLATERS,
INC.

PHONE KENWOOD 8-4244

330 West 47th Street

CHICAGO, ILL.

We Thank You Chicagoland 
For Your Support On 

Catholic Day At The Fair

Courtesy of

MACE RA
OFFSET PRINTING C0.
PHONE WEBSTER 9-3732

1139 So. Wabash Avė.
CHICAGO, ILL.

We Thank You Chicagoland 
For Your Support On 

Catholic Day At The Fair

Courtesy of

Z I E G L E R
TOOL & WELDING W0RKS

PHONE FILLMORE 3-8353

1414 St Charles Road
MAYV’OOD, ILL.

We Thank You Chicagoland 
For Your Support On 

Catholic Day At The Fair 

Courtesy o f

UNIVERSITY INN
OPEN 24 HOURS DAILY

Phone CAnal 6-3696 

1824 West Harrison St.
CHICAGO, ILL.

KEAL ĖST AT E

* eiSiTOJSarr-UTS.
GAGE PARKE

Pajamų nuosavybė 7 kamb. rezid. 
ir 2-jų k. butas rūsyje. itidijutmiai.s 
guzu apšilti. Galimybė padalyti 3-čias 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su 
4J/į%. Pilna kaina $19,91)0,

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1*4 augšto medinį namų - 5 ir 3%>
katuli., alyvos šildymas. Tik $1 1,900.

Prie parko 1 nit. senumo 5 k m b. 
būt. (3 mieg.), apačioje ir 4 kmb. 
būt. viršuj, kilimui, įkainuota pri
einamai. z J

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

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

Apylinkėje Cie-ro ir 4,S gatv. nau
jas 6‘/2 kmb. (3 miegam.) mūr. na
mas. Pilna kaina $18,500.

PASITKIltAITi ITE mūsų namų 
surašė ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Eslate
Insurance. Notary Public 

561H So. Western Avė.
ITlosp. 8-2234 arba IlEm. 4-7085

B. ’

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 narnų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

marquette parke
2 nauji namai: 5 kmb. ir 5*/2 kmb. 
— padidinami. Ąžuolo papuošimai

“Overliead” scwers 
34IC Mest 74th St.

7253 So. Homan Avė. 
Susitarimui skambinti

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

■uiuniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiM

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

M 0 R V I L A
KI.AL F.STATR SALES 

2600 W. 5»th St. Tel. PRospeet 8-5454
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiniliiiiiiiiiiiiiiniTnii;;::::ii:!"!ii'UU!iiiuiiiiiiiiiiiiiiiii!iuiiiiiiiiiiiii'iDiiiiiiiiiiiiii

CLASSIFIUD AND HELP WANTED A D S
KKAL ESTATE REAL, ESTATE HELP WANTEI) — MEN

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

alum. langai, nauj. garaž. $24,000
Mūr. 2 a. po G k. cent. šild., sklyp. 
3 1 pčtlų, garažas. $29,000.

M. ŠIMKUS
H E AL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLiffslde 4-7450; lies.

Y Artis 7-20411

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublie 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 25 pė
dų sklypu šalia. A. Sirutis.

50 PftI>V SKLYPAS 
5 kamb. rezidencija. Tik blokas 

nuo Marųuette Parko. , šildymas aly
va. Visi kambariai iškloti kilimais. 

I Alum. dvigubi langai. Apsauga nuo 
Į potvynio. 2 karų garažas. Daug 

priedų. A. Katilius.
I 5 AKRAI ŽEMF.S NETOLI ČIKAGOS 

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

P.t L E 0 N A S
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street
Visi telefonai: UAlbrook 5:6015

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

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

INCOME TAX. Tas aeeountant

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės Į
SOPRYCH REAL ESTATE . 

6407 S. Kedzie Avė. UAlbrook 5-3210
AGENTAS ALEX KANA VERSKIS

Perskaitę 
kitiems!

‘Draugą” duokite

“VERKIANTI DIEVO MOTINĄ 

SYRAKŪZUOSE”
Kan. dr. Ottavio Musumeci’o

Nuostabi knyga apie mūsų dienų antgamtybės 
prasiveržimo reiškinį

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

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

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

Pinigus su užsakymais siųskite:

DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

4 KAMBARIU M ERINIS
3 KAMBARIAI VIRŠUJE

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

FRontier 6-2033 
4527 So. Kontinsky

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOB 

NOTARY PUBLIC 
2405 Wort 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospeet 8-3579 (vak. ir semad.)

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stanėiauskas instoliuoja vi

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

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

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

OLympic 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos Autoinobl 

llų finansavimas N o taria tas Valsty
bės patvirtinos kainos

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
UAlbrook 6-5671

i INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6168 S. Ashland Ave_ Chicago 36. III.

VIKTORO K O 810 0 8 
Lietuvišk gazolino stotis ir auto 

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

dalyą
CALL-ME-MOTORS C0.

6759 S. WESTERN AVB. PR 8-9533

I8NUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų iinpomavi- 

mui. Pntarnavimaa veltui. Turima 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Eatate
5616 So. Wet»«ern. PRomiect 6-$$$4

IftNUOMlJOJAMAS kambarys. 
Galima naudotis virtuve.

Prie 72 ir Thnian Avenue 
ORovehilI 6-0320

'No,
. INDIANA HARBOR, IND. 

3623 Fir St

MUSKS FOOD SHOP
Parduodama maisto, laikraščių, mo
kyklos reikmenų krautuvė, prie mo
kyklos. Per $50,000 bruto pajamų. 
Reta proga greit užsidirbti.

QI'EEN OP MARTYRS PARISH 
(IH bloks)

^VERGREEN VARK, ILLINOIS
De Luxe rus t oru bullt brick ranch, 

attached garage, 5 roont, 2 bed- 
rooms, ceramic tile both, large liv- 
ing and separate dining rooms. Ca- 
binet kitehen. Completely land- 
scaped, 53x125ft. lot, Cyclone Fence. 
Mušt see to appreciate. By owner. 
Asking $30,000.
t'nll GArden 2-5086 for appointment

Brlghton Parke, kampinis namas 
ant 30 pėdų sklypo; 2 butai po 6 kb. 
ištisas rūsys ir pastogė lattic), 3 
autom, garažas. 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: 41/, Ir 6 kamb. Prie 
gero susisiekimo. Centr. karštu van
deniu apšildymas. Ištisas rūsys. 50 
IH-tlų sklypas. I 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 J raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6483 So. Pulaski St.

Telef. LUdIow 5-5900

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 jmokėjimu.

Mūr. 6 ir 3 kamb. su krautuvei 
patalpa. Dideli butai, vieta tinka ir 
bizniui. Mažas jmokėjimas, 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. centr. šild., 

garažas, puiki vieta.
KITUR:

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

BIZNIAI:
Mūr. 3 butai ir geli. Išdirbinių 

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

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

Mur. taverna ir 5 kb. Oage parke.
Mūr. 3 butai ir ta v. patalpa su 

visais įrengimais, 36 gt. netoli Ash
land.

ŠIMAITIS REALTY, 

2737 W. 43r4 St.. CL 4-2300
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 SIDfiJE mūr. 12 po 5 kmb., 
oentr. šildymas. Pajamų $9,500. 
Kaina $37,500.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

6 BUTŲ NAMAS. Apylinkėje 
16th ir 50th Avė. 3 po 3 ir 2 po 4 
ir 1-2 kamb. Pajamų $260. — į 
mėn. $19,500; įmokėti $6,000. SVO
BODA, 6013 Cenmak Rd. BIshop 
2-2162.

MODREN. MŪR. 2 BUTŲ “COT- 
TAG.E” 4 ir 4 kamb. 26 ir__Sawyer 
apylinkėje. Plytelių virtuve. Gazo 
šild. Virtuvėje spintelės. Taksai 
tiktai $97.00. — 2 autom, garažas. 
$13,900. — $3,500. — įmokėti. 
SVOBODA, 3739 W. 29 St. LAwn- 
dalc 1-7038.

Arti Scottadale SAVININKAS 
PARDUODA De Luxe $26,500. 
8014 S. Lawler. 6 did. kamb., face 
brick tri-level. Gazu karšta vand. 
apšildoma. Natūralaus akmens ži
dinys. 65x165 pėd. sklypas. Palė- 

1 pis ir garažas. Geros mokyklos 
’ GArden 5-3583.

PROGOS — OPPORTUNITIES

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

DĖMESIO!

Rcmkite dien. Brang?! 
Pasinaudokite Draujįo" Gassified skyriumi. Skelbkitės “Drauge”

GERIAUSIOS Rekomendacijos 
dėl gero apartmento pirkimo, kurį 
įsigijau per Mr. Svobodo, 3739 W. 
26th St., skyrius 8013 W. Cermak 
Rd., Cieeroje. Turiu dabar labai ge
ras pajomas ir esu patenkintas.

Petras Stetnkunaft, 
2308 S. RMgeway Avė.

JOB OPPOKTUNITY U'ITH 
A EUTUBE 

T R A 1 N E E S
foi- conMtuntly giowing concern iii 
i-ubbcr plate making. Steady work, 
5 day week. Good working condi- 
tlona. Ali benefita. Excellent oppor- 
tųnity for energetic young men,

Apply
PORTER & DI GAS, |NC.

626 S. Clark HA 7-5771

INDUSTRIAL

GUARDS
MEN 25 TO 55

Mušt have good 
Background

Steady 
Employment 

APPLY IN PERSON
9 a.m. to 4 p.m.

330 SO. WELLS ST
R O O M 5 11

COMPOSITORS
Steady work. 5 day week. Good 

working conditions. Ali benefits. 
Excellent opportunity for energetic, 
ambitiuos young men. apply:

PORTER & DUGAS, INC.
62(i So. Clark St.

HA 7-5774

BUILDINO & REMODEJ.ING

Nauji narna?, garažai, "vairūs pa*
taisymo Ir pertvarkymo (remodel- 
Ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRAOTOR 

4S27 8. Campbell Av., Chicago 32. III. 
Telef. YArds 7-6075 arba CL 4-7150

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErnilnal 8-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10 - 4 vai. Adresas 615 
Nnltnn Wlllow 1

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR 

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

Namų tel. BIshop 7-3340 
2737 Wwt 43rd Street

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Šaukite DAnube 6-2793 nuo V vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympic 2-5121 nuo 6 vai. 

vakaro Iki 11 vai. vakaro

LIETUVIU ST4TYBI 
BENDROVEMORAS

Builders Gen. Contractors 
Atlieka planavimo Ir ntaty 

bos darbus gydytojų ofisų, gy- 
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas

PRoapect 8-2013
8800 80 CAMPBELL AVĖ 

Chicago 29. I1L

ĮSIGYKITE DABAR !

i

i.

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikor knj 
ritėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 

ŠILUVOJE
Kaina 40 centą

Ją aabte gauti

“D B A C G E

4545 W. 63 St., Chlcago 29, III

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašylaa 
H. H. Pevvtrcss ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4 50. 
Gaunama "Drauge”, 4545 W. 63rd 
8t., Chicago 29. UI.

Skelbkitės "Drauge"!



Pirmadienis, 1957 liepos 15

Pošventinės pabiros
(Atkelta iš 2 pusi.)

galima: šimtai šokėjų, kurių 
absoliutinę daugumą sudarė 
mūsų jaunimas, deja, negalėjo 
dalyvauti Jaunimo kongreso 
darbuose, nes šeštadienį šokė
jai praleido visą dieną rejietici- 
jose. Kaip tik tuo metu ir vy
ko svarbiausi kongreso posė
džiai. Kiek mažiau jaunimo da
lyvavo ir bankete. Na, bet augs 
tos, pačio viešbučio nustaty
tos kainos, aišku, daugeliui 
mokslus einančiam jaunimui 
nebuvo priimtinos. Užtat visi 
kiti dalyvavę bankete galėjo 
jausti tikrai malonų pasiten
kinimą: savo dalyvavimu iš
kilmingam bankete jie išpirko 
patalpas kongresui ir meno 
parodai. Mat, reikalingos pa
talpos viešbučio buvo suteik
tos nemokamai, kaip priedas 
prie banketo.

Keli žodžiai apie meno pa
rodą. Ji buvo tikrai įspūdinga 
ir patraukli. Ir tenebūna tai 
pigūs reklaminiai žodžiai, bet 
būtų visai arti tiesos tariant, 
kad išeivijos gyvenime tokios 
vertingos dailės parodos tikrai 
dar neturėjome. Tai, be abe
jo, spaudoje aptars meno žino
vai, bet eilinis žiūrovas tikrai 
ilgai negalėjo atitraukti akių 
nuo P. Puzino kūrinių. Jp “XX 
amžiaus madona”, regis, galė
jai grožėtis valandų valando
mis ir vis dar rasti ką nors 
naujo ir įdomaus. Baigiant 
šiuos atskirus įspūdžius, tektų 
tarti, jog mūsojo išeivijos jau
nimo stipri lietuviškumo de
monstracija buvo visiškai pa
vykusi. Ir kaip pykši, kaip rū-

DIEN KASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MŪSŲ KOLONIJOSE
Brockton, Mass.
Nukryžiuotojo Seselių sodyboje

Atokiau nuo Brocktono mies
to, gražioje apylinkėje, medžių 
pavėsyje, yra graži ir lietuviš
ka savo išvaizda Nukryžiuotojo 
Seserų sodyba. Seni medžiai sa
vo šešėliais dengia senelių prie
glaudos du namelius, vienuoly
ną, sodybos ūkio pastatus ir 
gražų “-Alkos” muzėjų. Tik trūk
sta koplyčios pastato, kurį tiki
masi irgi turėti.

Kas lankėsi pas Nukryžiuoto
jo seseles, tas su nusistebėjimu 
pamatė ir išgyveno ne tik lietu
višką gamtos grožį, bet pajuto 
ir lietuvišką dvasią, kuri gyvena 
senųjų medžių šešėlyje ir jau
nojo vienuolyno santvarkoje. Vie 
nuolyno vyriausioji motina yra 
dabar motina Anunciata, kuri 
energingai tvarko vienuolyno gy 
venimą jau penktus metus. Vie
nuolyno dvasinio centro vadovu, 
lietuvybės gaivintoju ir puoselė
toju yra šio vienuolyno kapelio
nas kun. J. Švagždys. Savo turi
ningais pamokslais, griežtai to-

gas J. Švagždys patraukia kiek
vieno širdį, kas tik jį arčiau pa
žįsta. Todėl nenuostabu, kad vie
nuolynas yra mielai lankomas 
įžymių asmenų ir svečių. Šiais 
metais vienuolyną aplankė prel. 
Tulaba .lydimas prelato Pr. Ju
ro, dailininkas Jonynas su po-

das neeilinio pasigėrėjimo vie
na lietuviškosios dvasios aprai
ška — mūsų taut. šokiais. Iš
ties, ne tik gražus, bet ir pra
smingas buvo didysis šios va

nia, architektas Mulokas, mūsų 
žymus fotografas Maželis, ir ei
lė kitų asmenų. Vienuolynas pa
sižymi vaišingumu ir nuoširdu
mu.

Vienuolyno nedidelis ūkis yra 
sumaniai tvarkomas mūsų žino
mo agronomo ir visuomenininko 
B. Vitkaus, kuriam talkinėja ag
ronomas Valiūnas. Ūkis yra 
tvarkomas lietuviškais papro
čiais ir yra gaminami lietuviški 
produktai, kaip sūris ir kitkas.

Nukryžiuotojo seselės turi 
daug draugų iš įvairių Naujo
sios Anglijos vietovių, kur jos 
dirba pedagoginį darbą mokyk
lose. Savo prisirišimą vienuoly
nui ir padėką seselėms už jų 
gražųjį darbą prijaučiantieji ir 
draugai kasmet išreiškia susirin 
kę seselių sodyboje ruošiamoje 
gegužinėje. Gegužinė įvyksta 
kasmet ir šįmet tuo pat laiku 
— Darbo dieną. Apie gegužinės 
programą bus pranešta vėliau. 
Kas norėtų pažinti iš arčiau lie
tuvišką sodybą ir jos nuotaikas, 
gali savo laiką paskirti jau da-

bula logika, giliu tikėjimu kuni- ^ar- Tai rugsėjo antroji diena
— Labor day.

saros lietuvių subėgimas Chi- 
stinsies už išeivijos jaunimo da j cagon, kuris, sekant to did- 
lies dažną anglų kalbos nau- miesčio angliškąją spaudą, li-
dojimą (tą galima buvo nere
tai girdėti užkulisuose), jei tas 
pats jaunimas tokiu nuoširdu
mu, tokiu atsidavimu, niekie
no neverčiamas, bet savo lais 
va valia ir lietuviškuoju supra
timu aukojo savąjį laiką ir pa
stangas, nepabūgo kelionės ne
patogumų ir išlaidų ir jaunuo
lišku gaivumu saviems ir sve
timiems suteikė kelias valah-

ko gražiai pastebėtas ir nuo
traukomis bei rašiniais tinka
mai atžymėtas bei .pristatytas 
platiems amerikin’iarns sluogs- 
niams. Lietuviškąsias pastan
gas puikiai atestuoja taut. šo
kių šventės metu gauta sveiki
nimo telegramą iš prez. Eisen- 
hovverio, kurios žodžiai žiūro
vų ir šokėjų buvo priimti ne
paliaujama plojimų audra.

LINKSMIAU
Tiesa

Mark Tvvain kartą pokyly 
kalbėjosi su ponia, kuri nepasi
žymėjo grožiu. Norėdamas jai 
parodyti mandagumą jis tarė:

— Jūs šiandien nepaprastai 
graži.

Ponios būta ne tik negražios, 
bet ir nemandagios, nes ji at
šovė:

— Deja, aš negaliu pasakyti 
jums tokio pat komplimento.

Mark Tvvain nusišypsojo ir, 
žinoma, jam nereikėjo ilgai jieš- 
koti kišenėje tinkamo atsaky
mo. Jis poniai atsakė:

— Darykite, gerbiamoji, kaip 
aš — meluokite.

Nepasotinami
Senas indėnas buvo labai ne

patenkintas baltaisiais.
— Klausyk, -- tarė jis anū

kui, — prieš 300 metų atėjo pas 
mus baltieji ir paėmė visus šil-

epe
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E GIFTS
DABAR GAUSITE 

AUKŠTESNIUS 
DIVIDENDUS!

FOR JULY SAVERS

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 
tik 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 įdedami į jau esamą 
taupymo sąskaitą ar atidaryda
mi naują. Tai praktiška dovana va
saros laikotarpiui, būnant prie 
vandens arba šiaip išvažiavime.

ATOSTOGŲ KLUBO TAUPYT01AMS 
PASKUTINE PROGA
gauti vieną iš šių
praktiškų ir gražiai įpakuotų druskinės ir 
pipirinės komplektų nemokamai. Tik pra
dėkite Atostogų Klubo Taupymo su $1.00 
daugiau savaitėje ir mes Jums duosime 
šią praktišką dovaną.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 Se. 49th Court • Cicero 50 • TO 3-81 31 INSURED

Savings lnsured...Since 1938

n*-/ \ęja

tus kailius, mums tik žibučius 
palikdami. Paskui atėjo kiti ir 
iškirto didžiuosius medžius, įstei 
gė lentpjūves. Išnyko storieji 
medžiai. Tada įsteigė popierio į- 
monę, iškirto ir plonus medžius. 
Pasiliko tik uolos. O dabar jie 
ateina ir mūsų akmenis išveža, 
nes juose yra uranijaus...

Gulbės kaklas
Mikas ir Dikas stovi prie tven 

kinio.
— Aš nesuprantu, — sako 

Mikas, — kam tai gulbei reika
lingas toks ilgas kaklas7

— Ot tai tau! — piktinas Di- 
'kas. — Jei ji turėtų tik tokį kak
lą kaip tavo, tikrai šiame tven
kiny prigertų.

Pasakyk man
Slaptosios policijos viršinin

kas išdėstė savo planus sekre
torei.

— Taigi, pasakyk man kon
krečiai, ar galiu šią paslaptį pa
tikėti savo draugei Ęrnai? Ar 
ji moka tylėti?

GU2AUSKŲ
BEVERLV HILUS GELINYClA 
Gena usios gėlSs d61 vestuvių, baus. 
tų. laidotuvių ir kitų pa p uosiui u-

2443 VVest 63rd Street 
, Tel. PHospeot 8-0833 ir PR 8-083*. 
■IRUS ūsai

Duoną Ir įvairias skoningas | 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8389-41 S. Lituaniea Avė.

Tel. CIJffHidt 4-8370 
Pristatome J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat 1S- 
slunčiame Į visus artimuo
sius miestus

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJA

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ
AIRXX)NDITIONER

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

GAZU AR ALYVA
SOPHIE B A L C U S

RADIO PROGRAMA•
IS WQEP stoties — Banga 189i 

PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKT.J?.

8:46 Iki 9:80 vai. ryte
- 8EŠTAD. 8:80 iki 9:30 ryte 

8EKMAD. 8:30—»:3O v. r. IS stoties
WOPA — 1400 kil.

7169 So. MAPLEVVOOD AVĖ. 
Chicago 29. Iii. HEmlock 4-2418

Ii ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
BO47 W. 67th PI., Chicago,

III. YVAlbrook 5-8063

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING ,

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

TOtvnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

ŠALDYTUVAI

SPECIALUS BARGENAS

<K8»e ooaotoj

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
PEI.lt A. HAIIDONIK, NELLIK BERTI'LIN, Nav.

ROOSEVELT FURNITURĘ Co.
2110 W. Roose.elt Rsad Telef. SEeley 3-4711

Krautuvo atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:80.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vlcc-Prealdent

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehlll 6-3745

į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
tranaportaeiją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 5 vai. popiet

IMHIRINKITF DABAR _ RITR PASTATYTA KAPINIŲ DIFTNOJF.I 
JOKIO |M(»K IJI Mli SUMOK ftsrni- KAPINIO DIFNOJK.

— Be abejo, — patvirtina se
kretorė. — Prieš porą metų aš 
jai paskolinau 50 dol., bet iki 
šiol ji nei man, nei kam nors 
kitam apie tai neprasitarė.

Ruošia vadės
Du šimtai katalikių moterų 

Clevelande išėjo vadų kursus, 
kuriuos suruošė JAV katalikių 
moterų centras.

MOVIMO

“ IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI Oiueu TRUKU-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/AJ 

HGtį MSTtf PATYRIMAS-PIGUS IR SĄ±ININ6AS PATARNAVIMAI

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

UODtSIO valandoj

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

ee<B Sk Ato Air 0e«dM<me4 keptyte
1-MM — T-titl ArtomobUiama vieta 
kurto fjrvrua kKeee mitele telyaei emusiate

keplyBtą arBtou Jttrų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

T0wnhall 3-2108, 3-2109 e

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS» <

Ambulansų patama- Mes turime koplyčias )
1 vimas dieną ir nak- v s o s e Chicagos ir |
Itį. Reikale šaukti _ > Roselando dalyse ir

tuojau patarnaujame.1 mus.

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

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

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS^
10821 S. M1CHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

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

VASAITIS — BUTKŪS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 6!Ith STREET REpubik 7 1213
2314 W. 23rd PLACE _________ VIrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 Ir TOwnhall 3-9687
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X Vysk. V. Padolskis birže
lio 9 d. data atsiuntė Jonui 
Andruliui, “Draugo” mecenatui, 
laišką, kuriame dėkoja už sūrių 
siuntą Šv. Kazimiero kolegijai 
Romoje.

x A. Petreikis, gyv. 5611 S. 
Emerald Avė., pasisiūlė apmo
kėti už metus “Draugą” kam 
nors iš negalinčių užsimokėti, o 
labai norinčių dienraštį gauti. 
Administracija jo 11 dol. auką 
paskyrė už kun. Jonui Svirneliui 
į Indiją siuntinėjamą “Draugą”. 
Administracija turi gana daug 
skaitytojų, kurie labai nori dien 
raštį skaityti, bet patys jokiu 
būdu neišsigali jo užsiprenume
ruoti. Jei atsirastų daugiau ge
raširdžių asmenų, administraci
ja su džiaugsmu galėtų patar
pininkauti.

X Ar tėvai atlieka savo pa
reigas vaikams vasaros atosto- 
gų metu’ Dabar juk ištisas J- Pildžius yra apsistojęs pas

brolį Brockton, Mass.
X Visuotinė lietuvių meno 

paroda Morrison viešbuty už
daryta praėjusį sekmadienį 8 
vai. vakare. Ta proga savo žo
dį tarė T. Blinstrubas, prof. 
Ad. Varnas, Z. Kolba ir M. Ši
leikis. Pirkusieji paveikslus 
galėjo juos atsiimti tuoj po 
parodos uždarymo.

X Sol. P. Bičkienė išvyksta 
atostogų, kūrių metu .mano ap
lankyti draugus bei pažįsta
mus, tarp jų ir solistę J. Dau
gėlienę, gyvenančią Clevelande.

X A. a. prof. Bernardui Ko- 

kad tas mokyklos darbas ne-1 daičiui mirus, vietoje gėlių O.
ir P. Zailskų seimą paaukojo 5 
dol. Vokietijos skautėms.

dienas vaikai yra jūsų, tėvai, 
priežiūroje. Žiūrėkite, kad vai
kai šventadieniais išklausytų 
šv. mišias, o taip pat atliktų ir 
kitas religines pareigas. Yra 
pastebėta, jog nedaug vaikų 
dalyvauja jiems laikomose šv. 
mišiose.

Toliau primintinas reikalas 
kad atostogų laiku vaikai ne- 
sitrankytų vien po gatves; žiū
rėkite, kad vaikai turėtų ge
rus draugus. Žinokite, jog blo
gi draugai sugadins jūsų vai
kus. Mokykla per ilgesnį laiką 
diegė, mokė jūsų vaikus, bet,

išnyktų, tėvai turi atkreipti 
daugiau dėmesio į savo vaikus. 
Ką gi padės visoki nusiskundi
mai tada, kai jau bus pervėlu? Audra ir potvynis

Chicagą nusiaubė audra ir 
X A. Jakubauskas iš Chica- nepaprastas lietus. Iki šešta-

gos savo laiške “Draugo” re
dakcijai pareiškia pasitenkini
mą dėl G. Galvos straipsnio, 
tilpusio dienraštyje 1957 m. 
liepos 10 d., ir reiškia pageida
vimą, kad G. Galva dažniau ra
šytų “Draugui”, ypač tarptau
tinės politikos klausimais. A. 
Jakubauskas sako, jog tuo pa
reiškimu nenorima pabrėžti sa
vo nuomonės svarbumo, o tik 
prisidėti prie įvairių nuomonių 
kaleidoskopo vertinant “Drau
gą” turinio atžvilgiu.

A. Jakubauskas šia proga 
“Draugo” reikalams paaukojo 
vieną dolerį.

X Dr. F. V. Kaunas vado
vauja komitetui, kuris rengia 
Cicero lietuvių išvyką-gegužinę 
į saleziečių sodybą prie Cedar 
Lake, Ind., įvykstančią liepos 
mėn. 18 d. Be jo, į komitetą ir 
įvairias komisijas įeina: J. 
Kreivėnas, B. Babrauskas, J. 
Arštikys, Palčiauskas Z. Ašok
lis, P. Maldeikis, Z. Juškevi
čienė, Vabalaitis, Butkus, Ed. 
Šulaitis, Paulauskas ir kt. No
rintieji šioje išvykoje dalyvau
ti turi iš anksto registruotis 
pas Butkų, tel. OL 2-1003, nes 
norima sužinoti nuvažiavimo 
priemonių neturinčių asmenų 
skaičių.

X Marija Remys, gabi ir 
energinga moteris, išlaikė nu
statytus nekilnojamo turto 
pardavėjų egzaminus ir pradė
jo dirbti S. A. Aglinsko Real 
Estate, 2439 W. 69 St.
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X A. a. Uršulė Mickevičienė 
laidojama šiandien iš Šv. An
tano parap. bažnyčios Šv. Ką- 
zimiero kapinėse. Velionė anks
čiau gyveno West Sidėje, o 
pastaruoju laiku Ciceroje. Tarp 
kitų liūdinėtųjų liko ir velionės 
dukrelė sės. M. Mercedes, žino
ma kazimieriečių artistė-piešė- 
ja.

X Mary Dzimidas neseniai 
dalyvavo Clevelande, Ohio, vy
kusioje Gold Star Mothers 
konvencijoje, Kurioje buvo pa
liestas ir JAV bei Sovietų Są
jungos nusiginklavimo klausi
mas. Tuo klausimu pasisakė ir 
p. M. Dzimidas. II Pasaulinio 
karo metu p. Dzimidų sūnus 
žuvo Jivo Jima kovose. P. Ma
ry Dzimidas yra buvusi Don 
Varnas Amerikos Legiono Mo
terų skyriaus pirmininkė ir 
American Gold Star Mothers 
pirmininkė. Ji daug dėmesio 
kreipia prieglaudoms, vetera
nams ir pan. reikalams.

X Br. P. Jančius, MIC, “The 
Marian” redaktorius, ir br. J. 

Peldžius, MIC, abu gyveną nau
jajame vienuolyne prie “Drau
go”, šiuo metu* yra išvykę ato
stogų į rytines valstybes. Br.

dieAio ryto užsitęsęs lietus 
(prasidėjęs penktadienį popiet) 
užtvindė pervažas, daugybę 
rūsių. Audra sugadino tūks
tančius telefonų, vietomis su
ardytas elektros tinklas, suga
dintos šviesos skersgatviuose. 
Vandens iškrito kaikur netoli 
10 colių. Rūsyse kaikur pribė
go vandens iki devynių colių. 
Lietuvaičių seselių vedamoje 
Loretta ligoninėje vanduo už
tvindė rūsį, kur buvo sukrauti 
medikamentai, ir buvo padary
ta apie $50,000 nuostolių.

Daugelis pervažų dar ir šeš
tadienio rytą buvo neperva
žiuojamos. Nakčia į šeštadienį 
sustojo lėktuvų judėjimas Chi- 
cagos aerodromuose. Vandens 
buvo tiek pripilta, kad Midway 
aerodromo stoty keleiviai brai
dė iki kulnų. Dėl sustojusio 
lėktuvų judėjimo aerodrome 
susitelkė apie 10,000 žmonių. 
Kaikurios gatvės virto upėmis. 
Net paežerės kelias kaikurį lai
ką buvo vietomis uždarytas 
automobilių judėjimui. Chica- 
gos upėje tiek pakilo vanduo, 
kad jį reikėjo nuleisti į ežerą. 
Tai atsitiko tik antrą kartą per 
50 metų. Į upę sukrito vienas 
geležinkelio tiltas.

Vanduo ir vėjas sugriovė vie
no vasaros teatro pastatą pie
tinėje Chicagos dalyje ir 30 
žmonių buvo sužeista. Kaiku- 
riuose priemiesčiuose namai 
buvo apsemti ir gyventojai tu
rėjo keltis pas kaimynus. Vie
tomis vanduo apsėmė krosnis 
ir namuose sugedo šildymas.

— Argentina jieško tarp

tautinio kapitalo savo skystojo 
kuro versmėms išnaudoti.

— Vokietijoje, Hamburgo 

mieste nežinomi piktadariai 
jau antrą kartą kėsinosi su
sprogdinti ginklų pirklį.

— Egiptas uždraudė “rock 
a’ roll” — dainas ir filmus, o 
laikraščiam įsakyta apie jį vi
sai neminėti.

Premijuotas jautis sutinka besišypsančią karalienę Angli
joje. Šis jautis yra išvesta nauja veislė ir pirmą kartą paro
domas viešai parodoje. (INS)

IŠ ARTI IR TOLI
aktoriai įtikinančiai savo roles 
suvaidino. Vaidino: Danutė 
Bortkevičiūtė, Danutė Jurevi
čiūtė, Antanas Navickas, Ka
zimieras Skorupskas, Jonas 
Kebelkštis. Nepaprastai puikus 
dail. Vlados Stančikaitės-Ab- 
raitienės grimas. Antroj daly 
pasirodė akordeonistė Viktori
ja Pukenytė ir mergaičių trio 
—- Ivonė Skorpskaitė, D. Bor- 
kevičiūtė ir D. Jurevičiūtė — 
sudainavusios pora dainelių, 
pritariant akordeonu Pukeny- 
tei. Be to, I. Skorupskaitė dai
navo solo ir P. Blaževičius pa
grojo vieną dalykėlį smuiku. 
“Ponią viršininkienę” jie pa
kartojo birželio 23 Vila Zelino- 
je.

J. A. VALSTYBĖSE
— Marijos apsireiškimas Ru

sijoje. Pittsburgho “Byzantine 
Catholic World” praneša apie 
Marijos apsireiškimą Rusijoje, 
kuris įvyko Seredne’je, Uzho- 
rod’o srityje (valsčiuje), Kar
patų Ukrainoje, 1956 metais 
per Marijos Dangun Ėmimo 
šventę. Apsireiškimo vietoje 
veržiasi nedidelė vandens sro
vė. Vienas akivaizdinis apsi
reiškimo liudininkas sako, kad 
jis pats buvo pagydytas tame 
vandenyje iš sunkios kojos li
gos.

Apsireiškimas įvyko po to, 
kai komunistai uždraudė meti
nę Marijos garbei piligrimų 
kelionę į Cernecą Horą (vie
nuolių kalną) arti Seredne’s. 
Komunistai ir po apsireiškimo 
uždraudė žmonių susibūrimus, 
bet tikintieji vistiek renkasi, 
melsdamiesi ir giedodami ‘gies
mes Marijos garbei prie šios 
naujos Fatimos Karpatų kal
nuose.

Ši apsireiškimo vieta yra ta 
pati, kur yra laikomas stebuk
lingas Dievo Motinos paveiks
las (ikona), kurį šv. Tėvas 
Pijus XI 1926 metais padova
nojo Karpatų rušinams. Mano
ma, kad šis paveikslas yra 500 
metų senumo.

(Šis pranešimas yra paim
tas iš “Nortb-Central Loui- 
siana Register” No. 29, Fri- 
day, June 14, 1957).

BRAZILIJOJ
— Krizė Brazilijos komunis

tų partijoje. Iš Brazilijos ko
munistų partijos, protestuoda
mi prieš vadovybės aklą pri
klausymą Maskvai, pasitraukė 
nemaža narių. Partijos vadovy
bė, to nebodama, nutarė pada
ryti generalinį partijos valy
mą, kad joje išliktų grynai 
maskoliams pritariantis ele
mentas. Nors partija išgyvena 
krizę, tačiau tebevaro komunis
tinę "propagandą, organizuoja 
streikus ir, pasikasę po nacio
nalistų pamatais, jų lūpomis 
šaukia “Petroleo e nosso” 
(Petrolejus mūsų). Jiems svar
bu gyventojus nuteikti prieš 
Ameriką.

— Rašytojas Petras Babic
kas, Lietuvos pasiuntinybės 
Rio de Janeire sekretorius, iš
vyko pusei metų Šiaurės Ame
rikon ir mano ilgesnį laiką ap
sistoti Chicagoje.

— Jaunimo vakaras Parąue 
das Nacoes rajone (Sao Paulo). 
Nors šiame rajone lietuvių bū
relis nedidelis, bet, kartą pra
dėjęs kultūrinę veiklą, nesusto
ja. Jie turi gražų būrelį tau
tiškų šokių šokėjų, kuriems va
dovauja ponia Juzė Bortkevi- 
čienė, ir mokytojus Edmundą 
Bortkevičių ir Stasį Jurevičių, 
kurie pamoko jaunimą lietu
vių kalbos bei juos paruošia 
įvairiems pasirodymams. Iš mė
gėjų atsirado neblogų aktorių, 
dainininkų ir muzikantų. Birže
lio 1 d., mok. St. Jurevičiui re
žisuojant, parkiečiai suvaidino 
2 veiksmų komediją “Ponia 
viršininkienė", kuri publikai, 
mėgstančiai lengvus dalykus, 
labai patiko, juo labiau, kad

DIDŽ. BRITANIJOJ
— “Žibinto” 4 nr. Jau išėjo 

iš spaudos Didž. Britanijoje 
leidžiamo religinės kultūros 
žurnalo “Žibintas” 4 nr., skir
tas liepos-rugpjūčio mėnesiams. 
Šiame gražiai iliustruotame nr. 
žinomas Didž. Britanijos kul
tūrininkas, pasirašęs M. M-čiu, 
tęsia įdomius savo jaunystės 
atsiminimus str. “Poilsio salo
je”. Jauna, kylanti beletristi
kos pajėga Irena NaudŽiūnai- 
tė-Joerg gražiai užsirekomen
duoja psichologine novele “Bai
lys”. Agr. J. Lūža pateikia ge
rai argumentuotą straipsnį 
apie “Anglijos katalikus”. Net 
su trimis naujais eilėraščiais 
pasirodo poetė Irena Aldona 
Nasvytė. Be to, yra šie straips
niai: J. Kuzmickio “Trijų Fon
tanų švč. Marija”, J. Savelio 
“Negrai meldžiasi už Lietuvą”, 
“Šv. Marija Goretti”, L. Venc
kaus “Manchesterio lietuviai”, 
“Raudonieji yra susirūpinę” ir 
kelios liaudies dainos. Taipgi 
šiame nr. yra nuolatiniai sky
riai Vaikų kampelis (su nau
jomis maldomis), Nauji leidi
niai ir Įvykiai ir mintys. Žur
nalo adresas: “Žibintas” — 21, 
Ann Place, Bradford 5/Yorks, 
England. Metinė kaina” — 2 
dol.

AUSTRIJOJ
— Austrijos L. B. valdyba

per pirmąjį šių metų pusmetį 
negalėdama asmeniškai susirink 
ti posėdžiams dėl per didelių at
stumų, tik korespondencijos ke
liu vedė pasitarimus Austrijos 
lietuvių bendruomenės' rikalais 
ir palaikė ryšį su atitinkamais 
centrais bei įstaigomis.

— Biblioteka Austr. L. B. val
dybos susitarimu perduota ir 
pavesta tvarkyti Vytautui Mi- 
tuzai, gyv. Eberschwang b/Ried, 
Feichtet 2, Ob., Oesterreich. Bib 
lioteka susideda iš maždaug po
ros šimtų knygų ir visi lietu
viai gali ja pasinaudoti, atsiųs
dami 2 šilingus pašto ženklais 
bibliotekos vedėjui pašto išlai
doms padengti. Neturintys kny
gų sąrašo gali ten gauti katalo
gą, kuris paskutiniu metu bus 
naujai pertvarkytas ir atspaus
dintas. Austr. L. B. valdyba bus 
labai dėkinga visiems lietuviams, 
kurie paaukos bibliotekai lietu
viškų knygų.

— Sočiai .Service Tirolyje iš 
prancūzų laikų jungia tremtinių 
organizacijas ir padeda pabė-

CHICAGOS ŽINIOS
Priešalkoholinis centras
Chicagos meras Daley džiau

giasi sėkmingu veikimu centro, 
įruošto gydyti alkoholikus. 
Tas centras yra 3026 S. Cali- 
fornia. Atidarytas buvo gegu
žės mėn. 13 d. ir nuo to laiko 
jau 17 pacientų buvo Išleista. 
Keturiolika naujų ten gytkjsi. 
Iš viso toje,. įstaigoje yra 36 lo
vos pacientams.

Mokytojai — autobusų 
šoferiai

Chicagos Miesto susisiekimo 
vadovybė vasarai pasamdė 138 
kolegijų studentus, ir 25 kole
gijų dėstytojus šoferiais auto
busuose. Studentai, kurie visi 
turi daugiau kaip 21 metus 
amžiaus, per pirmas 15 dienų, 
kada jie dar pratinasi prie nau
jų pareigų, gauna po $2.10i/2 
centų per valandą, o paskiau 
jų atlyginimas — $2.20i/2. Vi
si jie taps unijų nariais.

Baigė studijas Romoje
Vakar, sekmadienį, šv. Ri

čardo bažnyčioje, Chicagoje, at
laikė savo pirmas iškilmingas 
mišias naujas kunigas Rober
tas H. Plotke, neseniai įšven
tintas Romoje, kur jisai Grego- 
rianumo universite baigė augš- 
tąsias studijas.

Dovana studentams
Chicagos arkidiocezijos Ko

lumbo vyčiai paaukojo $5,542,33 
Illinois universiteto Newmano 
klubui. Į Newmano klubus yra 
telkiami katalikai studentai, ei
ną mokslus valstybiniuose uni
versitetuose.

Trys čikagietės — 
vienuolėmis

Dievo Motinos seselių moky
tojų vienuolyne, kurio centras 
yra Milwaukėje, šiemet abitus 
gauna 50 postuląnčių. Tarp jų 
trys yra iš Chicagos.

Paskyrė kolegijos 
prezidente

Sesuo M. Benedikta, iki šiol 
dirbusi Mundelein kolegijoje, y- 
ra paskirta Clarke kolegijos 
(Dubuąue, Ia) prezidente.

Paveiksluotas Bernadetos 
gyvenimas

Henry Regnery bendrovės lei
dykla Chicagoje išleido knygą 
apie Šv. Bernadetos gyvenimą 
ir apie Liurdą. Veikalas gausiai

geliams. Paskutiniu laiku ir Salz 
burge yra įsikūrusi panaši or- 
ja — “Hauptverband der Verei- 
ne der nicht deutschsprachigen 
Fluechtlingen in Oesterrųich”. 
Lietuvių bendruomenė irgi kvie
čiama stoti narių tarpan, bet 
valdyba, nematydama konkre
čios naudos, laikinai nuo to su
silaiko.

— Didž. Brit. Liet. s-ga š. m.
birželio 9 d. per Sekmines šven
tė savo gyvavimo 10 metų su
kaktuves. Austr. L. B. valdyba, 
gavusi pakvietimą, pasiuntė sa
vo sveikinimus. Austrijos lietu
viai džiaugiasi gyvu DBLS vei
kimu ir linki geriausios sėkmės 
tolimesniame darbe.

— Tautos Fondo įgaliotinis 
p. Lapšys praneša, kad praei
tais metais Austrijos • lietuviai 
paaukojo Lietuvos laisvinimo 
darbui 910 šilingų. ,
========

Atostogos bus linksmos Ir įspūdin
gos, jei perskaitysi Vlctor Hugo

VARGDIENIUS
Sis romanas ir šiandien plačiau

siai skaitomas pasaulyje. Dabar 
jau iš spaudos yra išėję visi VARG
DIENIŲ tomai. Tai geriausia do
vana sau ir artimiesiems atostogų 
metu.
I tomas 390 pi. kaina .. 3.50 dol.
II tomas 216 pi. kaina 2.00 dol.
III tomas 316 pi. kaina .. 3.00 dol.
IV tomas 360 pi. kaina . . 3.50 dol.
V tomas 382 pi. kaina .. 3.50 dol.

Reikalaukite pas visus spaudos
platintojus arba užsakymus adre
suokite:

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

iliustruotas — net 183-mis pa
veikslais. Knygai įžangą para
šė Tarbes ir Liurdo vyskupas 
Pierre-Marie Theas.

Apdraudžia indėlininkų 
gyvastį

South Side Bank and Trust 
Co., esanti Cottage Grove ir 47 
gatvėj, Chicagoje, įvedė naują 
patarnavimą savo klientams: vi 
b1, kurie tame banke turi savo 
indėlius, tuo pačiu automatiš
kai, banko lėšomis apdrausti. 
Jy gyvybė apdrausta $5,000. 
Pats bankas sumoka apdraudą 
ir indėlininkai gauna nesuma
žintus nuošimčius. Tokį patar
navimą šis bankas suorganiza
vo pirmas Chicagoje.

Čikagietis apaštalaus 
Meksikoje

Čikagietis Patrikas C. Dillon, 
II Pasaulinio karo metu buvęs 
JAV kariniuose daliniuose, vė
liau įstojo į seminariją, ruoš
damasis kunigystei. Studijas 
baigė Telalpe, Meksikoje ir da
bar bus paskirtas darbuotis ta
me krašte. Naujasis kunigas bai 
gė mokslus suaugęs ir dabar 
turi 38 m. amžiaus.

Jaunuoliai į vienuolyną
Tarp 29 jaunuolių, kurie da

vė įžadus ar pradėjo noviciatą 
Maryknoll broliukų vienuolyne, 
Brooklyne, Mass., yra ir trys 
čikagiečiai jaunuoliai.

Gavo daktaro laipsnį
Čikagietis kunigas Joseph C. 

Bronars Katalikų universitete 
Washingtone gavo filosofijos 
daktaro laipsnį.

1957 M.

TELEVIZIJŲ
IŠPARDAVIMAS.

Pasinaudokite reta proga dabar pi
giai įsigyti TV aparatu, nes mums 
reikia paruosti vietą nauliems 1958 
m. modeliams.

ATEIKITE ĮSITIKINTI TV 
APARATŲ NUPIGIN1MU 

Instaliacija ir garantijos veltuiįAl'Pijvision

Csales - Service)
8ev. In*. A. SEMSNAS

8321 8. Halsted — CUffside 4-5605 
Atdara: kasdien *—8, pirmadieniais 

Ir ketvirtadieniais 9—9

KAS TIK TURI GERA 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.

X.

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namą Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
6245 S. Western Avė.,_________ Chicago 36, III.

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

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

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

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50. UI., tel. TO 3-8131-32

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

TRUMPAI Iš VISUR
— Kiek yra pasaulyje tele

fonų? Visam pasauly yra a- 
pie 102 milionai telefonų apa
ratų. JAV tenka per 5G milio- 
nus, atseit, vienas telefonas 
kas trečiam žmogui. Antroj 
vietoj eina Švedija, 100 gy
ventojų tenka 30 telefonų a- 
paratų. Kraštai, kurie turi per 
milioną telefonų, yra šie: JAV, 
Anglija, Kanada, Vak. Vokie
tija, Japonija, Prancūzija, I- 
talija, Švedija, Australija, Švei 
carija, Argentina, Olandija, Is 
panija ir Ryt. Vokietija.

— Jungtinėse Amerikos Vai 

stybėse praėjusiais metais į- 
registruota 65 ųnilionai moto
rinių susisiekimą priemonių.

»
— Norvegija išleidžia seri

ją pašto ženklų tarptautiniams 
geodeziniams metams paminė
ti.

Trumpi patarimai
Nors ir gerai pastatytas na

mas per ilgesnį laiką kiek nu
sėda ir prie mažo nukrypimo 
vienos ar kitos durys sunkiai 
beužsidaro, nes kliūva vie
nas ar kitas kampas. Šonus 
durų lengvai galima nuabliuo- 
ti paprastu ablium, bet galai 
durų labai sunku, nes ablius 
skersinio medžio nenori imti. 
Geriausia šiam tikslui panau
doti rupų rašpeilį, vartojamą 
arklių kanopoms nulyginti. Šiuo 
metu galima gauti specialų į- 
rankj pagamintą rešpeilį-ab- 

liaus pavidalo, kuris skersainį 
medį lengvai nulygina.

A. P.

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

Taigi,
ne visi žmogaus kryžiai yra sunkūs. 

Apie tai rašo
VYSK. VINCENTAS BRIZGYS

savo knygoje

Trisdešimt Meilės
Žodžiu

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
167 psl„ 

kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

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

II


