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Britams kasmet kainoja milionai dol.įKipro saloje
Graikai ruošiasi diskusijom

1

Kipro salos klausimu
SALOMĖJA NARKĖLIONAITĖ,

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINES TAUTOS. Graikai jau pradėjo pasirengimus šį 

rudenį čia JT Generalinės asamblėjos posėdžiuose prasidėsian
čioms diskusijoms Kipro salos klausimu.

New Yorke savo būstinę tu
rinti Amerikos kipriečių federa 
cija, kuri ir taip nepraleisdavo 
progos Kipro klausimu painfor
muoti JT korespndentus, dabar 
ypatingai darbuojasi ir žada pa 
rūpinti savo skaitytojams ak
tualiausios medžiagos betkuriuo 
klausimu.

Supažindina su Kipru
Savo periodiniame leidinyje, 

pavadintame C y prus Newslet 
ter, kurio augščiausias tikslas 
yra rūpintis, kad šiame tarptaū 
tiniame forume Kipro klausi
mui būtų duota pilna eiga ir 
proga susipažinti ko nuodug
niausiai su Kipro klausimu, lie
pos mėnesį kipriečiai duoda įdo
mią ištrauką iš dviejų britų ra
šytojų knygos. Ta knyga buvo 
parašyta Michael Foot ir 
Merwvyn Jonės, ir jos vardas 
yra “Guilty Men”. Joje paliečia 
mas Suezas ir Kipras.

Kipro klausimą liečiantį sky
rių tame laikraštyje ištisai per
spausdinama. Knyga buvo at 
spausdinta šiemet.

Tiedu britų žurnalistai savo 
rašymą pradeda deklaracija iš 
Churchillio neseniai parašytos 
“History of the English-Speak- 
ing Peoples”, kai jis vienoje vie 
toje sako, kad žmonės turi ne
ginčijamą teisę mirti ir žudyti 
už tą kraštą, kuriame jie gyve
na, ir bausti išdavikus.

Ta Churchillio citata viso jų 
parašymo kontekste gali būti 
dvejopai suprasta—kipriečių ir 
britų naudai. Žinoma, tie britai 
čia ironizuoja Churchillį 

Dėl Kipro graikiškumo
Pradėję nuo pat seniausių lai 

kų, tie žurnalistai istoriškai į- 
rodo, kaip Kipras yra graikiš
kas, nors ir aštuoniasdešimt 
procentų. Jie tvirtina, kad Kip
ras yra lygiai taip graikiškas, 
kaip Rumunija yra rumuniška, 
kaip Izraelis yra žydiškas, kaip 
Burma yra burmiška. Palaiky
dami graikų gyventojų apsi
sprendimo teisės principo pri
taikymą, jie nurodo, kad kiek
vienoje valstybėje yra tautinių 
mažumų, tai nieko nuostabaus, 
kad ir Kipro saloje vienas penk
tadalis yra turkiškos mažumos. 
Bet, vėl remdamiesi istorija, jie 
tvritina ,kad visiška nepriklau
somybė nesanti nei tradicija, 
nei Kipro gyventojų asperacija. 
Tiedu rašytojai palaiko graikų 
norą prisijungti prie Graiki
jos. *

Kam britai nori Kipro?
Jie patogia proga pakartoja 

Aneurin Bevan klausimą: Ar 
britų vyriausybė nori bazės 
Kipro saloje, ar jie nori Kipro 
kaip bazės?

Naudodamiesi statistiniais 
duomenimis, jie apskaičiavo, 
kad 1956 m. pabaigoje .Kipro sa 
loję kiekvienam dvidešimčiui 
Kipro gyventojų teko vienas iki 
dantų apginkluotas kareivis, o 
kas keturiasdešimtas kiprietis 
buvo britų nubaustas kaip “te
roristas”, ir tai be amžiaus ir 
lyties skurtumo.

Kipro gyventojų kovingumui 
palaužti, šalia suiminėjimų ir 
baudimo mirtimi, britai imasi 
ir kitų griežčiausių priemonių 
Gyventojus labiausiai pjauna 
draudžiamas vaikščioti laikas,

kai neįmanoma nei maisto, nei 
kitų reikalingiausių dalykų ap
sirūpinti. Kolektyvinės baudos, 
visam miestui uždedant pinigi
nes už kuriuos nors sukilėlių 
darbus, taip pat sužlugdė daug 
kipriečių materiališkai.

Suskurdino gyventojus
Pavyzdžiui, Morphu vietovė, 

kurioje nėra jokios pramonės, 
o tik tai verčiamasi iš melonų, 
buvo visiškai suskurdinta, nes 
visas derlius nuėjo niekais, kai 
tenai britai kaip tų melonų no- 
kimo laiku uždėjo draudimą, ne 
leidžiantį gyventojams išeiti iš 
namų. Melonų derlius žuvo, ne
lyginant nuo kokių audrų. Pa-, 
našiai atsitiko ir Paralimni mie 
stelyje ,kuris garsus pomidorų 
auginimu.

Toliau .toje knygoje žurnalis
tai mini ir britų gubernatoriaus 
suktas priemones gyventojams 
klaidinti. Tuo metu, kai arkivy
skupas Makarios buvo suimtas 
ir ištremtas; britai neva surado 
Eokos (sukilėlių organizacija, 
kuri kovoja už Kipro prijungi
mą prie Grakijos) vado gen. 
Grivo dienraštį, kuriame būk 
buvę inkriminuojančių vietų 
prieš Makarios. Bet Atėnuose, 
Grakijoje, tuo tarpu atsiliepė 
teisininkas vardu Efstatopou- 
los. kuris yra geras gen. Grivo 
pažįstamas, ir kuris tvirtino, 
kad britų agentai jam žadėję 
didelius pinigus už gen. Grivo 
rankraščio pavyzdį. Sakoma, 
kad ekspertų tvirtinimu, tas 
dienraštis neturi panašumo į 
gen. Grivo rankraštį.

Arba vėl, toliau štai, aprašo
ma, kaip britų administracija 
pati save apsigavusi, kai pernai 
rugpjūčio mėn. paskelbė, jog 
Eoka deklaravusi paliaubas. Iš 
to ji norėjusi sukalti sau kapi
talą, ir gubernatorius aiškinęs, 
kad Eoka pasidavė, nes ji pri
pažino, jog esanti sumušta. Gu
bernatorius paskelbė jiems ir 
amnestijos sąlygas ir laukė vy
rų, bet politinės laisvės salai ne 
pažadėjo.

Po trijų savaičių Kipre ir vėl 
užviešpatavo teroras. Ir tada, 
Kipro gubernatorius, paskyręs 
dešimt tūkst. svarų steringų už 
gen. Grivo galvą, ir nesulau
kęs kooperavimo iš gyventojų, 
išleido lapelius, sudarydamas 
įspūdį, kad tai Eokos lapeliai, 
kvietė gyventojus į talką.
, Buvo tai, kaip rašoma kny
goje, kad vienoje miesto pusėje 
gubernatoriaus žmonės lapelius 
dalijo, o kitoje, jo kareiviai, iš 
anksto neįspėti apie tai, ėmė 
suiminėti gyventojus už tų la
pelių platinimą.

Ir daug kitokių vaizdžių ap
rašymų iš britų administracijos 
veiklos Kipre.

Suskaitydami, kad britams 
kasmet kaštuoja apie du milio- 
nus svarų vien tik apsaugos 
priemonės, knygos autoriai dar 
nurodo, jog jau čia neskaičiuo
jama tų milionų, kuriuos išlei
džiama normaliam karių išlai
kymui.

Dulles kalkės
svarbiu klausimu

WASHINGTONAS, liep. 22. 
— Valstybės sekretorius Dulles 
šiandien vakare kalbės per ra
diją ir televiziją ir išdėstys 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
pažiūras nusiginklavimo klau
simais.

Linkoln White, valstybės de
partamento spaudos pareigū
nas, pasakė: jei Dulles kalbės 
per radiją ir televiziją, tai dar 
nereiškia, kad nusiginklavimo 
derybos Londone nesiseka.

“Valstybės eekretoruis Dul
les jaučia, kad derybos pasiekė 
tokį punktą, kad Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms reikia pa 
sakyti savo poziciją”, — pasa
kė pareigūnai.

Paleido iš kalėjimo
JAKARTA, Indonezija, liep. 

21. — Indonezijos pareigūnai pa 
reigūnai paleido iš kalėjimo 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
studentą Lucien I. Zamorski. 
Žamorski, Fordo fondo stipen
dininkas kalboms studijuoti, ne 
žinia dėl ko buvo areštuotas In
donezijos policijos. Jo žmona 
gyvena Moline, III.
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Tarptautinė problema. Trinidado saloje į šiaurvakarius nuo
Port of Spain miesto bręsta tarptautinis nesusipratimas. Ta 
vieta vadinama Chaųuazamas (žemėlapyje parodyta sftrele) 
ir joje yra vienas geriausių pasaulio paplūdimių. 1941 m. Bri
tanija tą plotą išnuomavo 99 metams Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms, už tai gaudama 50 naikintuvų. JAV ten įrengė 
savo baze. Dabar ta vieta yra parengta Vakarų Indijos (sa
lų) federacijos sostine. Salos, įjungtos į federaciją, žemėlapy
je atžymėtos juodai. JAV ambasadorius Londone bando šią 
problemą išspręsti. (INS)

Nėra duomenų, jog Maskva 
gali daryti esminių nuolaidų
NEW YORKAS, liep. 21. — Tūli asmenys labai šviesiomis aki

mis pažvelgė į Kremliaus rūmų perversmą — Molotovo, Kaganovi- 
čiaus ir Malenkovo pašalinimą iš komunistų partijos viršūnės.

Tiems, kurie mano, kad Mas

Moomimca 
MAiDMomę)

IT. lUCIAi 
iT.VMCBn* *

kvos politika pasikeis, šalto van 
dens pila W. Lippmann “New 
York Herald Tribūne” laikraš
tyje. Jis sako, kad dabar Mask
va labai nori pasirodyti Vaka
rams, kad dabar eovietijoje ki
taip negu Stalino laikais — ji 

ką, sulaikydami beveik 28,060^ Malenkovo nesubkvidavo, o

Streikas Britanijoje
LONDONAS, liep. 21.— Apie 

100,000 Britanijos susisiekimo 
darbininkų vakar paskelbė strei

autobusų. Britanijoje gresia ne
tvarka susisiekime.

Autobusų vairuotojai ir kon
duktoriai išėjo iš darbo vidur
naktį, reikalaudami pakelti sa
vaitėje $2.80 prie jų pagrindi
nio atlyginimo.

Ministeris ramina
LONDONAS, liep. 21. — Bri

tanijos darbo ministeris Iain 
MacLeod pareiškė, kad nėra rei 
kalo sielvartauti dėl automati
zacijos, kol krašto ekonomija 
plečiasi.

Svarbi knyga
LONDONAS, liep. 21. — Gen. 

John Bagot Glubb, žinomas 
kaip Jordano Arabų legiono pa
ša, parašė knygą apie Artimų
jų Rytų vidaus politiką. Jorda
no karalius Hussein, spaudžia
mas Egipto pulkininko Nasse- 
rio, 1956 m. Glubbą pašalino iš 
Arabų legiono vado pareigų. -

Stevensonas sužavėtas
NEW YORKAS, liep. 21. — 

Buvęs du kartu demokratų kan
didatas į JAV prezidentus A. 
Stevensonas grįžo iš savo kelio
nės po Afriką ir pareiškė didelį 
susižavėjimą, kaip pažangiai 
britai ir prancūzai tvarko kolo
nijas. Aiškino, kad jie verti ne 
pasmerkimo, bet naupelnų pri
pažinimo.

tik jam davė kitą “darbą”. Va
dinas, komunizmas yra tarsi
modernizuotas.■\

Apie Maskvos komunizmo pa
kitimą įtikinėjo ir Lenkijos prem 
jeras Cyrankiewicz, sakydamas 
naujus ir ausčiau neįmanomus 
dalykus, girdi, dabar Sovietų 
Rusija atsistojo į kelią, kuriuo 
jau nuo praėjusių metų eina 
Lenkija — Sovietų Rusija valo
si nuo stalininės egzemos.

Taip kalbėti, aišku, anksčiau 
nebūtų buvę galima, nes visos 
kitos respublikos ir satelitai te
galėjo eiti tik Sovietų Rusijos 
keliu, o ne atvirkščiai.

Tačiau viso to “modernėji
mo” nepaisydamas, Lippmann 
tvritina, kad nėra jokių duome
nų. jog Sovietų Rusijos politika 
gali daryti esminių nuolaidų 
tais klausimais ,dėl kurių nesu
taria su Vakarais — Vokietijos, 
Korėjos, Formozos, Artimųjų 
Rytų ir nusiginklavimo klausi
mais.

Priešingai,—sako Lippmann, 
padidėjus Žuvoko ir kariuome
nės rolei, turime reikalą su vy
riausybe, kuri bus priešinga bet 
kuriem strateginiam pasitrau
kimam. Nebus tokios nuolai
dos, kuri sujungtą Vokietiją pa
liktų Šiaurės Atlanto Gynybos 
organizacijos (Nato) sferoje 
arba išleistų Lenkiją iš karinės 
sistemos, kuriai vadovauja Žu
kovas.

KALENDORIUS
Liepos 22 d.: Šv. Marija Mag 

dalena; lietuviški: Skeragis ir 
Aksė.

Saulė teka 5:34, leidžiasi 8:20 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
saulėta ir šilta.

Gaili graikų — palaiko britus
Jau girdėjosi ir -komantarų 

apie tos knygos ištraukas. Su- 
suskaldžiusi laisvojo pasaulio 
opinija Kipro klausimu, savo 
simpatijomis graikams nenori

lygiagrečiai pakenkti ir bri
tams, kurie tą salą pirmoje ei
lėje visdėlto laiko kaip bazę, 
kuri būtų reikšminga kare prieš 
sovietus. Žinoma, nesvarbu, kad 
iš tos bazės britai lėkė praėju
sį rudenį į Egiptą su prancūzais 
ir izraelitais.

Tikrina reklamas
VVASHINGTONAS, liep. 21. 

— Atstovų Rūmų komisija, ku
riai vadovauja demokratas Blat 
nik, dabar tikrina cigarečių rėk 
lamas per radiją ir televiziją 
ar jos neklaidina visuomenės. 
Dabar kaip tfk tikrina rekla
mas apie cigaretes su filtrais. 
Paskui komisija kibs į vaistus, 
baldus, drabužius. Ypatingai su 
sidomėjo reklamom apie vais
tus, kurie mažina alkį ir taria
mai padeda išlaikyti linijas.

• A frikos ir Azijos 20 vaistys 
bių sutarė reikalauti, kad arti
miausioje Jungtinių Tautų sesi
joje būtų svarstomas Alžiro 
klausimas.

Sovietų maršalo rolė
Kremliaus rūmų valyme

BERNAS, Šveicarija, liep. 21. — Maršalo Žukovo svarbiausia 
l rolė paskutiniame Kremliaus valyme laipsniškai išvystą šviesą. 

Ypatingai gerai informuotas
šaltinis, tik ką grįžęs iš Mask
vos, Sovietų Sąjungos apsaugos 
ministerį apibūdina svarbiausia 
figūra, padėjusia komunistų 
partijos vadui N. Chruščevui 
atsikratyti buvusio premjero 
Georgi M. Malenkovo ir jo 
“priešpartinių” bendrininkų.

Chruščevas žinojo Malenkovo 
intrigas prieš jį, bet nenorėjo 
skubintis susidoroti su sena sta 
linistine grupe sovietiniame pre 
zidiume.

Kuro balanse
40 procentų durpių

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Ekonomikos mokslų kandidatas 
Marijonas Gregorauskas Vii 
niaus radijo paskaitoje davė 
kaikurių paaiškinimų apie nau
jai sudalytąjį “Lietuvos ekono 
minį rajoną”, kurio priekyje 
dabar yra “Liaudies ūkio tary
ba”. Vietinės reikšmės įmones 
ir toliau valdys vietiniai tarybų 
valdžios organai. O perduoda
mos “Liaudies ūkio tarybai” 
443 įmonės su metine 7 miliar- 
dų rublių produkcija priklauso 
įvairioms respublikinės ir visa
sąjunginės reikšmės ūkio ša
koms. Pažymėjo, kad durpės 
dabartiniame kuro balanse (be 
žemės ūkio) sudaro apie 40% 
viso kuro, o prieš karą sudarę 
tik 7%.

Maskva nepatenkinta
HELSINKIS, Suomija, liep. 

21. — Suomijos profesinės są
jungos liepos 5 d. nutarė prisi
dėti prie tarptautinės laisvo 
darbo unijų konferencijos. Mas
kva dabar apkaltino, kad tai 
Suomijos neutralumo laužymas.

• Maskva pradėjo derybas su 
Vakarų Vokietijos prekybos su
tarties klausimais.

Žukovas norėjo veikti greitai. 
Jis įspėjo Chruščevą, kad “pa
vojinga dvasia” prieš jį ir prem 
jerą Nikolai Bulganiną vystosi 
tarp kaikurių Baltijos laivyno 
vienetų ir oro pajėgų.

Caristinio režimo metu nera
mumai Baltijos laivyne buvo 

baisia naktimi rusų valdovams.
Prieš Bulganiną ir Chrušče

vą sąmokslą ruošė Malenkovo 
naudai maršalas Vasilievskis, 
senas Žuvoko konkurentas.

Atrodo, kad Žukovas laiko 
Vasilievskį atsakingu — net 

daugiau negu mirusį Staliną — 
dėl jo pokarinio pažeminimo iš 
Berlyno posto į nesvarbią vado
vybę Juodose jūrose.

—o—
Žukovas pakartotinai reikalą 

vo Niniką Chruščevą, kad jis 
pašalintų Malenkovą, mini- 
sterio pirmininko pagelbininką, 
Kaganovičių ir buvusį užsienio 
reikalų ministerį Molotovą 
pirmiau negu jis gaus ar
mijos paramą.

Žukovas buvo įsitikinęs, kad 
Malenkovas daugiausia yra pa
vojingas, nes jis turi intrigų do
vaną. Dėl to Malenkovą tuojau 
pasiuntę į nesvarbų postą Sibi
re, toli nuo sovietų oro ir laivy
no bazių.

—o—
Žukovo antras tikslas yra su- 

nąikinti Vasilievskio politinę 
įtaką ir persijoti Baltijos laivy
no augščiausią vadovybę. Šis 
žygis jau pradėtas. Iš Maskvos 
pranešama, kad admirolas Arse 
na Golovko, šiaurinio laivyno 
vadas, pakeičiamas admirolo 
Nicolo Karamovo. Atrodo, kad 
Žukovas antrą tikslą jau vyk
do. »

Dr. Herbert Best
mokslų akademijoj

OTTAWA, Kanada, liep. 21. 
— Žymusis medicinos mokslinin 
kas dr. Herbert Best, kuris drau
ge su Sir Banting yra atradęs 
insuliną, buvo priimtas į Popie
žišką Mokslų Akademiją. Priė
mimo raštus ir insignijas jam 
įteikė Apaštališkasis delegatas 
Kanadoje prel. Panico.

Dr. Best yra pirmasis kana
dietis mokslininkas priklausąs 
šiai svarbiai mokslo organizaci
jai. Jis nėra katalikas, bet giliai 
tikintis ir priklausąs presbite- 
rionių konfesijai.

Įsteigta laisvojo 

pasaulio vengrų

studentų sąjunga
LICHTENŠTEINAS. — Lich

tenšteine įvykusiame Vengrijos 
pabėgėlių suvažiavime buvo įs
teigta laisvojo pasaulio vengrų 
studentų sąjunga, kuriai priklau
so vienuolika tūkstančių studen
tų, praėjusių metų pabaigoje pa
sitraukusių iš Vengrijos. Suva
žiavime dalyvavo atstovai iš try
likos uEropos kraštų ir iš Jung
tinių Amerikos Valstybių.

Naujai įsteigtoji organizacija 
palaikys ryšius tarp įvairiuose 
kraštuose gyvenančių vengrų 
studentų ir organizuos stipendi
jas jų studijoms tęsti. Organi
zacijos centras veiks San Gallen 
mieste Šveicarijoj. Kitas laisvo
jo pasaulio vengrų studentų su
važiavimas įvyks ateinantį ru
denį Paryžiuje.

• Šiaulių “Elnio” 
fabrikas per parą 
1,500 porų avalynės

avalynės 
pamaginąs

TRUMPAI IŠ VISUR
• Nusiginklavimas. Kalkurie 

diplomatai tiki, kad Londono 
nusiginklavimo pasikalbėjimai 
būsią nutraukti kuriam laikui. 
Nenorima staiga nutraukti de
rybų. Nė viena pusė nenori bū
ti kaltinama, kad išėjo iš dery
bų salės.

• Japonija. Nors kariuomenė 
ištraukta iš Japonijos, bet ten 
dar yra 20 Jungt. Amerikos Vai 
stybių armijos generolų. Kiek- 
veinam generolui tenka 1,000 
kareivių. Daugelis iš jų yra už
ėmę paprastai turimas pulkinin 
kų ir leitenantų pulkininkų vie
tas.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

• Čilė. — Čilės armija ir poli
cija yra parengties stovyje 
prieš “staigius” Čilės studentų 
paradus. Studentai dažnai pro
testuoja prieš kainų kėlimus es
minėms prekėms ir transporta- 
cijai.

• Italijos komunistų partija 
išsiuntė dvylikos asmenų dele-

Vladivostoko &aciJ* » Maakv* stiPrinti-
Vyriausybė tai parėmė, duoda
ma vizas.

— Prezidentas Eisenhoweris įsitikinęs, kad Amerikos sau
gumas būtų išstatytas į rimtą pavojų pasiūlytu įstatymu uždrau
sti užsienines JAV kareivių bylas dėl nusikaltimų užsienio žemė
je. Prezidentas tuo reikalu pasiuntė raštą atstovų rūmų respubli
konų vadui Joseph W. Marfinui jr. (Mass.).

— Sovietų Rusija plačioje apylinkėje, netoli
uosto, Japonijos jūroje, nustatė ribas užsienio laivams ir kelio
nėms oru, pranešė liepos 20 d. Maskvos radijas. Maskvos ra
dijas pacitavo Sovietų Rusijos ministerių tarybos nutarimą tuo 
reikalu. Vladivostoko įlanka uždaryta užsienio laivams ir lėktu
vams, pasakė radijas. Įlanka yra aplinkui ir į pietus nuo Vladi
vostoko miesto. Radijas pridėjo, kad laivai gali plaukti apylinkė
je tik sovietų pareigūnų leidimu, “išskyrus užsienio laivų įplau
kimą į Nakodkos uostą ir iš ten išplaukimą. Nakodka yra mažas 
uostas, 50 mylių pietryčiuose nuo Vladivostoko.

— Japonija protestavo prieš Maskvos nutarimą uždaryti 
Vladivostoko įlanką užsienio laivams. Japonija pareiškė, kad tai 
yra pažeidimas tarptautinės sutarties, ypač sutartes tarp Japo
nijos ir Sovietų Rusijos.

— Nacionalistinė Kinija apšaudė britų laivą, plaukiantį į 
raud. Kiniją.

— Izraelio laivas su ryžiais iš Burmos pasiruošęs plaukti 
Suczo kanalu.

• Lenkijoje nauji Babelio bok 
što statytojai. Varšuvoje susi
rinko 80 filosofų iš Rytų ir Va
karų ir per keturias dienas svar 
stė, ar žodžiai “laisvė” ir “tie
sa” gali reikšti tuos pačius da
lykus komunizme ir demokra
tijoje.

• Šveicarijoje, Ženevoje tre
čiųjų teismas pradėjo bylą, ku
rioje Marokas kaltina Prancū
ziją, kad ji neteisėtai pagrobė 
Maroko lėktuvą ir jame buvu
sius arabų sukilėlių vadus. Juos 
tebelaiko Paryžiaus kalėjime.



I

DTBNRAJSTIB DRAUGAS, CHTCAGO, FLLINOIB Pirraadienig, 1957, liepos 22 (L

PRALIETO KRAUJO DOKUMENTŲ 
KNYGA ARGENTINOJE

Pabaltijo kraštų komunistinio teroro paroda 
Buenos Aires centre

Po pasibaigusių solidarumo 
vengrų tautai demonstracijų Pa 
baltijo komitetas Buenos Aires 
persitvarkė, pasivadindamas 
“Centrinis Pabaltijo Tautų 
K-tas’’. Lietuvius jame atstovau 
ja Argentinos Lietuvių Bendruo 
menės centro valdybos vicepir
mininkas inž. L. Stašaitis, lat
vius — V. Gusts ir estus — G. 
Pernbaum.
Nauji žmonės — nauji planai...

Norėdamas išnaudoti naujo
sios Argentinos vyriausybės pa
lankumą antikomunistiniam nu
sistatymui ir Argentinos visuo
menėje įsisiūbavusias simpati
jas bolševikų terorizuojamiems 
kraštams, minimas komitetas 
■numatė suruošti komunistinio 
teroro parodą, siautusio ir tetoe-

me judėjime, tačiau tos sutiku
sios remti moraliai ir nedrausti 
savo nariams paskirai dalyvauti 
šiame darbe. Aktyviai šį darbą 
pasiėmė vesti ir remti iš lietu
vių organizacijų — Lietuvių 
Bendruomenė, Atsargos Karių 
S-ga, skautai ir kaikurie paski
ri asmens. Lietuvai Išlaisvinti 
Centras, kuriam šis darbas pri
klauso vykdyti, susilaikė nuo 
veiklos, nors buvo kelis kartus 
kviestas. Iš pritariančių organi
zacijų ir paskirų asmenų LB Ar 
gentinoje sudarė lietuvių vyk
domąsias komisijas ir pristatė 
jas Centr. Pabaltijo Tautų K-

Liūtą tingus gyvenimas Bronx, N.Y., zoologijos sode, kur 
jiems specialiai paskirta unaža sala. (INS)

nėms padalinti, bet ir šių vos sų tautos kančių, pralieto krau-
jo dokumentų knyga. Ta diena 
kaip ir siaubingoji tragiškųjų 
įvykių naktis bus neužmiršta
ma. Birželio 14 d., 1957 m. Bue-

siausiančio raudonųjų okupuo
tuose Pabaltijo kraštuose. Lai- cįjog komisiją — kap. V. Dimins- 
kas parinktas sutampąs su tra
giškais birželio įvykių minėji
mais .

Tiriamos sąlygos...

,po 5,000 kiekvieno teksto. Bro- 
tui. Į spaudos, informacijos, ra- i gįūrėlės vardu — Kas buvo ir 
dijo bei kino komisijas pakviesti kag yra _ spausdinta vos 1,000. 
agr. A. Šantaras, L. Juknevičius skaičiai mikroskopiški, paly-
(Liet. Išl. Centro pirm.), L. gjnus au Buenos Aires žmonių nos Aires mieste judriausioje 
Sruoga, inž. S. Babronis ir J. mase gatvėse. ir puošniausioje Floridos gat-
Gilvydis, į meno ir administra-

Naujos staigmenos...

baltijo tautoms. La Platos uni
versiteto rektorius dr. Santiago 
C. Fassi kalbėdamas apkaltino 
sovietus teroristiniais ir kolo
nializmo metodais. Amerikos 
Žemyno Apsaugos Tarpt. Fede
racijos atstovas Alberto Daniel 
Faleroni užtikrino Pabaltijo tau 
toms Argentinos antikomunis- 
tų solidarumą, padėkojo už įsi
jungimą kovon prieš Maskvos 
kolonializmą ir pareiškė, kad iš
vadavimo valanda artėja.

Po kalbų apžiūrėtos tautodai
lės ir teroro parodos. Vėliau ro
dyti filmai. Buvo parodytas kū
rybinis Lietuvos gyvenimas 
prieš bolševikų okupaciją, ūki
nis klestėjimas. Kitas filmas 
vaizdavo bolševikinį terorą ir 
dar vienas garsinis — “Kodėl 
mes bėgome”. Rodytas latvių 
ir pagaliau Vengrijos sukilimo 
filmas. •

Paroda ir jos eksponatai fil
muoti vietinės TV Belgrano ir 
amerikiečių televizijos kompani
jų. " Vytenis Vaivada

Ofiso Ir butu tel. OLymplo 2-1881

DR. F. Y. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečlad. 

Ir šeštad. tik 10—12 vai.h
Tel. RElianoe 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
VDYTOJAS IR CHIRURGĄ'- 

IETITV1S QT1)»TOJA8!
Y 5925 West 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvtrtad. ir 

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

Tel. ofiso Ir buto OLymptc 2-4166
DR. P. KISIELIUS

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

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-3868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečlad. tik susitarus.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orttiopedas * 1

Ay uratai-Proteaal, Med. i»n 
d f lai. Speo. pagalba kojon. 

(Arch Supports) Ir t t.
Vai.: 8-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 8-1. 
ORTHOPED1JO8 TECHNIKOS IAB.
2850 W. 63 rd St., Chi.-aKo 29, UI

Tel. Pltoapeot 6-6004

kas, H. Bagdonas, A. Mikelio- 
nienė ir akt. J. Valentinas.

Prieš pradedant šį didį darbą 
imtasi žygių ištirti pritarimą 
jam Argentinos valdžios sfero
se ,tarp vietos inteligentų, tarp 
politikų, partijos žmonių ir kt. 
visuomeninių veikėjų. Taip pat 
rengėjams rūpėjo ištirti jų pa
čių organizacijų bei politinių 
veiksnių nusistatymą. Buvo su
sižinota su Lietuvių Bendruome
nės Taryba ŠA Amerikoje, Pa
vergtųjų Tautų Taryba (AN- 
SEC).

Visos įstaigos, kur tuo reikalu 
lankytasi po keletą kartų, pa
rodė didelį susidomėjimą ir pri
tarimą. Iš visur pažadėta viso
keriopa parama, esą tik dirbkit. 
Iš Š. Amerikos Lietuvių Bendr. 
Tarybos gautas pažadas paremti 
šį darbą finansiškai. Centrinis 
Pabaltijo Tautų K-tas tuoj ėmė
si konkrečių planų. Buvo įteikti 
prašymai atitinkamoms įstai
goms dėl patalpų ir leidimo pa
rodai ruošti.

Pritarimas didelis, bet...

Daugelio taip lengvai duoti 
pažadai remti, vėliau mažai ne
šė naudos, kai teko realizuoti 
pasiimtą darbą. Įstaigos su lei
dimu bei patalpomis vis vilkino 
ir atidėliojo. Teko jieškotis įta
kingesnių palankių žmonių, kad 
reikalą išjudintų.

Belaukiant valdžios leidimo ir 
tinkamų patalpų, komitete im
tasi smulkiai planuoti pramaty
tus darbus. O jų apstu: 1) Bir
želio 14-16 d. trėmimo aktas su 
kitų tautų atstovais bei vieti
nės valdžios bei visuomenininkų 
atstovais, meninis pasirodymas 
ir pn.; 2) Tų įvykių paminėji
mas per vietos radiją; 3) Pabal
tijo tautų komunistinio teroro 
paroda, apimanti 1918-20 m. ne
priklausomo gyvenimo, bolševi
kinės okupacijos 1940-41 ir 1944 
-57 m. laikotarpius; pabaltiečių 
laisvajame pasaulyje siekimai, 
kino filmai iš tų tautų gyve
nimo ir rinktinė tautinė bei liau
dies muzika.

šiam milžiniškam darbui at
likti sušauktas visų organizaci
jų bei paskirų asmenų pasita
rimas, kad bendromis jėgomis 
našiau tai atlikti, šis reikalas 
iškeltas ir Argentinos Lietuvių 
Organizacijų ir Spaudos Tary
bos (ALOST) posėdyje. Jis po
sėdyje iškėlė diskusijas. Tūlos 
organizacijos, save laikančios 
gausiomis ir pretenduoją vado
vauti Argentinos lietuvių kolo
nijai, šį darbą iš viso pasmerkė 
ir atsisakė remti. Net pasiūlė 
Centr. Pabaltijo Tautų K-to na
riams grįžti į savus kraštus va
ryti politikos ir nedrumsti čia 
gyvenimo. Kitų esą įstatai nelei
džia dalyvauti jokiame politinis

4'*’

Artėja atidarymo diena. Lau
kiame darbininkų ir reikalingų

Centr. Pabaltijo T. K-tas per 
sekcijas ir atskirų organizacijų 
atstovus, turinčius ryšių su Š.
Amerikos LB Taryba, Europos 
Pavergtų Tautų Taryba, atsto
vybėmis ir kt. užmezgė santy
kius, prašydamas visokeriopos . 
pagalbos. Nesitikėta vien savo * kreipiamas, Į burmistrą,

vėje — Mendosos provincijos 
rūmuose. Šį istorinį aktą atida
ro Centr. Pabaltijo Tautų K-to 
pirm. Visvalds L. Gusts. Pagrinl

medžiagų, kurias pažadėjo mies) dinis kalbėtojas apie sovietinį te- 
to savivaldybė. Tas reikalas są- rorą buvo prof. D. Gruodis. Eu- j I
moningai nudelsiamas, kol išva
karėse apie 9 v.al. vakaro pra
neša telefonu, kad nei darbinin
kų, nei žadėtų medžiagų neduos. 
Bandoma dar derėtis, vėl iš nauJ I

ropos Pavergtų Tautų Buenos 
Aires skyriaus vardu kalbėjo 
inž. Stanislovas Slivinski, kuris 
pagyrė svarbią parodą ir pareiš
kė solidarumą kovojančioms Pa-

16 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠĖRIMAS
2047 W. 67th PI., Chicago,

UI. YVAlbrook 5-8063

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgč) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South Western Avenua
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 6-8766

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nsojas adresas: 4200 W. 68rd St
Ofiso teL REUanoe 6-4410 

Rezld. telef. GRovehlU . 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m.. 6-8 p. m.

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

Ofiso tel CUffsIdr 4-2866 
Rezidencijos: LAfayette 8-1176

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 

1724 West 47th Street
(Kampas 47th Ir Henultage) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 ▼. vak.
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lfiskyr. sek

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntnU 6-2264

6002 West 16t*i Str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-8 vai 

Tel. TOwnhall 8-0666 
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika Ir moterų Ilgos) 
Ofisas ir rez.: 5100 8. Westem Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-6671 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v.. Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak.. šeštad. 
2-4 ’-nl noplet ir sulig susitarimu.

Atostogose nuo liepos 20 d. iki 
rugp. 5 d.

jėgomis tą darbą atlikti. Rašy
ta į visas puses, tačiau ne tik 
pagalbos nesulaukta, bet nė at
sakymų negauta į laiškus.

Vyko posėdžiai, paruošiamieji 
darbai. Kiekviename žingsnyje 
susidurta su lėšų stoka. Beliko 
vos mėnesis iki parodos, o čia 
ne tik lėšų, bet ir leidimo negau
ta. Paskirtos tik patalpos, nors 
ir tos kiek ankštokos.

Optimizmas mažėja...

Sušauktas skubus visų sekci
jų posėdis padėčiai aptarti. Pra 
deda kristi visų nuotaikos, ne
palankiai linksniuojami įvairūs 
veiksniai. Laikas duoti spaudai 
propagandinius leidinius, brošiū
ras, plakatus... Jokios piniginės 
talkos nesulaukta. Keli sekcijų 
nariai pasitraukia ir lieka maža 
pasiryžėlių saujelė su užsispyru 
siu inž. Stašaičiu priekyje. Jau 
gautas leidimas. Apžiūrėjus pa
talpas, nutarta siaurinti paro
dos apimtį.

Dabar arba niekad...

Nežiūrint nepalankių nuomo
nių bei paramos stokos, užsis
pyrėlių saujelė nenusileido. Pra
leista proga daugiau nebegrį
šianti, o ir vietinėse įstaigoąe 
po tiek landžiojimo susidarytų 
bloga nuomonė. Kaip ten bebū
tų, ryžtasi sukelti nors galvos 
skausmą sovietų atstovybės ber 
nams. LB šaukia pasitarimą. Nu 
tarta kreiptis į visas organizaci
jas finansinės paramos.

Pradėti spausdinti plakatai ,o 
jų skaičius — vos 200! Per di
džiausius vargus pavyko pakel
ti iki 500. Tai mažas lašas mi- 
lioniniame mieste, jei apie aikš
tę išeitų arti 100 plakatų. O tų 
aikščių ir gatvių čia daug. Pa
ruošti trijų tekstų lapeliai žmo-

tas tik dekreto keliū gali sutvar 
kyti mūsų reikalą. Per didžiau
sias pastangas, su gerokai pa
temptais nervais, nemigos nu
kamuoti visti k pasiekiam tikslo 
— valandą pavėlavę atidarom 
parodą. Bet ir čia dar užklupo 
smarkus ir pasikartojąs lietus, 
kuris aptvindė daugelį gatvių.

Lauktas momentas atėjo. 
Nors ir nepalankus oras, susi
rinko iš visų kviestųjų tik 200. 
Atėjo istorinė valanda, kada mū 
sų krašte ir gal visame Ameri
kos žemyne buvo atidaryta mū-

DAŽYMAS 
DEKORAVIMAS

VL. VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

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

Ekspertas vidaus dekora
tyviam įrengimui — interlor 
deeorator, — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus. 
7144 S. ŠACRAMENTO AV.

Tel. PRospect 8-2215

DR. 1. ir K. AGLINSKAI
gydytojai m chirurgai 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą 

■ ai valandos skambinti t ei nf o Au 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kaadtan išskyrus trečlad ir
šeštad

Rea. tel. GRovehlU 6-66OS

Tel. ofiso WA 5-3010, re®. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Duoną Ir Į vairias skcafatgu j 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8889-41 8. Lituanlca Avė.1 

Tel. OUffslde 4-6876
Pristatome { visas krautuve* 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame J visus artimuo
sius miestus.

Perskaitę “Draugą’ 
kitiems!

duokite

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JŪSŲ BALDUS!
STASYS FABIJONAS
2146 So. Moyne Avė. Telef. Vlrginia 7*7067

MOVIMO

Atliekame didelius Ir mažus automobilių remontas. Lyginimas, da- I 
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis

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

2641 West Tlst Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Ramų tel. WAlbrook 5-5934

“ IŠ TOLI IR ARTI

J

NAUJI OtOSU TROKAt-NAUJAUSI KRAUSTYK*) ĮRANKIAI 
Neų riktu patyrimas-ptsus ir sąžiningas ratarnaunas

JUOZAS NAUJOKAITIS2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VAIkook 5*9209

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 medeliai

NUOLAIDOS IKI 50% I
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANK’S TV & RADIO, INC.
8240 South Halsted Street Tok CA 5-7252

' PARDUODAME IR TAISOME

=^1

J

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

Unlvereal Savings and Loan Assortatlon užtikrina mugamų 
Ir gražų pelną.

Sau gamą užtvirtina Suvienytą Valstybių valdžion agentflra Iki 
810,000.00 kiekvienam tndžlhd Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusią Ir sąžiningą vedėją pastangos.

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

Dėl paskolą Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South Western Avenne 
vai., kasdien 10-12 vai. h 7-9 vai. 
vak Šeštadieniais 10-. vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso 'elefonas: P R 8-3226 
(tęs tetof. WAlbrook 6-6076

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

DR. A. M A C I 0 N A S
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 4-1818, arba RE 7-6700 
Rez. PR 6-6801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Spi-cialylič — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

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

Atostogose iki rugp. 1 d.

DR. JULIJA MŪNSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michlgan Avė.
Buto 1658 W. 103 St., Beverly Hills

Vai1.: kasdien touo 6 v. v. (lkl 9 v. vU 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PTlIman 5-6766 
Buto — BEverly 8-8946

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

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

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette S-6O48 
Rez.: YVAlbrook 6-8048

"GI. ofiso HE.4-5849 rez. HE.4-2824
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Weetern Avenne 
Chicago 26. III 

telefonas REpublIc 7-46OO 
Rezldenota: GRovehlU 6-8161
pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CfflRURGAB 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vai.: nuo 8-4 Ir nuo 8-8:10 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrgtnln 7-0086. 

ResMenoltfos tel. BEveriy 8-8244

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Spee. akušerija ir moterų ligą 

2454 West 71st Street
(71-oe ir Oampbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
šešadieniais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta. _______________________

Ofiso telef. YArds 7—1166 
Rraidendjos — RTewart 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet 85th Street 
(kampas Halsted Ir 85-ta gatvi) 

VAL. 1—4 Ir 6:10—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidarė 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet 6Srd Street

VAL kasdien nuo I—4y> p Ir 7:t« 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonai GRovehill 6-1595
DR. ALDOMA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
— PRITAIKO AKTNTU8 —

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą Išskyrus trečiadienius.

8422 W. Harųnetti Koad

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEmlock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
ATOSTOGOSE IKI 

LIEPOS 29 D.

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

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 lkl 12; 8—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayette 8-4646.

Namų — CEdarerest 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory -2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St., tel. Republk) 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2625

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenne
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v. 
Trečlad. Ir sektnad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEC. CHIRURGINfiS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpuMio 7-2260 

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

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 

Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 
keičia stiklas Ir rSmns 

4466 8. Oalifornia Avi. .YA 7-7881 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto lkl S v. p. p. 

uždarytas

Tel. ofiso HE 4-2128, rez. GIb. 8-6165

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 

f71st ir Ciampbell Avė.)
Atostogose iki rugpjūčio 

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

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai 1 lkl 4 v. p. p. ir 6—8 v. rak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p

TeL ofiso PRospect 6-6400
Rezld. PRospect 6-6400

DR. OMĄ VAŠKEVIČIUS
(Vaškenčlfltč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenne

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

Tel. ofiso Vl«ory 2-1681
Rez. Vlctory 2-074S

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. 3-6446, rez. HE.4-8160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 We«t Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 vak 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR. 6-6666 

Rezld. 6600 S. Arte«lAn Av©.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKTŲ GYDYTOJAS 

Virš 26 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1826 

Pritaiko akinius " 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dlrbtnvš 
756 West 35th Street 

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

DR. S. YAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudšjlmo be) 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregya- 
tę. Prlrenku teisingai akinius. Vist 
egzaminavimai daromi eu elektriniais 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
J mokyklos valkus.

4712 Sonth Anhl&nH Avė.
Tel. YArds 7-1878 

Vai. 10:80 Iki 7 v. rak. šeštad. 10:86 
iki 6 vai. Sekmad Ir treč. uždara

DRAUGAS
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VALANČIUS IR ŠILUVA
Z

KAS VADOVAUS KELIONEI Į ŠILUVĄ?
Amerikos Lietuvių R. Katalikų Federacijai nusistačius skatin

ti pamaldumą į Šiluvos Mariją, daugelio mintys pradėjo krypti į 
šį brangų lietuviškai katalikišką faktą. Rodos, kad ateinančiais 
metais sukanka 350 metų nuo apsireiškimo. Tai mus ypač skati
na, jei taip galima išsireikšti, atlikti dvasinę kelionę į Šiluvą. Ten 
ne kartą yra keliavę mūsų tėvai, nepaisydami kelionės sunkumų. 
Ten gal ir mes patys kitais laikais esame buvę. Dabar, nors ne
galėdami nukeliauti fiziškai, bandykime tai padaryti dvasiškai. 
Dvasiai niekas negali užversti kelių.

Šiai dvasinei kelionei į Šiluvą mus kviečia ne koks vienas ar 
kitas privatus asmuo, bet visus jungianti Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų Federacija. Šį kvietimą išleisti Federaciją paska
tino savotiška katalikiškai lietuviška būklė. Federacijos vadovy
bė labai gerai supranta, koki pavojai gresia iš visur mūsų tautai. 
Ši vadovybę taip pat turi tiek gyvos tikėjimo dvasios, kad su šia 
sunkiąja savo problema ji nori eiti į Dievą per Mariją, apsireiš
kusią Lietuvoje ir padėjusią išspręsti anuo metu tautinio išsilai
kymo reikšmę turinčius klausimus.

Kas vadovaus šiai mūsų kelionei Šiluvon? Turime vilties, 
kad jai vadovaus lietuvių katalikų dvasiškija Amerikoje. Kuni
gų Vienybės pritarimas šiam žygiui tai žada. Reikia manyti, 
kad čia bus daug kelių ir galės būti daug vadovų. Federacija ti
kisi, kad katalikiškos ir visuomeninės organizacijos nuo šios ke
lionės nesiliks. Tikėkime, kad mūsų istorikai iš naujo atgaivins 
Šiluvos apsireiškimo faktą, nustatys jo istorines aplinkybes. Mū
sų kultūrininkai ras jo ryšius su kultūriniu gyvenimu, o religi- 
ninkai įžvelgs dvasines šio apsireiškimo gelmes.

VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS

Šios kelionės pradžiai mes siūlytume vieną vadovą, kuris 
turi tam reikalui labai vertingų ypatybių. Jis yra tinkamas ne 
tik religiniu, bet ir tautiniu atžvilgiu. Juo yra didysis Lietuvos 
vyskupas Motiejus Valančus.
.«•* Ką norime, galime kalbėti apie Valančių, bet negalime sa
kyti, kad jis buvo lengvatikis. Į savo parašytą Žemaitijos istoriją 
jis nepaėmė jokios nepatikrintos žinios. Taip pat negalima sa
kyti, kad Valančiui trūko solidarumo su savo tauta. Jis liko jos 
ištikimu vadu iki mirties. Galima pastebėti, kad Valančius bu
vo ne tiek jausmingai pamaldus, kiek realistiškai nusiteikęs ko
votojas. Turint galvoje šias Valančiaus savybes, labai yra įdo
mu, kaip jis yra nusistatęs Šiluvos apsireiškimo atžvilgiu.

Skaitydamas jo “Žemaičių vyskupystės” skyrių apie Šiluvą, 
taip ir jauti, kaip pro šio šalto ir net kieto kritiko rėmus trykšta 
kažkokia šviesa, kuri ilgainiui sušildo ir patį kritiką. 1847 m. 
parašytoje knygoje jis rašo:

“Daugybė žmonių, norinčių pagalbos nuo Marijos, kasdieną 
ėjo į Šiluvą ir kone visi datyrė ko norėjo. Matydami tuos daly
kus vietiniai klebonai panorė jo kaip įmanydami padaryti ją dar
gareingesne......... Vyskupas (kunigaikštis Steponas Giedraitis)
1786 m. išsiuntė į Šiluvą Mykolą Mickevičią su Kazimieru Kli- 
mavičia, abu dekanu, ir kitus vyrus, ydant pačioj vietoj dasiži- 
ifgtų, ar ne pasakos tik žmonių garsingu padarė paveikslą Šilu
voje ir ar tikrai žmonės datyrė stebuklų. Tie nuvažiavę į Šilu
vą, atrado daugel tokių, kurie patys išpažino, jog patys datyrė 
stebuklų. . . . Rado knygą, kurioje buvo daugybė parašų, pa
liktų nuo stebuklingai išgijusių Šiluvoje. Visus tuos dalykus 
savo akimis peržiūrėję, parašė vyskupui Steponui, jog ne veltui 
žmonės skelbia, kad Šiluvos paveikslas yra stebuklingas. Tuo 
tarpu per raštą vyskupas pasisakė Šv. Tėvui Pijui VI, jog ke
tina apvainikuot paveikslą Švenčiausios Marijos Šiluvoje. Po
piežius ne tik pagyrė jb dievobaimingą užmanymą, bet da leido 
ydant šventė užgimimo Motinos Dievo Šiluvos bažnyčioje per iš
tisą nedėlią su būtinais atlaidais būtų atliekama”.

SKILIMO PAGUNDA
Jeigu mes norime suprasti, kas yra Marija, gal geriau yra 

pradėti ne nuo jos pačios, bet visai iš priešingos pusės. Kai žiūri 
į gerai padarytą' kūrinį, dažnai jis atrodo greičiau paprastas, 
negu nuostabus. Panašiai yra ir su Marija. Ji yra paprasta 
moteris, savyje tobulai suderinusi dieviškuosius ir žmogiškuosius 
dalykus. Norėdami geriau ją suprasti, pažiūrėkime, kaip tie 
dalykai atrodo, kai jie yra nesuderinti.

Atkreipkime dėmesį į tai, kaip naujaisiais amžiais, kažkokių 
jėgų skeliami, pradėjo vienas nuo kito tolti pasaulietiški ir reli
giniai dalykai. Kaikurie net religiniai sąjūdžiai atsisakė ir vil
ties pasiekti betkokio tų dalykų suderinimo. Kultūra pradėjo 
eiti ne tuo keliu, kaip religija ir daugely atvejų jos iki šiol dar 
nėra apsižiūrėjusios, kokios vargingos jos yra viena be kitos.

Galime prisiminti, kaip to paties žmogaus religija atskilo 
nuo jo proto. Ta pačia proga galime prisiminti, kaip politinis gy
venimas pasidarė tik techninis reiškinys, automatiškai pjausty
damas žmogų. Pagaliau, jeigu pereisime į socialinę sritį, pa
matysime, kaip tikintis žmogus su savo samdiniu pradėjo elgtis 
taip, tarsi jis būtų netikintis.

Ir taip galime eiti iš vienos srities į kitą; iš vieno uždavinių 
lauko į antrą ir visur pastebėsime, kokia ta skilimo grėsmė yra 
gyva. Bet iš kitos pusės, galėsime pastebėti, koks be galo di
delis ir augštas uždavinys yra jungti Dievą ir žemę. Dažnai tai 
yra vien natūralias žmogaus jėgas viršijąs uždavinys.

JUNGIMO UŽDAVINYS
- *

< Pavojus šiems dalykams persiskirti tebegresia kiekvieną 
dieną. Panašiai, kaip jis grėsė Šiluvos apsireiškimo metu Lietu- 
vbje. Ir kas nesitenkina būti vien "dvasiniu” krikščioniu, bet 
nori būti realiu krikščioniu ir supranta šio milžiniško jungimo 
uždavinio prasmę, tam Šiluvos Marija yra nelygstamas idealas. 
Šia proga galime prisiminti visus tuos mūsų visuomenės sunku
mus; kaip mums kartais nelengvai einasi rasti teisingą lietuviš
kų religinių dalykų suderinimą.

Visa tai turėdami prieš akis, mes galime tik sveikinti Fede
racijos nusistatymą eiti į Šiluvos Mariją su savo problemomis. 
Su visais reikalais yra verta į ją eiti, bet ypač su šiomis dviejų 
besiskiriančių vertingų sričių derinimo problemomis. Sunaikini
mus vienos iš jų nebūtų joks sprendimas. Reikia jas derinti.

Marija suderino savo visuomenines aspiracijas su Dievo mo
tinyste. Savo giesmėje “Magnificat” ji labai ryškiai yra pasa
kiusi, kaip svarbūs jai yra kaikurie žemiški klausimai.

Vyskupą Motiejų Valančių pasirinkdami vienu iš šios dva
sinės kelionės vądovų, mes tikrai nesuklystume. Jis buvo toks 
vyskupas, kuriam rūpėjo, kad jo žmonės ne vien melstųsi, bet 
ir’lurėtų galimybę žmoniškai gyventi. O jo žodžiai apie Šiluvą, 
sakantieji, kad ten “kone visi datyrė, ko norėjo”, yra mums ne
mažas laidas, kad ir mūsų šis dvasinis kelias bus sėkmingas. 
. , V. Bgd.

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGO, ILLINOIS

GYVĄJA LIETUVYBE BESIRŪPINANT
K. MOCKUS

Jaunimo pastangos

Pastaruoju metu mūsų spau
doje ir organizacijose parodyta 
nemažai dėmesio gyvajai lietu
vybei. Ypač tuo domėjosi jau
nimo organizacijos, kurios jau 
betarpiškai susiduria su ta pro
blema. Dabar jau visi žinome, 
kad lietuvybės laipsnis emigraci 
joje įvairuoja. Jai yra realaus 
pavojaus blėsti, nustoti savo 
gyvybinės atrakcijos ir tuo pa
čiu gyvenimiškos įtakos į pri
augančiųjų kartą. Tenka jieško- 
ti vis naujų metodų, naujos ener 
gijos, norint sustabdyti gyvo
sios lietuvybės silpnėjimą net 
ir tarp tų jaunuolių, kurie tebe- 
atsimena gimtąją Lietuvą ir te
belaiko save kovojančios tautos 
avangardu.

Kiekviena pastanga yra rei
kalinga materialinės paramos. 
Tos paramos reikia ir tai labai 
reikia ir mūsų tautinio išsilai
kymo pastangoms. Pats jauni
mas yra išblaškytas, jo pajėgu
mas ribotas. Tenka vyresnie
siems savo keliu rodyti dėmesio 
gyvosios lietuvybės klausimams. 
Ogi, deja, kartais sutinki tiems 
klausimams nuostabų abejingu
mą pas tokius asmenis, pas ku
riuos dar tokio abejingumo sun 
ku tikėtis. Reikia didesnio stuk
telėjimo, kad gyvosios lietuvy
bės šauksmas būtų išgirstas pla 
čiau ir nuoširdžiau.

Stovyklų problema

Dabar vasaros sezonas. Ne
mokyklinį metą stengiamės iš
naudoti stovyklų organizavimui. 
Jas organizuoja jaunimo orga
nizacijos ir vienuolynai. Visas 
stovyklų organizavimo pastan
gas turime vienodu nuoširdumu 
remti, tik sykiu turime rūpintis, 
kad pačios stovyklos būtų rei
kiamai suorganizuotos, kad bū
tų derama tvarka, kad būtų iš
laikomas respektas lietuvių kal
bai ,kad stovyklinė programa 
būtų kruopščiai parengiama ir 
lygiai taip pat kruopščiai pra
vedama. Šita prasme daugiausia 
prityrimo turi ir yra parodžiu
sios ypatingo nuoširdumo Ne
kalto Prasidėjimo seserys Put- 
nam, Conn. Tat jų veikla ir pa
vyzdžiu turime pagrindo specia
liai domėtis. v

Putnam seselių veikla

Šiuo metu, kaip ir kiekvienais 
metais tuo metų laiku, Putnam 
lietuvaičių seselių sodyboje vyk 
sta mergaičių stovykla. Ten šim 
tas lietuvaičių mergaičių ištisas 
keturias savaites gyvena kolek
tyvinį gyvenimą, kurio esmę su 
daro kaip toji mūsų visų taip 
branginama gyvoji lietuvybė. 
Per tokį laiką susidaro gyva 
kolektyvinė.lietuviška nuotaika, 
taip pat yra progos panagri
nėti mergaitėms suprantamu bū 
du eilę gyvybinių klausimų. To 
vienuolyno pryšakyje yra mo

tina M. Aloyza. Ji yra Amerikos 
lietuvaitė, eilę metų praleidusi 
Lietuvoje. Lietuvių kalbą taip 
laisvai ir gražiai vartoja, jog 
niekam neateina ir į galvą, jog 
ji yra amerikietė. Daugumas 
vienuolyno seselių yra gimusios 
ir augusios Lietuvoje, tačiau ke
letas yra ir šio krašto lietuvai
čių. Gyvosios lietuvybės atžvil
giu jos visos yra vienodai jaut
rios ir rūpestingos. Taip pat ir 
jų kapelionas kun. St. Yla yra 
juk pirmose gyvosios lietuvybės 
darbuotojų gretose.

Šiais metais to vienuolyno se
selės buvo pakviestos pradėti 
ir naują ALRK Federacijos sto
vyklą prie Detroit. Ten nuvyko 
seselė M. Paulė, ilgametė mer
gaičių stovyklų vadovė, su savo 
bendradarbėmis. Neabejojame 
jų pasisekimu. Mergaičių stovyk 
la baigiama liepos 28 d. lietuvių 
susiartinimo švente vienuolyno 
sodyboje Putnam, Conn. Kas bu 
vo, kiekvienas žino, kad toji 
šventė gerokai skiriasi nuo eili
nių piknikų, kad joje vyrauja 
tikra šventiška nuotaika ir re
aliai juntama gyvoji lietuvybė. 
Stovyklos mergaitės ir jų tėvai 
sudaro šventės pagrindą, nes 
mergaitės atlieka beveik visą 
šventės programą. Toje šventėje 
tenka sutikti žmonių iš gana to
li, specialiai į ją atvykusių. Yra 
pagrindo laukti, kad tokių lan
kytojų skaičius kasmet didės, 
kad šių metų liepos 28 d. vienuo 
lyno sodyba taip pat bus per
pildyta.

Dėl paramos reikalingumo

Nepaslaptis, kad vienuoliš
koms organizacijoms žymiai ge
riau sekasi suorganizuoti ir at
likti eilę tokių darbų, kurie 
mums pasauliečiams yra daug 
sunkesni, sunkiau įveikiami. Tė
vai Marijonai štai sėkmingai lei
džia mūsų populariausį dienraš
tį “Draugą”, pajėgia statyti jam 
naujas patalpas, organizuoja 
mokyklas, leidžia knygas ir pa'n. 
Panašiai yra su tėvais pranciš
konais, seselėmis, kurios per sa
vo suorganizuotą lituanistikos 
institutą plečia lietuvišką veik
lą ir semiasi tam žinių. Taigi 
berods negali būti abejonių, kad 
lietuviški vienuolynai yra vienas 
didžiųjų gyvosios lietuvybės 
ramsčių ir užsipelno visų mūsų 
be pažiūrų skirtumo paramos. 
Didele dalimi taip ir yra. Kaip 
atgautame Vilniuje be pažiūrų 
skirtumo visi lietuviai lankė lie
tuviškas pamaldas, giedojo lie
tuviškas giesmes, taip ir dabar 
lanko vienuolynų sodybas ir ten 
esančius lietuvybės židinius.

Pasitaiko ir išimčių, štai vie
nas, matyt, toliau nuo gyvo lie
tuviško religinio gyvenimo sto
vįs asmuo į prašymą aukos lie
tuvaičių koplyčiai statyti, atsi
liepė gana šiurkščiai. Jam net 
atrodė, kad toji auka yra pra-

Kurt Matthiei

Aš girdėjau giedant 

vieversį

Vertė V. KERTAUNINKAS

(TĘSINYS)
Pagaliau mes nusileidome į tokią vietą, kuri vedė 

į šildomąjį katilą. Čia gerai išsimiegojome, nors iš gilu
mos kyląs kaminas ir įkyrų karštį skleidė. Kai pabu
dau, tai jaučiausi tartum keltuvu čia augštyn, čia že
myn kilnojamas. Taip pat pastebėjau, jog ir skilvyje 
kažkas kyla ir leidžiasi. Pabudo ir draugas; ir jis jau
tėsi tartum kyląs ir krintąs. Mes atplėšėme duris, ku
rias smarkus vėjo pūstelėjimas vėl prislėgė. Aš tuojau 
išėjau į lauką ir... pamačiau juodai pilką vandene kalną, 
bekylantį ant laivo atramos. Taip pat tą patį akimirks
nį pamačiau ir į atramą įsikibusią figūrą, kuri leido iš 
savęs vinguriuojančią košę. „Taip, nėra jokios abejo
nės!..“ šaukė Emilis Meyeris už manęs. Kas ta jokia 
abejonė? Aš praėjau pro tą figūrą ir pamačiau kitą, 
kuri tą pat darė. Aš nuslinkau prie denio patalpų, išsi
gandęs nusileidau žemyn — visur jos stovėjo prie atra
mų ir spjaudė košę.

Staiga atsidarė vienos durys: čia buvo geležinis 
takas į gilumą. Ir štai guli krūva plaukimo įtaisų. Aš 
jų kelis ištiesiau, pasidėjau — tai vyko gana instinkty
viai — išilgai laivo ir ten ramiai atsiguliau. Taip aš

išgulėjau dešimtį valandų ir košę skilvyje pasilaikiau. 
Kartais sapnuodavau, kartais mane išgąsdindavo šla
pias jūrininkas, kuris ant manęs suklupdavo. Kartais 
aš pro staiga atidarytas duris matydavau juoduojančią 
jūrą, kylančią ant laivo krašto ir į vidų bepurkščiančią. 
O laive visą laiką buvo girdėti sunkus ir griaudžiąs 
dundėjimas. Buvo girdėti, kaip bedugnėje gilumoje 
laužomi tartum kokie daiktai. Ir tada atrodė, jog ir 
pats nusileidi į gilumą.

Apie trečią valandą ryto vėjo stiprumas buvo ly
gus 9—10.

Dabar buvo duota virvė. Į vidų įvirto jūrininkas ir 
ėmė šaukti man į ausį, kad turi būti nuleistas vienas 
autobusas; jis jau esąs prie laivo krašto. Aš jam galva 
parodžiau, jog esu nepajėgus tam darbui. Sekantį aki
mirksnį pašoko prie atramos vienas vėmėjas, o pro at
viras duris ant mano patalpų pasiliejo putų vonia.

Septintą valandą audra liovėsi gana greitai, beveik 
staiga. Aš jau galėjau atsikelti; viena platforma že
miau radau Emiliuką, bedžiūgaujantį prie ryto kavos.

Apie pietus pravažiavome pro medžiais apaugusią 
salą, gi po pietų išlipome ties Gdynės molu.

Tuo tarpu mes nėjome nuo laivo krašto Mes žval- 
gėmės nuo augšto denio į prieplauką ir ten, apačioj, 
matėme praeinančias nuostabias figūras: pabėgėlius. 
Ir jų vis daugiau atvykdavo. Tai buvo pirmieji žmonės, 
kuriuos mes išvydome vokiečių žemėje.

... Gdynė — vienintelis miestas, įkurtas lenkų val
dymo metu. Visą jo kubiškąjį išplanavimą uždaro tam
sių miško kalvų siena. Tai yra ryškus šioje rytų erdvė
je tikro amerikietiškojo tempo ir milžiniško politinio 
viešpatavimo pavyzdys.
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Bizniška nuovokaTILTAS TEIKS NAUDĄ IR PASIGROŽĖJIMĄ

Milžiniškas kabantis tiltas baigiamas sukabinti SL Ignace, 
Mich. Tiltas bus 185 pėdų augščio ir teiks puikius apylinkės 
vaizdus. (INS)

Skotas nuvyko į ūkį irklau- 
sia farmerio:

— Ar turi gerų agurkų?
—* Taip, galite pasirinkti kiek 

tik norite.
— O kiek šis kainuoja?
— Šis, mažesnis, kainuoja du 

centai.
— Gerai, pinigus aš užmokė

siu dabar, o už poros savaičių 
ateisiu atsiimti.

TELEVIZIJŲ
IŠPARDAVIMAS

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

ATEIKITE ĮSITIKINTI TV 
APARATŲ NUPIGIN1MU 

Instaliacija Ir garantijos veltai

Soma pačiam vienuolynui ar vie
nuolėms išlaikyti. Kas kiek ar
čiau turėjo progos matyti vienuo 
lišką gyvenimą, be pažiūrų skir
tumo pripažins, kad vienuoliš
kas gyvenimas yra auka visuo
menei, kad vienuolės ar vienuo
liai ne tik patys sau pragyve
nimą užsidirba, bet ir padaro 
daug daugiau. Geriausia to iliust 
racija yra seselė mokytoja, gau
nanti normaliai per mėnesį už 
savo darbą ne daugiau 50 dol. 
Kolektyviai gyvendami ir su pa
siaukojimu dirbdami vienuoly
nai daug padaro. Tačiau jie vie
ni negali išstatyti bažnyčių, mo
kyklų rūmų, spaustuvių, stovyk 
loms patalpų ir pan. šita pras
me pasauliečių parama yra sa
vaime suprantama ir šio krašto 
lietuvių per eilę metų uoliai vyk 
doma. Mokėkime prie tos para
mos reikiamai pritraukti ir nau
josios imigracijos žmones. Ypač 
t0 nusipelno tos kongregacijos, 
kurių pats sąstatas ir siekimai 
visai sutampa su naujosios imi
gracijos siekimais.

Ha». In*. A. KISlE.NAh 
SS21 S. Hateted — Cljirrslde 4-.SAA5 
atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais

,lr ketvirtadieniais 9—9

drasis gėris, kuris nėra kartu 
asmeninis gėris, nėra jpks gė
ris. Valstybė tada liauja buvusi 
politinė visuomenė ir išvirsta į 
save patį ugdantį monstrą, pa
ti nežinodama .kodėl tai daro.

Tarptaut. filosofų kongresas 
posėdžiavo kurčiųjų kolegijoj 
Gallaudet. Dalyvavo 262 profe
soriai, iš jų 25 buvo iš aštuonio
likos kaimyninių valstybių. Pre
zidentas Eisenhoweris atsiuntė 
kongresui sveikinimą, kuriame 
reiškė viltį, kad filosofai, stu
dijuodami visuotinio pobūdžio 
klausimus, prisidės prie šių tau- 

į tų vienybės.

L£ Vision
Csales - Service)

S 0 P H I E B A i. GUS
RADIO PROGRAMA

IŠ WGEP stoties — Banga '990 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAI). 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAD. 8:30—9:30 v. r. iš stoties 
WO1*A — 1400 kll.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. III. HEmlock 4-2418

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO,

Telefonas — FRontier 6_1882

Filosofų kongresas
“Mąstytojai ir filosofai netu

ri teisės mus apgauti”, — pa
sakė dr. Jose A. Morą, visų Ame 
rikos valstybių organizacijos ge
neralinis sekretorius Pan Ame
rikos filosofų kongrese Washing 
tone, liepos 8 d. Jis kvietė filo
sofus aktyviai įsijungti į kovą 
už pagrindines žmogaus laisves. 
Modernioji filosofijos revoliuci
ja pagimdė moderniuosius moks 
lūs, kurie atvedė pasaulį į kri
zę grasinančią pačioms mažo
sioms individualinėms laisvėms.

Morą kvietė visus stiprinti 
bendrąją filosofiją, kuri apsau
goja Amerikos tautų lygybę ir 
žmogišką vertybę. Prof. O. N. 
Dersi, iš La Platos universiteto, 
Argentinoje, įrodinėjo, kad nėra 
skirtumo tarp asmeninio gėrio 
ir bendro valstybinio gėrio. Ben-

j........... 7 ..... =%
Jau laikas užeiti į...

; MUTUAL
FEDERAL SAVINGS

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
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

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

Iki tamsos artileristai iškėlė savo patrankas. Mes 
vis dar buvome ant laivo krašto.

Gi vidutinio didumo keltuvas, prie mūsų iškrautas, 
vos galėjo pasiekti autobusą, kada „Elisabeth“ pasisu
ko. Dėl to buvo panaudotas vilkikas. Iki vidurnakčio 
tai negalėjo būti atlikta.

Mes sėdėjome prie krosnies ir srėbėme savo sriubą. 
Į vidų įvirto komendanto vežėjas. Vyriausiosios vado
vybės įsakymas: „Autobusas turi būti iškrautas“. 
„Taip, gerai, o kaip bus su mumis?“ „Jūs turite laivu 
ir autobusu grįžti atgal į Liepoją. „Taip, ir kas bus 
toliau?“ „Iš ten jūs su laivu ir autobusu turėsite vykti 
į kitą nurodytą vokiečių uostą“. Ir jis mums įbruko do
kumentus į rankas. Kai mes bėgome į denį, matėme j> 
besiginčijantį su viršininku.

Naktį, sniego pūgos ir rūko metu, mes vilkome 
autobuse sukrautus štabo ryšulius į den/ ir laivo laip
tus į prieplauką. Vos tai pabaigėme, tuojau atvyko 
prie laivo vilkikas, ir mūsų nelaimingasis vagonas po 
valandos jau stovėjo žemėje prie ryšulių krūvos. Emi- 
liui visą laiką ant veido bėgo ašaros. Taip, aišku, čia 
paskutinį akimirksnį kiekvienas buvo sujaudintas. Jau 
perėjimo lieptas į laivą paruoštas, kaminas kaukia ir 
pagaliau palengva „Elisabeth III ' apleidžia uostą...

Rytą, skaidraus speigo metu, mes "ėjome sargybos 
pareigas Gdynės prieplaukoje.

Vasario dienos. — štabo laivas įplaukė į Dancigą. 
Čia iškrovimas dalimis užtruko visą dieną. Dabar 
mums atėjo nesuprantamų manevrų laikas. Viena va
gono dalis buvo iškrauta Vyslos žemumoje, o kita buvo 
iškelta Zoppote. Mūsų autobusas buvo prikrautas.

(Bus daugiau)



DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

Pirmadienis, 1957, liepos 22 d.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Omaha, Nebr.

Sėkmingas parengimas

Jau anksčiau spaudoje buvo 
paskelbta, kad mūsų parapija, 
šiais metais minėdama savo į- 
steigimo 50 metų jubilėjų, yra 
ta proga numačiusi suruošti ir 
keletą parapinių parengimų, ku
rių pelnas skiriamas mokyklos 
skolų mokėjimui.

Pirmas toks parengimas buvo 
suruoštas š. m. birželio 30 d. 
Oras pasitaikė gražus, ir didelis 
omahiečių būrys atsilankė į pa
rengimą. Šiame parengime nuo
širdžiai pasidarhovo J. Dami
jonaitis, B. Cejauskas, J. Agur- 
kis, A. Cvilikas, A. Flere, St. 
Drwol, A. Burzdžiūtė, Vamaity- 
tė ir kt. Nuolatinė mūsų paren
gimų rengėja, patarnautoja ir 
rėmėja J. Navickienė vaišino 
svečius skaniais užkandžiais, gi 
Arlauskienė ne tik parapijos pa
rengimų užkandžiais svečius 
vaišino, bet ir savo iškeptu ska
niu kugeliu. Parapiečių darbas 
ir parama davė gerus rezulta
tus — gauta pelno $183. Dirbo 
ne tik suaugę, bet ir vaikai. Vy
tas Cejauskas (10 m. amž.) vie
no cento žaidime padarė maž
daug 10 dol. vertės pelno.

Šiam parengimui skirtą pini
ginę dovaną laimėjo Petras Ada 
monis, kuri jam kaip tik, važiuo 
jant atostogauti, manau buvo 
labai pravarti.

Omahiečiai prašomi nepamirš
ti atsilankyti ir antrąjį paren
gimą š. m. liepos 28 d. Paren
gime gros gera muzika ir sve
čiai bus aptarnaujami tų pačių 
stropiųjų rengėjų. Tad iki pasi
matymo liepos 28 d.!

Vestuvės
Šiais metais mūsų jaunimas 

kuria naujas šeimas. Neseniai 
susituokė Albinas Benkis su Ro
bertą Fisher, Leonas Kudirka 
su Marilyn Thrust, Herold Mund 
su Patricija Bazis, Marvin Cop 
su Patricia Lombardo. Netru
kus bus vestuvės ir Vidos Ra
kauskaitės su Joseph Sesneros. 
Jungtuvės bus mūsų bažnyčioje, 
o puota — pas Kovalskus.

Stalgiai mirė

Š. m. gegužės pabaigoje stai
giai mirė grafaitė Evelyn Lu- 
bomirska. Ji buvo ištekėjusi už 
lenkų kunigaikščio Aleksandro 
Lubomirskio (mirusio 1912 m.).

Prieš 7 metus ji iš Vokietijos 
atvyko į Omahą. Kurį laiką gy
veno Šv. Antano parapijoj. Vė
liau kun. J. Jusevičius parūpino 
jai darbą Boys Town, Nebras- 
koj, kur ji iki staigios mirties 
gyveno. Ji pasakojosi, kad jau
nystėje žaidė tenisą su Švedijos 
karaliumi Gustavu. Būdama 
grafaite ir senovės lietuvių kuni
gaikščių kilmės, Lietuvoje pati 
turėjo patarnautojų, prie sun
kaus darbo buvo nepratusi, to
dėl senatvėje jai buvo labai sun
ku užsidirbti pragyvenimą. 1955 
m., gavusi JAV pilietybę, gavo 
senatvės pensiją. Ji mokėjo 
daug svetimų kalbų ir buvo ge
ra pianistė. Palaidota Boys 
Town.

Velionės palikimas — drabu
žiai, brangenybės ir turto nuo
savybės dokumentai Lietuvoje 
ir Lenkijoje — yra Boys Town, 
Nebraska, vadovybės žinioj. Tu
rintieji interesą dėl palikimo ir 
turintieji giminystės ryšius, pra

šomi anglų kalba kreiptis į Boys 
Town vadovybę.

Keturi seminaristai

Mūsų parapiečiai Robert Ye- 
lenek ir Petras Gutoskis jau ant 
ri metai lanko seminariją, šie
met seminaristų eiles papildys 
dar du mūsų parapiečiai — John 
Dunn ir Gerald Gutoskis. Pasta
rasis yra mūsų vargonininkės 
susus. Edna Gutoskienė - But
kutė (senosis lietuvių kartos) y- 
ra mūsų parapijos ilgametė var 
gonininkė, kuri, galima sakyti, 
dirba mūsų parapijoj tik iš pa
siaukojimo, nes ji gauna labai 
mažą atlyginimą, o kartais ir 
to paties atsisako arba paauko
ja mokyklos skolų mokėjimui. 
Jau savo jaunystės laikais ji 
dirbo šioje parapijoje, ne tik pa 
sitarnaudama vargonavimu, bet 
ir lietuvybės reikalams. Ji yra 
suruošusi religinių koncertų ir 
keletą veikalų. Jos nuopelnu 
ankstyvesniais laikais skambėjo 
lietuviškos dainos ir žodžiai ra
dijo bangomis. Tik pati dirbda
ma išlaiko savo tėvelį, du sūnus 
ir dukrelę. Atrodo, jog piniginė 
parama iš šalies būtų jai labai 
reikalinga. Kiekvieną sekmadie
nį ji vargonuoja net dviems 
mišioms. Patarlė sako, jog kas 
gieda, dukart meldžiasi, bet 
kas vargonuoja — ?? Ji pati y- 
ra išsitarusi: aš nesu muzikė 
profesionalė, neturiu gražaus 
balso, bet aš myliu muziką ir 
noriu pagelbėti parapijai ir lie-

Laivyno Įeit. E. F. Wolf iš Marse
lio, Prancūzijoje, praneša savo žino 
nai į Virginia Beaeh, Va., jog jis 
gyvas ir sveikas. Jis buvo laiko
mas žuvusiu ir net pamaldos už jį 
buvo atlaikytos, (kai Jungtinių Tau
tų manevruose jo sprausminis lėk
tuvas susidūrė su itališkuoju.

(INS)

Putliam, Conn.
Lietuvių susiartinimo šventė- 

piknikas

lietuvaičių seselių sodyboje į- 
vyksta liepos 28 d. — taigi jau 
visai čia pat. Šventės pagrindi
niai punktai tokie:

11 vai. šv. mišios , pamokslas, 
procesija;

12 vai. 30 min. pietūs, pikni
ko pramogos, dovanos;

4 v. 30 min. mergaičių sto
vyklos programa.

Visi, kurie norės, galės gauti 
pietus, pačių seselių rūpesčiu 
parengtus. Taip pat bus galima 
gauti rūgusio pieno.

Jaunimui numatomas jaukus 
pasilinksminimas.

Seselės ir jų rėmėjai laukia 
svečių iš arti ir toli!

Mergaičių stovykla veikia 
jau nuo birželio 30 d. Visos vie
tos užimtos ir jų trūksta. Sto
vyklai vadovauja seselė M. Mar 
garita. Prie stovyklos dirba vi-

ir N. Stadalninkaitė. Jos dėsto 
taut. šokius ir muziką. Stovyklą 
aplanko eilė svečių, kurie taip 
pat paįvairina programą. Ką 
mergaitės per tas keturias sa
vaites išmoko ir ką nuveikė, pa 
matysime liepos 28 d., nes sto
vyklos baigimas sutampa su lie
tuvių susiartinimo švente.

Kun. R. Krasauskas yra atvy 
kęs į Putnamą ir čia talkinin
kauja kun. St. Ylaų Pasisve
čiavęs kun. R. Krasauskas žada 
vėl grįžti į Romą.
Šiluvos Marijos didelė statula 

yra pastatyta prie koplyčios ir 
ją galės lankyki visi, kurie at
vyks į vienuolyno sodybą lie
pos 28 d.

P E R K R A U S T A U
BALDU S 

Vietoje Ir iš toliau
K. E I D U K 0 N I S

2313 W. »lat St., Chicago, IU. 
Tel. l'Reseott 9-2781

tuviams. Gal už jos pasiaukoji
mą Augščiausiasis jai atlygina,
duodamas pašaukimą josios 1 sas būrys pačių seselių. Taip pat
abiems sūneliams būti kunigais. 

Ištvermės ir geros sėkmės se
minaristams !

Linkėtina, kad ir daugiau mū
siškių pasektų šiuo pavyzdžiu.

Vietinis

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !
i

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

STATYBAI 

IR NAMŲ 

PATAISYMUlI 

PBI8TATOM 

VIroHų 
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS IJTWINAS. Pm
3039 So. Halsted St.

TcL VIctory 2-1272 
Apkainavlnią Ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai. 

RaAtlnA atidaro kaa«ea nno

8 vai. ryto.iki 6 vai. vakaro 
Seštadienaig iki 3 vai. vakaro

CRANE SAVINGS
2666 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Fietklewica, sekr. ir advokatas
Mokame aukėtus dividendus. Keičiame Aeklua. Pardundame ir perkame 

valstybės bonus. Taupytolama patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta Iki *10,000.

Darbo valandos: pirmad. Ir ketvlrtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro; 
antr. Ir penk. 9 Iki 8; treč. uždaryta, o Beit. nuo 9 Iki vidurdienio.

■ v

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075 

s********-*****************)

NUO U2SISENE JUSIU
SKAUDANČIU ZAIZDU 

rR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
naga.ll ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjuaios žalždoa 
niežėjimų Ir skaudėjimą senų atvl 
ru ir skaudžių žalždų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypaibyea palengvins jusu skaudėj), 
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pasalina 
niežėjimą Ilgos vadinamos PSORIA- 
818. Taipgi paSalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT. su 
stabdo džiovinimą odos Ir perplySlmą 
tarpplrSčlu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančioa suskllslos odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus tSbėrlmas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolė nuo 14- 

t vlrSlnlų odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., 11.16, Ir 1S.60.
Pirkite valstlnėseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wisc., Oa- 
rv.lnd. Ir Petrolt, Ml- 
chlgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order j

W ■ 
fa

LEGULO, Department D., 

6618 W. Eddy 8U Chicago 34, IR

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA 

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR430ND1TIONER

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

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, Jll.

TOwnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

mokame

KR 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVE

4038 Archer Avmm Tol. laa-atv 
AUGUST SALDUMAS hesIdssM

pastoviai dirba K. Marijošienė Skaitykite ir platinkite dienrašti “Drauda’ Kemkitr <licn. Ikauga'

k
imi <wiy • • 0 smiiiys -y ■ v

will oorn a full month'i Dividend.

CHICAGO SAVIKGS
JUIY 6, 13y 20/ 27... 1957

J?

SPECIALUS BARGENAS

' iI

ŠALDYTUVAI

tik

DIDELIS P AKI RINKIMAS ĮVAIRIAUSIU BALDŲ 
. KELIA A. RAUDONIU, NEIJJB BERTULIU, Sav.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10.
J

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) paskqįų 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.

Be to, mūsų taupytojai gauna dar daug įvairių 
neapmokamų patarnavimų kaip šeimos sąskaitų ap
mokėjimą, čekių iškeitimą ir pan. šeštadieniais, liepos 
6, 13, 20 ir 27 nuo 9:30 vai. ryto iki 1 v. p. p. ir 
ketvirtadienio vakarais, liepos 11, 18 ir £5 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 
sinamą (air conditioned) su garsiakalbiais susirinki
mams kambarį, kuriame telpa 100 asmenų. ReikJalui 
esant paskambinkite.
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& LOAN ASSOCIATION

6245 SOUTH WESTERN AVENUE ♦'CHICAGO 36, ILLINOIS GR 6-7575
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Hollywood, Calif.
i---------------------
SENSACINGA LIETUVAITĖS KARJERA
Hollywoodo lietuvaitė Rūta 

Kilmonytė-Lee, gražiai debiutą-! 
vusi keletoje filmų ir pastaruo-, 
ju metu puikiai besireiškianti te

matyti. Bet aš mačiau vieną 
nuostabią šviesiaplaukę, kurios 
reakcijas j Sinatros programos 
atlikimą aš stebėjau daugiau va-

levizijoje, susilaukė netikėto paT į landos. Programos pabaigoje aš 
sisekimo. Apie šį įvykį plačiai jau buvau nusprendęs, kad tai 
rašo filmų korespondentai ir Į yra mano jieškomoji. Aš netgi 

nežinojau, ar ji iš viso yra ar
tistė”.

kritikai. Ir visoje šios karjeros 
istorijoje likiminis atsitiktinu
mas suvaidino svarbiausią rolę.

“Monterey Peninsiila Herald” 
filmų korespondentas James Ba- 
con liepos 11 d. numeryje, įvar
dinęs straipsnį riebia antrašte 
BLONDE LITHUANIAN WINS

Rūta gina savo vardą

Toliau korespondentas rašo: 
‘‘Rūta buvo artistė, ir gera 

artistė. Ji jau buvo dalyvavu
si tokiuose pastatymuose, kaip 
“Seven Brides for Seven Bro-ROLE, rašo: , ...... rv- thers ir Funny Face. Tik šiuo“Geriausia karjeros galimybe, , .. * ... , . _ ,' metu ji nebera šviesiaplauke.1 
Šiame filme dalyvauja ir Marle- j 
ne Dietrich, kuri prieš tai irgi j 
buvo blodinė. Rūta dabar yra 
visiška brunetė”.

Filmo statytojas Homblow, 
pagal kurio įsakymą Rūtai teko 
pakeisti plaukų spalvą, “norėjo 
pakeisti ir jos vardą, bet ji pa
sipriešino ir ateityje paliks 
RŪTA”.

“Aš žinau”, sako Rūta, “kad 
spaudoje mano vardą rašys 
Ruth. Taip visada daro. Juok
dariai man siūlys pakeisti ir pa
vardę į ‘Baga’, ‘Ali Evil’ ar ‘Wą- 
kening’. Bet tai yra mano var
das ir nėra kito tokio pasauly-

kokia tik yra pasitaikiusi nuo 
Marilyn Monroe debiuto filme 
‘The Asphalt Jungle’, šiomis die 
nomis atsivėrė dvidešimtmetei 
Rūtai Lee.

Rūta (toks yra jos lietuviš
kas vardas) gavo svarbią rolę 
filme ‘Witness for the Prosecu- 
tion’. Rolė taip reikšminga, kad 
šio filmo statytojas Arthur 
Hornblow mano, jog Rūtai ši 
rolė lygiai lemtinga, kaip Mari
lyn Monroe debiutas ‘The As
phalt Jungle’ filme.

Hornblovv yra tas pats asmuo, 
kuris ‘atrado’ tuo metu nežinomą blondinę Marilyn Monroe ir 
jai pavedė Louis Calhem myli
mosios rolę. Tai buvo pradžia 
sensacingiausios karjeros šių lai 
kų filmų istorijoje”.

Laimingas sutapimas
Hornblovv pasakoja, jog jis 

jieškojęs Monroe kvaliteto ar
tistės. Dėka lemtingo sutapimo 
(o jie dažnai iškelia filmų žvaigž 
dės) Hornblovv ir Rūta tą patį 
vakarą atsilankė Frank Sinatros 
programoje “Mo'cambo” resto
rane.

“Aš pavėlavau”, pasakoja 
Hornblovv, “o salė buvo taip per 
pildyta, kad man teko atsisėsti
Sinatros užpakalyje. Nors aš pinančioje daugiau 2,000 publi- 
jį ir girdėjau, bet negalėjau jo kos Amerikos italų koncerte,

je ’...
Tikėkime, kad mūsų Rūta ne 

tik nepasikeis į “Ali Evil”, bet, 
nors ir sekdama Marilyn Mon
roe karjeros keliu, nepasuks į 
slidžius Monroe šuntakius. jk-

Philadelphia, Pa.
Juzės Augaitytės koncertas 

kitataučiams
Lietuvos operos solistė Juzė 

Augaitytė dideliu pasisekimu 
dainavo perpildytoje salėje, tal-

JEI TIK BALDŲ REIK,

PAS RUDAITĮ
TIESIAI EIK.

žemiausios kainos Chicagoje. Išsimokė|lmui iki 3 m.
Air conditioner, Emerson, Admiral, Hot Podnt,

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

house, Norge ............................... .........  ..................... $159.00
Virimui gesiniai porcelano pečiai ........  ........................ $ 89.00
Skalbimo mašinos geriausių firmų ........ ...................... $ 89.00
Autamatiškefc 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, otomanu

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

2 dal. Nylon setai išpardavimuose siūlomos po $289.00
pas mane tik ................... .................................................... $229.00

MIEGAMO KAMBARIO BALDAI
Metalinės lovos visų dydžių tik ........................................ $ 9.95
Medinės, ąžuolo lovos ............................................................... $ 29.50
Vatiniai matracai ................... ......... ........................... .. $ 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 
8 dalių miegamo kambario baldai visur parduodami po

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

KILIMAI
9x12 kilimai pardundami p<. $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 Chicagm daly gyvena
te, Jums apsimokės aplankyti mane, palyginti kainas Ir pirk
ti pigiau, negu bet kur kitur.

MAJOR FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street

Telefonas — CAIumet 5-3207
Vedėjas K. RUDAITIS 

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

Liepos ir rugpjiūčio men. krautuvė sekmadieniais bus uždaryta.

įvykusiame Bok Auditorium. Ji 
atliko Puccini, Mascagni ir Cilea 1 
operų arijas. Dainininkė buvo iš 
kviesta kartoti net keletą kar
tų, o po koncerto jaunimas di
deliu būriu ją apstojo, prašyda
mas autografo.

Kiek anksčiau "South Phila- 
delphia Reporter” jai paskyrė 
vi®ą puslapį savo muzikos sky
riuje, kartu įdėdamas ir jos fo
tografiją. Rašinio autoriai, su
pažindindami amerikiečių publi
ką su lietuve dainininke, apra
šo Augaitytės karjerą nuo pat 
jos mokslo dienų Lietuvoje, pas
kui Italijoje. Pabrėžia, kad bol 
ševikinė okupacija nutraukė jos 
sėkmingą darbą Lietuvos opero
je ir paskui, antrą kartą bolše
vikams artėjant, ji pasitraukė į 
Vakarus. Išminėdami vietoves, 
kuriose Augaitytė dainavo šioje 
šalyje, jie nurodo, kad, be savo 
dainavimo, ji dar turi ir daina
vimo studiją. Rašinys užbaig
tas linkėjimais, kad ta lietuvė 
dainininkė savo talentu ir toliau 
prisidėtų prie šio krašto muzi
kos. S. N.

Cicero, III.
Namų savininkų gegužinė

Cicero Lietuvių Namų Savinin 
kų Pagerinimo ir Politikos Klu
bas rengia gegužinę, kuri įvyks 
sekmadienį (liepos 28 d.) Bruz- 
gulienės darže, po žaliuojančiais 
medžiais, priešais lietuvių tau
tines kapines.

Namų savininkai, priklausą 
klubui ar ne, o taip pat ir nuo
mininkai, esate kviečiami praleis 
ti jaukią vasaros dienelę po ža
liuojančiais medžiais, kur besi- 
vaišindami gabių šeimininkių pa 
gamintais skaniais užkandžiais, 
troškulį numalšinę šaltu alučiu, 
geram orkestrui grojant, dar ir 
suktutę sukirsime.

Būkime vieningi, nežiūrint to, 
ar esame namų savininkai, ar 
huomininkai, nes gyvenimo rei
kalai visų vienodi. Remkime or
ganizacijas, ypač lietuviškas, ku 
rios rūpinasi vietos gyventojų 
reikalų pagerinimu. O šis klu
bas, kuris šių metų pradžioje at
šventė 50 metų gyvavimo sukak
tį yra daug parėmęs lietuvybės, 
labdaros ir kultūrinius reikalus.

Todėl sekmadienį, liepos 28 d.,

lauksime atvykstant ne tik cice- 
riečių, bet ir plačiosios Chicagos, 
bei apylinkių garbingos publi
kos. .J. T.

Bayonne, N. J.
Metinis pJtnikan

Metinis Lietuvos Vyčių New 
Yorko ir New Jcrsey apskri
ties piknikas jvyks liepos 28 d. 
Bayonnc, N. J. Jis prasidės 3 
vai. po pietų St. Michael’s Pik- 
nic Grove 15 East 23 Etreet. 
Bus šokių muzika. Įėjimas 1 do
leris. Pikniko komiteto nariai: 
Lavvrence Janonis (pirm.), Con 
stance Mack, Marin Rusgi, Jo- 
seph Sable, Carl Schuster ir 
Leonard Rokas. . —F. V.

Edwardsburg, Mich.
Mokslininkų konferencija Liukų 

vasarvietėje
Christiana Lodge, Edwards- 

burg, Mich., liepos 12 — 14 die
nomis įvyko Wenner — Green 
Foundation for Anthropoligical 
Research konferencija, kurioje 
dalyvavo 18 antropologų, at
stovaujančių California, Colum- 
bia (N.Y.), Chicago, Michigan, 
Washington ir London universi
tetus bei mužėjus. Mokslinin
kai skirstėsi patenkinti konfe
rencijos pasisekimu ir sužavėti 
Linkų vaišingumu bei maloniu 
poilsiu laisvalaikais tikrai reto 
grožio vasarvietėje. Kaip pa
prastai, dauguma jų buvo su 
savo šeimomis.

Šeštadienio vakarą jie pralei
do kartu su kitais vasarotojais 
jaukioje pramogoje. Vienas jų. 
Julės Henry, arfai pritariant, la
bai vykusiai padainavo ispanų 
ir anglų kalbomis keletą dainų.

Išvykdami jie pareiškė, kad 
<prie» gražaus konferencijos pa
sisekimo prisidėjo labai palan
kios sąlygos posėdžiauti. Atsi
sveikino šiais žodžiais: “We are 
very pleased we chose Christia
na Lodge for our convention 
site and we will be back”.

VasarotojasI

Windsor, Conn.
Lietuvis prieškolegijiniame 

mokslo centre
Dorr fondas su Loomis insti

tutu suorganizavo Pre-College

Science Center Windsore. Tai 
naujas bandymas busimuosius 
universitetų ir kolegijų studen
tus teoretiškai ir praktiškai su 
pažindinti ir sudominti su moks- J 
lo, ypač mokslinių tyrinėjimų | 
pagrindiniais klausimais. Septy
nių savaičių programa vyksta 
Loomis bei Chafee mokyklose 
Windsore ir įvairiose įstaigose, 
firmose ir įmonėse Hartforde 
bei kitose Connecticut vietose, į 
kurias berniukai kasdien išvežto 
jami automobiliais.

Kursų dalyviai kasdien turi 
1 visiems bendras paskaitas ii* pa 
mokas iš fizikos ir panašių moks 
lo sričių; paskui paskirai jie su 
specialistais dirba prie įvairių 
projektų čia pat ar išskirstyti, 
bei išvežioti atitinkamai po įvai- ' 
rias mokslines įstaigas; atlieka 
įvairius laboratorinius darbus. 
Beveik kasdien vakarais yra pa
sikalbėjimas su kokiu žymiu 
mokslininku, tyrinėtoju ir pan., 
specialiai atsilankančiu į šį cent
rą.

Visi kursų dalyviai sudaro 
vieną grupę; gyvena, maitinasi, 
sportuoja ir pan. ten pat insti
tute. Aprūpinimas geras ir visa 
tvarka gerai apgalvota ir pa
vyzdinga.

Jaunieji studiozai domisi ir' 
aktingai dalyvauja visuose kur
sų darbuose.

Visoje toje programoje išlai
dos, fondo apskaičiavimu, už 
kiekvieną kursų dalyvį sieksian
čios apie 1,500 dol.; tik mažą tų 
:šlaidų dalį moka studentai.

Kandidatus į tą įstaigą' parin
ko mokyklų vadovybės — po 
kelis geriausius savo mokinius. 
Aplikacijų į kursus buvę apie 
600. Galutiniai kandidatų buvo 
apie 250; po įvairių tyrimų, ap
klausinėjimų, dokumentų paži
nimo ir pan. į kursus priimti tik 
24 jaunuoliai. Ta grupė, turinti 
kfeliolika mokytojų bei instruk
torių, ir atlieka šį naują univer
siteto studijoms paruošimo ban
dymą.

Į tą grupę yra patekęs vienin
telis lietuvis — Antanas Saulai
tes iš Waterburio. Su juo dar 
yra kiti du bernuikai iš Water- 
burio apylinkių. Įdomu, kad A. ’ 
Saulaitis su kitu berniuku pate
ko, net du. iš tos pačios priva
čios katalikiškosios mokyklos..

Šiaip kiti berniukai yra tik poi čiaus toli gražu ne iš visų augš- 
vieną iš viešųjų bei privačių mo-| tesniųjų mokyklų yra kursuose, 
kyklų. Dėl mažo dalyvių skai- M. Mg.

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

COHTINEHTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St„ Chicago 9, III., YArds 7-0145

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

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St„_______________Chicago 8. III.

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

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

Amer/ca’a Handlest Refrlgeratof\ 

SHEER LOOK STYLED to glve your

kitehen that “Bullt-ln" Look.

"FRIGIDAIRE

—r—

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

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

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

Savings lmured...Since 1933

•» vot» \ J™ 
SAVIM* t

REPRIOERATOR

COMPARI —YOU CANT MATCH 
THIS BUY ANYWHIRI

• Supar Freezar Cheet—etom froiM 
foodi tafaly

• Super Storapa Door bot 5 ramov- 
obla shalvae

• Gllde-Out Porcalain-Enamalad 
Hydrotor—full-w1d»h

• 3 All-Alumlnum Ramovabla 
Shalvae—full-width

• Butter Compartment
• 3 Oulckuba lea Trayi
• Naw Sofaty-Sapl Door

Not a lo»t yaar'a modai— 
not a tlrippad "gpeelol"— 
bu* a full-feature, brond- 
new '57 regular Frigidair^ 
Refrigeratorl

ŠĮ PUIKŲ “FRIGIDAIRE” 
ŠALDYTUVU NUPERKATE 

TIK UŽ

nes už jūsų seną šaldytuvą 
atskaito $80.00!

ARBET’S, INC.
FURNITURE AND APPLIANCES STORE

2442 W. 47th Str. Chicago 32, Illinois 
Tel. - VIrginia 7-0700

Pradėkit Tannvt šiandien. Turėsit Rvtoj!
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 California 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.
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DAR STUDENTU RINKIMU KLAUSIMU f* Po -kiek laiko PalicininkasV V P* mums pakilti iki totto lygio, | kuri iš t Ji • ilp.nknilkuns įgalina individualų interpre- ■ toliau jau ilgokas laiŠ.m. birželio mėn. 17 d. Z.V. Re-, būvio sumetimais ar vien tik aa- 
kašius šio dienraščio skaitytojams vo organizaciniais motyvais, 
patiekė visą eilę patikslinimų, lie- Nepaneigsime ir antruose sąjun- 
čiančių mano rašinį apie studentų ’ gos gyvavimo metuose įvykusio ap-

fUSSIFIED AND HELP W A N T E D m

gailėtino fakto, kad tuo metu nei 
vienas ateitininkas nekamdidatavo 
rinkimuose. Tik ar nevertėtų baig-1 
ti “tėvų nuodėmių” prikišimą vai
kams. Anų laikų darbuotojai lau- 
gumoje jau mokslus baigę ir savo 
profesiniuose rūpesčiuose pasken
dę; keli likę akademikai baigia sa
vo disertacijas ir šiuo metu jų veik
los studentų sąjungoje nejaučia
me. Kam tad anų laikų atmosferos 
reiškiniais bandyti argumentuoti 
dabarties stov?

3. Kodėl bandoma primesti nau
jai išrinktiems organizacinėje tvar 
koje negirdėtus dalykus, kaip ma
žumos atstovų minčių ir pasiūlymų 
įgyvendinimo paneigimą? Kodėl to 
kiu piktu, nelogišku argumentu va
dovautis ? Kad tai netiesa, gerai 
žino ir pats Z.V.R. Jis taipogi gerai 
žino, kad pirmoje eilėje daugumą 
turinti grupė patieks savo progra
mą svarstymui ir įgyvendinimui; 
gi kas skaitė šiais metais pasiūly
tas rinkimines platformas, gerai 
žino, kad beveik visi santariečių 
programos siūlymai randami ir dau 
gumą turinčių grupės veiklos pla
ne. Gi man ne pati programa ku- 
riuozu atrodė ,tik jos pasiūlymas 
tokioj formoj buvo įprasta tik dau

t i j-j * o įKumą turėti galinčiais atvejais,tais metais j C V tekandidatavo 3 a-
teitiminkų kolegos, tačiau turbūt ir) 4. Nežinau kodėl kol. Z.V.R. ap- 
kol. Z.V.R. nepaneigs fakto, kad jų | gailestauja faktą, kad rašinys pa- 
nekandidatavimo priežastis buvo vi sirodė prieš oficialių duomenų pa

rinkimus. Džiaugiuosi, kad jis ra
do reikalo atkreipti dėmesį į tą ra
šinį, tačiau nemiela, jo komenta
ruose pastebėti keletą netikslumų. 
Apie juos čia šia ir norėtųsi pra
sitarti.

1. Kol. Z. V. R. bando piršti, 
jog rašinyje “sudaromas įspūdis, 
kad tiek akademikai skautai, tiek 
ir santariečiai nedirba Studentų 
sąjungai, neišstatvdami užtektinai 
kandidatų į centrinę valdybą”. Šio 
įspūdžio klaidingumui įrodyti jis 
išvardina eilę statistinių duomenų 
ir kitų istorinių faktų; jie tačiau 
nereikalingi, nes rašinyje nėra jo
kios tendencijos paneigti praeities 
darbu ar nuopelnų. Jame sakoma, 
kad “nei skautai akademikai, nei 
santariečiai neberado (o gal neno
rėjo rasti?) galimybių, išstatyti 
pilnutinį kandidatų sąrašą . . . 
Liūdna, nes nebeiaučiama organi
zacinės atsakomybės rinkimų at
žvilgiu. Tikslus mano rašinio skai
tymas ir skiemens “be” suprati
mas aiškiai pasako, kad praeities 
darbu ten nenorima leisti; rūpė
jo sąjungos ^dabartis ir artima a- 
teitis. Praeities darbai ir laimėji
mais dabarties nepagerinsime.

2. Niekas neneigia, kad praei-

tarimą individualiu ir priimti. ikas stebėjo draugus, priėjo prie 
R. Vosykaitis 8U°leli° ir tarė viduriniajam:

| — Ar jiedu yra tlvo draugai? j 
1 — Taip, — atsakė šis.
j — Tai, žinai, tu geriau paša
link juos iš čia, nes kitaip gali 
būti nemalonumų.

LINKSMIAU
Ne taip suprato

REAL ESTATE į_____ REAL ESTATE I VYRAI IR MOTERYS

siškai skirtinga nuo tų, kurios san- 
tariečius 2 metus iš eiles, o skau- 
tus akademikus šiais metais nu
teikė neišstatyti pilno sąrašo į CV. 
Jis pats gerai atsimena, kad per
nai skautai akademikai siūlė bend- i 
rą sąrašą statyti, kuris paskui bu
vo patikslintas 2 bendru sąrašų iš
statymu. Ateitininkų pažiūras at
stovaujantiems jis buvo priimtas, 
tačiau santariečiai pasiūlymą at-

skelbimą. Spaudos darbe žinių nau
jumas visada svarbus, gi rašinyje 
paduoti rinkimus liečią faktiniai 
duomenys neprasilenkė su tiesa.

5. Užbaigdamas norėčiau išreikš
ti padėką ir pasitenkinimą kol. Z. 
V.R. išreikšto,mis mintimis. Jis į 
mano rašinį ir bendrai į padėtį ban 
dė reaguoti objektyviai ir santū
riai. Už tokį korektišką oponavi-

Jaunas muzikas savo koncer
to išvakarėse susitikęs savo my
limąją sako:

— Rytoj aš skambinsiu tik 
tau, vienai...

— Nebūk toks pesimistas, 
drauguži. Bent keletas žmonių 
vis dar ateis ir be manęs.

Pergarsi muzika
Dvi drauges, kurios niekada 

negalėdavo baigti kalbos, nuė
jo į koncertą. Sekantį rytą ben
dradarbės jas klausinėja:

— Vakarą tikrai maloniai pra
leidote?

— Gaila, ne! Muzika buvo 
pergarsi...

Trys draugai
.. Parke ant suolo sėdėjo trys 
vyrai. Vidurinysis sėdėjo visai 
rainiai, bet to nebūtų galima pa 
sakyti apie kitus du. šie svie
dė įsivaizduojamas meškeres į 
įsivaizduojamą upę, vėliau išsi
šiepę traukė lauk įsivaizduoja
mą žuvį.

— Gerai! — atsakė viduriny
sis, ir pradėjo su įkarščiu ir
tis .. .

Tėvo pėdos netinka
Tremtinė mokydama sūnų:
— Sakiau ne kartą: sek tėvo 

pėdomis.
— Dovanok, mama, man tė

vo batai per maži. ..

Mūr. 2 a. po 4 k. centr. 611d. $25,500 
Mūr. 2 a. po 5 k. šild. gazu $23,000 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg., šild. gazu, 

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

M. ŠIMKUS
KKAL ESTATE

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

YArd.-, 7-2046

metė. Tada jų tarpe ir kilo nu-, esu'dėkingas ir manyčiau
___O „„„‘kad jis galėtų šiuo atžvilgiu būtitarimas 3 kandidatus statyti, nes 

rūpėjo į sąjungos darbų atsakomy
bę įtraukti visų organizacijų at-

pavyzdžiu tiems kolegams, kurie 
kitoje spaudoje .reagavo į mano ra- 

tovus. Minėta grupė jau 2 metus iš ^n»-. K^,.ku™į atžvilgiais susida- 
eilės buvo sąjungai vadovavusi ir i ls> ad tie oponentai net
turbūt niekas nedrįstų paneigti fak ! "em?k^° mano rPšuuo Pakaityti, 

tuo labiau suprasti; su jais tad ir 
aiškintis nėra prasmės. O susido
mėję turėtų žinoti, kad atskiro as
mens išreikšta nuomonė dar ne
reiškia oficialios organizacijos 
nuomonės. Šiuo atveju tad rašinyje 
bei šitame aiškinime išdėstytos pa
žiūros vra ir jų nereikėtų primes
ti ar sutapatinti su naujos CV dau
gumos bei Studentų Ateitininkų są
jungos pažiūromis, ką daugelis y-

to, kad pilnu sąrašu rinkimuose 
pasirodžiusi ji ir pernai juos būtų 
aiškiai laimėjusi, jei juose būtų 
dalyvavę visi 3 sąrašai. Todėl ir 
susilaikyta nuo daugumos sieki
mo 3-iuose metuoseu. Kai kam tas 
argumentas gali keistai skambėti, 
tačiau faktas lieka fakttu, kad bu
vo siekta tarpgrupinio balanso są
jungos Centro Valdyboje. Vargiai 
ar santariečiai galėtų tokiu pat 
teigiamu argumentu paremti savo 
nedalyvavimą rinkimuose; jiems 
prieš tai dar reikėtų įrodyti, kad 
jie gali įsigyti studentų daugumos j 
pasitikėjimą rinkimų poetu. Santa
riečiai rinkimų dar nėra laimėję 
(nereikėtų juos jungti su nepri
klausomais studentais, nes tai nėra 
tikslu) ir todėl toks argumentas 
savo nedalyvavimo pateisinime ne
galimas. Mian gi atrodo, kad ban
dant giliau analizuoti organiza
cinės atsakomybės jausmą rinkimų 
atžvilgiu nepakanka tik kandidatų 
skaičių išvardinti; reikia pažvelg
ti ar tai padaryta ir sąjungos ger-

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII

flr jau oergkaitei P. Kesiūno 
' romaną

larp Žalsvu Palapinių'
Or A. Baltintu savo recenzijoj* 

apie šį romaną taip rašo: P. Keelfl 
no romanas "Tarp žalsvų palapinių' 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu 
mą. kur) beviltiškoje kovoje dėl tau 
tos laisves parode Lietuvos partlza 
na., tą idealizmą, kuriuo degė mūši 
Jaunimas, liedamas kraują dei savr 
žemBs, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejt 
okupacijų replėse. Todėl š| romaną 
skaitome su malonumu ir dideliu su 
sldomCjlmu. Ypač romane minim 
žygiai žavės jaunimą ir kels Jo dva 
šią. šis romanas, atskleidžiąs mūši 
beroiškai tragišku. epizodus, yn 
šviesus spindulys tremties idealizme 
ugdyme.

898 pnsL Kaina $8.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

‘‘DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.
niMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

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

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

PAJIEŠKOJIMAI
PAPARTIS ALGIS. s. Liūdo: 

1952 m. gyvenęs Elizabeth, N. J. 
Jis pats ar žinantieji jo adresą, pra
šomi pranešti A. Vaitkienei, 3248 
Clifton Avė., Chicago 13, III. Turiu 
svarbių žinių iš Lietuvos.

(Liepos 17 ir 18 d. d. buvo atspau
sdinta Clinton vietoj Clifton Avė.) 
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MAY MOTORS
Autorizuotos OLOS, pardavėjas 

7406 S. HALSTED 
Atostogų specialus

’56 Plynu. Hardtop .......... $1,495
BELVEDERE, AUTO. TRANS.

’56 Stud. Golden Hawk .. $1,995 
’55 Olds. Holiday Sedan .. $1,795

"98” FULL POWER, 2-TONE
’54 Chev. Bel-Aire .............. $895
’53 Mercury, Auto. Trans. $595
’53 Olds. Power .................. $895
’52 Buick, 2 Dr., Auto. .... $395 
’51 Chev. Club Coupe .... $295
’51 De Soto, 4 Dr.................. $295
’51 Olds. Auto Trans.......... $395
’50 Olds. “88 Sharp............. $195
’49 Ford, Club Coupe............. $95
’49 Olds. “88” Sharp ......... $395

POWER BRAKES, 2-TONE
1

Šiokiadieniais atdara iki 9 v. v.

G. M. A. C. TERMS

VINCENNES 6-3121
HiUIIIIĮHIlIHHHIHHIIinillllllllllllllllllĮII

Hrighton Pke ir Marąuettc Pke. 
ii Ir 3 kb., gar., šild.. dv. lotas, pa

likimas dalinamas, tik $15,000.
2 po 4 kb., nauj. gar., tik $11,300.

5 ir 4 kb., šild., išvyksta, tik $12,500. 
3 bt. ir kraut., gar., liga, tik $10,500.

Naujas 2 imi 5 kb. tik $28,500. 
Naujas 5 kb., pmug. pried., bargenas.

Yra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 8-8884

TVARKINGAS
4% kamb. mūr. bungalow, gazo 
karšto vandens šildymas. Daug ver
tingų priedų. Gražus sklypas prie
ky. Arti 71st St. ir So. Artesian 
Avė., $12,00(1.00. Volodkevičlus.

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

Gazo šilima. Reikia pirkti su 25 pė
dų sklvpu šalia. A. Sirutis.

APSAUGA NUO POTVYNIO 
40 pėdų sklypas. 6 kamb. mūr. re

zidencija. Du blokai nuo Marųuette 
Parko. Apšildomas gazu. Alum. dvi
gubi langai. 1% karo garaž. $20,000. 
A. Katilius.

TIK $10,000
Marquette Parke 5 kamb. mūr. re

zidencija su garažu. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
’ REAL ESTATE 
27S5 West 7Ist Street

Visi telefonai: WAIbrook 5:0015

2 vonios. Nepaprastai puikus vidaus 
įrengimas. Natūralūs naudojamas ži
dinys (fire place). Liuksusiniai veid
rodžiai. Keramiko plytelės. 2 autom, 
garažas. 1 blokas nuo parapijinės 
mokyklos Ir % bloko nuo Ihigh 
school. laibai gražiai prižiūrėtas ir 
ištaisytas sklypas. Netoli 55th ir Ko- 
mensky Avė. Reikia pamatyti, kad 
įvertintumėt. Kaina tik $22,500.00. 
KRAUTU VR-BUČERNE ir prie šios 
krautuvės 5 kambarių butas. Naujai 
įrengti didžiuliai šaldiyjtuvai mėsai 

laikyti. Gerai išvystyta prekyba, bet 
našlė negalėdama apsidirbti privers
ta parduoti už žemą kainą. Dar yra 
ir 2 autom, garažas.

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. Polaokl St.

Telef. LUdlow 5-5900

namas (4 mieg.), D E I |f A I I M Ti I ___ital puikus vidaus H tl A A U I IV U I —

MISCELLANEOUS

ST. ANN’S PARISH, LANSING, 
ILLINOIS. 6 room brlck bungalow. 
3 bedrooms, forced warm air oil 
heat: at.tached garage, enclosed
porch. 1 block to park, shopplng & 
transportation. Corner lot. Eull price 

$19,500. HELMS REALTY, Granite 
4-41OO.

BRIGHTON PARKE
$2,000 {mokėti, med. 2 po 4, šva

rūs butai, geras sklypas.
5Jed. 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 (mokėjimas, skubėki
te paskambinti.

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

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

INSPEKTORIAI
SIUVĖJAI
FINISHERS
PRESSERS

Turme nepaprastai gerų progų 
patyrusiems vyrams ir moterims 
dirbti mūsų South Side krautuvėje 
— Pataisymo skyriuje. Nuolatinis 
darbas. Daug bendrovės priedų. 

Kreiptis j MR. CHRISTOPHER

MORRIS B. SACHS, INC.
6614 South Halsied Street

W0BK NEAR HOME & SAVE 
TIME THAVELUNG!

EXPERIENCED
BILLER - TYPIST 

EVENINCS
Pleasant conditions,
Good starting salary 

apply
MR. DAVIS

ADKINS TRANSFER C0.
3009 S. SHIELDS CA 5-4540

HELP WANTED — FEMALE

REAL ESTATE

“Ir kas būtina ir kias naudinga 
ir kas rulonu reikia neštis paskui 
Kristų."

Taigi,
ne visi žmogaus kryžiai yra sunkūs.

Apie tai rašo
VYSK. VINCENTAS BRIZGYS 

savo knygoje

Trisdešimt Meilės 
Žodžių

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knvgos Klubo leidinys, 
167 psl., 

kaina $1.50.
UR^akymus kartu nu pinigais siųskite:

DRAUGAS, 4545 W. 63rdSt., 
Chicago 29, Illinois

III

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENATAS

JONAS ANDRULIS
skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premijų.

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1957 m. gruodžio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol., 
kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andrulis iš Michigan vals
tybės.

3. Jury komisiją sudaro Benediktas Babrauskas, Jonas Ka
valiūnas, Petras Maldeikis, Juozas Švaistas-Balčiūnas ir Domas 
Velička.

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas rfiašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai, 
“Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, UI.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

ŽIŪRĖKITE — VIENAS Iš ŠIŲ 
GALI BŪTI JŪSŲ NAMAI

Nauji mūriniai namai su 3 mieg. 
kamb. Komb. virtuvė ir dinette. E. A. 
apšildymas. Pilnas rūsys. Žemas įmo
kė jimas. Namai yra šiose vietose:

6425—41 S. I.AMON AVĖ. 
5222—24 S. KENNETH AVĖ. 
5115—17 S. PAŪKSIDE AVĖ. 
5149—53 H. K11.DARĖ AVĖ. 
6404 S. I.A CROS8E AVĖ.
4626 H. SPRINGEIELD AVĖ.

Geriausias pirkinys šią savaitę
4 kamb. mūrinis, galima įrengti 

daugiau kamb. Didelis apsodintas 
sklypas. Gazu apšild. Daug priedų. 
1 autom, garažas, šoninis priva
žiavimas. Kaina nupiginta.
Atdari apžiūrėjimui sekmai]. 1 5 v.

6425 S. LAMON — 3 mieg. k.
5222 S. KENNETH — 3 mieg. k.

Mes turime kitų naujų bet senų 
namų, iš kurių galite pasirinkti, ar
ba pastatysime jums tinkamą namą 
ant jūsų sklypo arba ant mūsų 
Sklypo.

VAU DALE 
REALTY & BUILDERS

5093 Archer Avė. LU 2-3535
Atdara kasdien 9 iki 9. Sek. 1 iki 5

ŠILDYMAS
A. Stanėiauskaa instoliuoja vi

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

1546 S. 491h 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. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvlrtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
IVAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
•H (IK s Ashland Avf- Chicaso SS. IU.

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

garažas, puiki vieta.
KITUR:

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

BIZNIAI:
Mūr. 3 butai ir gelž. išdirbinių

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

Puikus mūr. 8 butai ir maisto 
krautuvė, labai gera apyl., reta pro
ga.

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

visais įrengimais. 35 gt. netoli Ash
land.

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd St.. CL 4-2390

GAGE PARKE

VIKTORO K O 2 I C O S 
Lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

5759 S. WE8TERN AVĖ. PR 8-9633

MARQUETTE PARKE mūr. 2 po 
6 kamb.; 3-jų metų mūr. 5 kmb. 
prie pat Marųuette Pk. $20,500.
BRIGHTON PARKE Med. 2 po 4 
kmb. Rūsys Ir centr. šild.
WEST SIDEJE 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
PROlO^S —' opportunitieŠ

Pardavimui TAVERNA Ir SALES. 
Pokyliams gaminamas valgis. Sa
lės dažnai išnuomuojamos. Jslgyve- 
nęs biznis. Geros pajamos. Pilnai 
i rengta.

Labai pelningas biznis.
Pžimkite ir pradėkite dirbti.
Skambinti —

BRuiiMvick 8-6575

D. MOMSTAVIfcIUS
REAL ESTATE - 1658 W. 108 st 

Tel. BEVERLY 8-S946 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose tr
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Taz acoountant

Modem. Groserių ir Maisto Prod. 
Krautuvė. Pietinėj miesto daly. 
Prie kampo. Geros pajamos, įsigy
venęs biznis. Pageidaujant galima 
gauti ir gyv. patalpas. Savininkas 
parduoda dėl kitų interesų. Skam
binti VI 6-4800 iki 7 vai. vak.;

Pajamų nuosavybė 7 kamb. rezld. 
ir 2-jų k. butas rūsyje. Radijatoriais 
gazu apšild. Galimybė padaryti 3-čias 
butas. 2 autom, garažaa. Paskola su Vėliau COlumbus 1-4668. 
4/a%- Pilna kaina $19,900. ,

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai

' Parduodamas TAVERNOS BIZNIS
__________ ______ =_____ parduotll— 8222 SO. KEAN AVĖ., WUK»w

augšto medini namą — 5 Ir 3/s Springs, 111. Geras biznis. Didelė vle-

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės Į
SOPRYCH REAL ESTATE 

•407 S. Kedzle Avė. WAlbrook 5-S216
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS

IŠNUOMUOJAMA — FOR KENT

IT’S FITN TO WORK NEAR HOME

GEN. OFFICE
Light bookkeeping — mušt be good 
typist. Good starting salary, pleasant 
conditions.

D. A. MATOT INC.
1533 W. Altgeld U »-2177

BUILDING & REM0DEUNG

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo Ir pertvarkymo (remodel- 
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRAOTOR 

4327 8. Campbell Av., Chicago SS, III. 
Telef. YArds 7-9675 arba CL 4-7450

Namų statyba, (vairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai li
piau uotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TEmūaal *-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 1U - 4 vai. Adresas: 616
Vol1«»n MVIIIop

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR 

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

Namų tel. Blatiop 7-S84O 
2737 West 43rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRLCTION COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, DI.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skabiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube B-2793 nuo • vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympic 2-5121 nuo 8 vai. 
vakaro Iki 11 vai. vakaro

įdomiausias romanas'

kamb., alyvos šildymas. Tik $11,900
Prie parko 1 mt. senumo 5 kmb. 

būt. (3 mieg.), apačioje ir 4 kmb. 
būt. viršuj, kilimai, įkainuota pri
einamai.

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

apačioje, 4 k. butas viršuj. 60 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$24.600.

Apylinkėje Cicero ir 48 gatv. nau
jas 5>/a kmb. (3 miegam.) mūr. na
mas. Pilna kaina $18,600.

PASITEIRAUKITE mūsų

ta automobiliams pastatyti. Priešais 
Liet. Tautiškas kapines.

J.GUAL/DA

OftAPUO
NORIS

PREMIJUOTAS 
ROMA hJ AS

Gyva intriga Ir šiurpūs 
įvykiai, Išsamiai pavaladoo 
tas bolševikinis gyvenimą* 
Lietuvoje, dali. V. K. Jonynr 
16 originaliu IHuntvaciju

AM dalys vienoje knygo> 
44« nei — tik H.00

Ošaakymua ehietl
“ORAORAI”

4545 W. 63n Street
Chicago 29, Illinois

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Bullders Gen. Oontrsctora 

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir (vairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės Ir buto telefonas

PRospect 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chlcagu 29. I1L

RAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame batų iinnomari- 

Patarnavimas veltui. Tarime 
Biznis įsteigtas' laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Benį Estete Btie So. Weatem. PRospeet S-9SS4

1
Parduodama RŪBŲ VALYKLA) moi 

IR SIUVYKLA. Biznis įsteigtas ’ 
prieš daug metų. Tel. REliance 5- 
5281.

$17,900 PILNA KAINA. Mūri
nis bungalow. Benvyne, arti 35th 
ir Oak Park. Alyva apšild. Gara
žas. Tile vonia. Įmokėti $4,500. 

namų SVOBODA, 6013 Cermak Rd„ BI- 
sąraše Ir Įsitikinsite gerais pirkiniais 8j1Q 2-2162.

VARPAS RmIMato '
Insurance. Notary PubUe

Išnuomojamas atskiras kambarys 

su atskira vonia.
LU<Uow 5->4St

6»l« 8o. Went<-rn Avė. 
PRnsp. 8-22S4 arba HEm. 4-7085

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpuMic 7-8400

Aloje nekilnojamo turto pardavimo 
(•taigoje perkant ar pardnadant, jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE KALES 

2AOO W. 5Mh St. Tel. PRospft-t 8-5454

$13,500. — PILNA KAINA 2 
BUTŲ MOR. 4 ir 5 kmb. 25 ir Al- 
bany. Rūsys. Furn. apšild. Gab. 
virtuv. Bargenas. $2,800. — įmo
kėti. SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LAtvndale 1-7038.

Prieš pirkdami ar parduodami 
namas, bieaias, sklypas ar ūkias 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL E8TATE IN8URAN0E 

NOTARY PUBIJO 
2406 West 61 St. 
MAlbrook 6-6030

PRospect 8-3679 (vak. ir aemad.)

CICERO. $12,500 pilna kaina. 2 
butų namas. Apylinkėje 16th ir 
50th Avė. 4 ir 4 kamb. 2 autom, 
garažas. Įmokėti $3,500. SVOBO
DA, 6013 Cermak Rd. Blahop 2- 
2162.

PLATINKITE “DRAUGA’

fOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Skelbti* "DRAUGE” spsimoic*, 
ne* .11* yra plačiausi*! skaitoma* 

lietuvių dienrašti*, o skelbimų 
kaina yra prieinam* visiem*.
oooooooooooooooooooooooooo-

Skelbkitės “Driuie”!

Remkite (litu. Draugą!

DIRECTOR of NURSES
(NO SCHOOL)

MUŠT HA VE DEGREE AND EXPEREENCE WHICH W0ULD 
QUALIFY HER FOR POSITIONS IN 208 BED HOSPITAL. 
SALARY OPEN. WRITE OR WIRE PERSONNEL DIRECTOR

. ST. LUKE'S HOSPITAL
ST. PAUL, MINNESOTA
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KAS TIK T VIKI GERĄ SKONĮ - 

PERKA PAS LIEPONĮ.

VISKĄ

Lieluvių Prekybos Namai
5 METŲ JUBILĖJAUS 

PREKIŲ IŠPARDAVIMAS
Prekės be brokų, sugadinimų, naujausio stiliaus, geriausių A- 
merikos fabrikų, kainos be užsiprašymo, Išmokėjimai iki 3-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 3-jų dalių sofa, kėdė ir attoman 

naktį miegojimas 3-ims 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 formica viršumi ir du lempų staliukai dova 
nai, pas mus tik ......................................................................... $229.00

Už $500.00 parduodami svečių kambario baldai, Karpen, 
fabri-Puliman, Simmons, Northome, Howard, ir kitų 

kų, garantuota 20 metų, pas mus tik $380.00

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

pas mus .......................................................................... ............. $ 39.00
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 siūlomi išpardavimui Brazilijos ar Filipinų 
raudonmedžiu^ 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

formica 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 išpadavlrae tik $399.00
Už $700.00 parduodami Daniško stiliaus valgomieji, riešu

to, ar šviesaus mahagoni, su puikiu f orui h-a baru pas 
mus tiktai........................................................................................$550.00

Šis valgomasis susideda i 17 dalių.

VIRTUVĖS BALDAI
Už $69.00 parduodami stalai su formica 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, Formica 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
kas, plunksnakotis, stalui padėklas, popieriui pjauti 
peilis — pas mus tiktai .......................................................... $29.00

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

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

Už $100.00 parduodami rašomieji stalai, 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 parduodamos 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 fanport. 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 porcelano viršum pečiai, pas mus s) m. $ 99.00 
Už $200.00 siūlomi virimui pečiai, su stiklo durim, nedus

tame porcelano, pas mus tiktai ........................................ $149.00

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

lo modeliai ....................................................................... .............. $ 99.OO
TV anr grindų pastatomi visų fabrikų šviesus ar tamsus

• medis ’57 metų modeliai šį mėnesi už .. .. $$199.00

FURNITURE CENTER, INC.
3224 SO. HALSTED STREET

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

ATSILIEPKIME
Sesės ir broliai lietuviai. |

Vokietijoje likusieji kreipiasi, 
į mus, j mūsų lietuvišką širdį, 
su prašymu, kurs turėtų būti1 
išgirstas kiekvieno lietuvio:
... Su dideliu prašymu ats

kubu į jus”..., rašo kun. A. 
Bunga. “...Į jus kreipiuosi, nes j 
praeities dienos parodė jūsų 
širdies jautrumą lietuviškam 
reikalui.

Be vargo mokyklų, kurios su
buria aplink save kelis šimtus 
vaikučių ,be Vasario 16-sios gim 
nazijos, kuri priglaudžia virš 
šimto jaunų širdžių, mes turime 
Vokietijoje dar kelioliką šimtų 
iš lietuvių tėvų gimusių lietu- 
vaičių-kų, kurių lietuviškas šir
deles svetima aplinka baigia už
slopinti. Jie žūsta Lietuvai, o 
su jais ir Lietuva. Jiems, nore 
ir mažai daliai, organizuojame 
Vokietijoje kas metai vasaros 
stovyklas. Čia susirenka apie 
90 vaikučių iš įvairių vietovių. 
Bendra malda, daina, žaidimu 
ir įvairiomis pramogomis pra
leidžia rytojaus Lietuva gra
žioje krikščioniškoje lietuviško
je dvasioje tris savaites. Ir nuo- 

I stabiai daug galima jiems per 
I tas dienas duoti. Aš nekalbu 
apie jų fizinį atsigaivinimą, 
kas irgi labai reikalinga ir 
kreipiama didelio dėmesio. Nuo 
stabiai gražiai pratinamas jo 
stovykloje dvasios pasaulis. Čia 
išdainuotos lietuviškos dainos 
dar ilgai skamba namuose, sve
timoje aplinkoje. Čia jis išmok
sta Dievulį garbinti savo kalba. 
Čia jam Lietuva, kurios daugu
mas nematė, pristatoma taip, 
kad jis ją pamilsta tr dėl jos 
pradeda rūpintis.

Tačiau tokia stovykla sudaro 
daug lėšų, ypač kai daugumas 
vaikučių neturi iš kur tai užsi
mokėti... Kiekvienas centas yra 
mums brangi dovana. Už gera
darius bus atlaikytos šv. mišios 
garsioje Marijos šventovėje Ein 
siedeln (Šveicarijoje).

Dar kartą prašau šį prašymą 
išgirsti, nes jaunimas yra ryto
jaus Lietuva, į kurią ilgesingas 
akis kreipiame!...” Baigia kun. 
A. Bunga.

Aukas siųsti šiuo adresu:
Vyt. Petrauskas 

J/152 So. Campbell Avė. .

Chicago 32, III. 
arba tiesiog:

Rev. Ant. Bunga 

Memmingen,

Revalweg 5, Germany

Tėvų Saleziečių 

PADĖKA
Tėvų saleziečių metinė šventė j- 

vyko liepos 14 d. Cedar Lake, In
diana. Oras po didžiosios audros 
buvo stebėtinai gražus ir sutraukė 
didelius būrius svečių. J. E. India
nos vysk. Andrius Grutka pašven
tino naujuosius jaunimo auklėjimui 
paskirtus pastatus ir šv. Jono Bos- 
co paminklą. Jis tarė progai pri
taikytą žodį angliškai. 12 vai. J. 
E. vysk. Vincentas Brizgys laikė1 
sumą ir pasakė pamokslą lietuviš
kai. Jis labai gražiai nuteikė vi
suomenę, nušviesdamas lietuvių sa 
leziečių nuopelnus Dievui, Bažny
čiai ir tautai Kristaus mistinio kū
no apimtyje ir dvasioje. Per mišias 
labai 'raliai giedojo Dainavos an
samblis, muziko S. Sodeikos vado
vaujamas: Dvasią keliančias melo
dijas perdavė visai plačiajai sody
bai naujai įruošti garsiakalbiai.

Po pirmosios oficialios dalies vy 
ko vaišės, kurias suruošė šv. Pran- I 
cišikaus parapijos šeimininkės iš 
East Chicagos su p. Šalkauskiene I 
priešaky. Visą kitą plačiąją vi- I 
suomenę vaišino p. Garlavičiene I 
su skyriaus nariais iš Brighton1 
Parko. RoselandJo skyriui vadova
vo p. Durienė ir West Pullman sky 
riui p. Lukoševičienė, Sinkevičienė, 
Gučiūnienė ir Urbonienė.

Svečių tarpe buvo matyti daug 
vietinių asmenybių: tėvai marijo
nai, Andrius Daugirdas, inž. An
tanas Rudis, kuris labai gražiai Da- 
sveikino susirinkusią visuomenę 
per garsiakalbį, be to, buvo kun. 
Urbonas, kun. Celiešius, kun. Sta
nevičius, saleziečių provinciolas, p. 
Dzirvonas ir daug kitų.

Tėvų saleziečių vardu nuošir
džiai dėkojame visiems rengėjams, 
darbuotojams ' ir dalyviams, taip 
gražiai paremusiems saleziečių 
veiklą

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
šiame leidinyje tr 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sodai Securlty) įstatymas su 
naujaustais 1956 metų papildymais, 
būtent: 1) Oficialūs pensijų ir pašal
pų lentelės. 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus. S) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus.

Be to, Siame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų Įstatymas 
(Wonkmen’s Compensatlon), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
sižeidimus kiek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
■'DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad.............................. ....................................................... .... 9—9:30

• Kitom Dienom: . . 9—6.00

Sekmadieniais liepos ir rugpjūčio mėnesiais uždaryta.

JONAS GRAD1 TU AS
J. G. TELEVISION CO. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS

2512 W. 47th St. Tel. FRontler 6-1998
Atdara kasdien Iki 6 vai., plrmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

susekti. Laikraštininkas jaudi
nasi, kad žmona nesužinotų jo 
ankstybesnės artimos pažinties 
su kita moterimi, ir nueina pas 
tą kitą suplanuoti, kaip iš tos 
painios situacijos rasti išeitį. 
Čia jį užtinka žmona. Reikalas 
dar paaštrėja.

Tuo tarpu sportininkai suta
ria pagrobti laikraštininko žmo
ną ir per ją susekti, kur yra 
laikraštininkas. Jis apie tai pa
tiria ir skuba gelbėti. Tarp jo 
ir jo sargo boksininko ir tarp 
sportininkų, pagrobusių žmoną, 
vyksta muštynės. Nugali laikra 
štininko grupė, ir atvykusi po
licija jų pergalę sustiprina. Bai
giasi viskas atstatytais nuošir
džiais santykiais laikraštininko 
šeimoje ir tos kitos moters ve
dybomis su nauju jos pažįsta
mu.

Savo turiniu filmas— nieko 
labai ypatingo, tačiau pastaty
mas meniškas, intryga gana sti
pri, yra gausu humoro, įdomių 
scenų iš turtuolių rūmų.

Drabužių planuotoja
Gana įdomus filmas, matomas 

eilėje Chicagos teatrų, — “De- 
signing Woman”. Likimas suve
da vedyboms gabią drabužių pla 
nuotoją su laikraštininku. Laik
raštininkas patenka Į nuostabų 
turtingos moters liuksusą. Ryš
kus skirtumas tarp jos aristok
ratiškų draugų ir jo bičiulių, 
kurie prie kortų stalo tenori ka
vos ir sumuštinių, o išeidami už 
tai užsimoka. Rasta pas vyrą 
kitos moters nuotrauka žmonai 
atskleidžia, kad ji jau nebe pir
moji numylėtinė. Dėl to ji kan
kinasi ir siekia daugiau apie tai 
patirti.

Tuo gi tarpu, už tiesią sporto 
kritiką spaudoje keletas vyrų 
laikraštininką apmuša. Jisai, re
daktoriaus patariamas, pasisle
pia viešbutyje ir rašo sensacin
gus, drąsius straipsnius. Nepa
tenkinti sportininkai bando jį

ĮVAIRIOS žinios
Elektrinės baterijos prieš 

2,000 metų
Mokslininkas W. F. Gray, dir

bąs General Electric laboratori
jose Pittfielde, Mass., įrodė, kad 
prieš 2,000 metų Bagdado auk
sakaliai naudojo elektrines ba
terijas auksuodami brangeny
bes. Jie buvo sudarę geležinį

t
A. A.

IZIDORIUS NORBUTAS
Gyveno 1645 W. Wabansia 

Avenue.
Mirė liepos 20 d., 1957 m., 9 

vai. ryte, sulaukęs 78 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra

seinių apskr., Eržvilko parap.. 
Pikelių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 57 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
2 dukterys —1 Marijona ir 
Pranciška, brolis Pranciškus ir 
jo žmona-Barbora ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lackawicz 
kopi., 2314 W. 23rd PI. Laido
tuvės įvyks antrad., liep. 23 d. 
Iš koplyčios 8:80 vai. ryto bus 
atlydėtas į Aušros Vartų parap. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
ŠV. Kazimiero kapines.

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

Laid. direkt. Steponas Lacka- 
wicz, tel. VIrginia 7-6672.

elektrodą, jį Izoliavę asfaltu, ap- nų sistemą,s daug patogesnę už
supę vario cilinderiu, naudoda
mi nežinomos medžiagos elek
trolitą.

Išradimas fotografams
William Dublier išrado foto

grafams specialų įtaisą, vieton 
magnijaus, kurį galima panau
doti iki 15,000 kartų ir kuris 
sveria 2 svaru. Tokia elektro
ninė švystelėjimo lempa jau ga
minama Prancūzijoje.

Elektroniniai telefonai
General Dynamics bendrovė 

išrado naują elektibninę telefo-

KNYGA,
Kokios pasirodo tik retifia laikotar 
piais.

PREMIJUOTASIS DRAUGO 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knyga, 
ifirinkta iš daugelio kūrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys 
434 psl. Kaina $4.00.

U t sakymus ir pinigus siųskite 

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

_  - _ _____ Chicago 29, Illinois

-rr-, ”, J M

dabartinę. Ją naudojant galima 
privačiai kalbėtis laidu, kuris 
įjungtas į 100 telefono aparatų.

RemUlp ilion Dranga’

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELENYCH
Geriausios gėlės <161 vestuvių, barnia- 
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimu.

2443 West 63rd Street 
Tel. PRospect 8-08SS Ir PR 8-088*.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

RAINT CASIMIA 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Tel — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

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

UODlSIO valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

OMft •*. Wesšm Ava. Air OoadJtioaed 

V-MM — 7-8901 AatonobtUams 

karte gyvena kitose miesto dalyvei gaa
koplydlą aržiau jūsų namų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

' Ambulansų patama- fįįp ^es ^ur’me koplyčias
' vimas dieną ir nak- AMT j£h v s o s e Chicagos ir 

I tį. Reikale šaukti

Imtu.

Roselando dalyse ir 

tuojau patarnaujame.

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 

į “Drauge”, 4545 W. 63rd SL, Chi
cago 20, III. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

KAZYS 6ESNAUSKAS
6444 80. TROY ST. 

Telef. IVAlbrook 6-7670 Ir 
Glhaon 8-4938

S General la kontraktoriua nau
jų namų atatybal, įvairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkatnavlmal nemo
kamai.

Skclbkitčs “Drauge”!

TROOST - PACHANK1S MONUMENTS
JOHN W. PAOHANKI8 (PATCH). Vlee-Preatdeo*

6816 So. Western Avė. Tel. GRovetilll 6-3746

| paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpinama 
transportaclją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo # vai. ryto Iki 8 vai. popiet.

IMIRINKITF DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 
JOKIO IMOKIJIMffi. RITUOKrSI-TS KAPINIS DIENOJE.

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

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

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

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

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

ŪJRGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1139

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

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

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

2314 W. 23rd PLACE VIrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLymplc 2-5245 Ir TOwnhall 3-9687
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X Kun. dr. Andrius Baltinis,

čikagietis, įžymus paskaitinin
kas ir daugelio gilių straipsnių 
autorius, skaitys aktualią pa
skaitą Amerikos Lietuvių Fron
to Bičiulių studijų savaitėje pas 
tėvus pranciškonus Kenne- 
bunktport, Maine. Paskaitos te
ma: “Jaunimas dviejų kultūrų 
sankryžoje”. Paskaitos korefe- 
rentu bus studentas Skrupske- 
lis. Amerikos Lietuvių Fronto 
Bičiulių pirmoji studijų savaitė 
bus pradėta liepos 28 d. ir baig
ta rugpjūčio 4 d. Į studijų sa
vaitę iš Chicagos vyksta dides
nė frontininkų ekskursija.

X Atitaisome! Elena Širvin- 
skienė išnuomavo autobusą va
žiavimui į T. Marijonų metinį 
išvažiavimą Seminarijos sode, 
Clarendon Hills, III., liepos 28 
d. Brightonparkiečiai, kurie no
rėtų važiuoti, malonėkite susi
skambinti ar jai asmeniškai 
pranešti ir nusipirkti biletus 
($1.25 į abi puses). Autobusas 
išvažiuoja 11 vai. ryte nuo Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčios. Širvinskienės adre
sas yra 4541 S. Rockwell St., 
Chicago, III. Telef. LA 3-4841. 
(Anksčiau buvo klaidingas ad
resas).

X 300 gražiosios lietuvių 
tautinių šokių šventės nuotrau

kų padarė stud. Vytautas Va
laitis, studijuojąs foto meną 
viename Amerikos universitete. 
Visos nuotraukos meniškai at
liktos ir ištisai pavaizduoja di
džiąją tautinių šokių šventę 
Chicagoje. Norintieji nuotrau
kų įsigyti kreipiasi pas tautinių 
šokių šventės gen. sekretorių

X Juozas Sakalauskas, žino
mas Brighton Parko prekybi
ninkas, įsigijo Lake Como 
Beach, Wisc., “Blue Spruce” 
vasarvietę, kuri yra tik 3 my
lios nuo Lake Geneva. Vasar
vietėje yra 4 modernūs namu
kai su karštu vandeniu, 9 lai
veliais meškeriojimui ar pasi
plaukiojimui, baru ir užkan
džiais. Šioje vasarvietėje jau 
vasarojo Radvilai, Lesevičiai, 
Šnekutis ir kt. Kitiems metams 
savininkas yra numatęs pasta
tyti daugiau namukų. Dėl re
zervacijų skambinti Lake Ge
neva CH 8-4535. Vasarvietės 
savininkas Juozas Sakalauskas 
ir toliau tęsia maisto produktų 
prekybą Brighton Parke.

X Pranas Rimkus, 72 metų 
amžiaus, viengungis, senosios 
kartos ateivis, kilęs iš Šiaulių 
apsk., yra atsidūręs sunkioje 
būklėje ir yra reikalingas tau
tiečių paramos būti patalpintam 
į senelių prieglaudą. Dabar su 
nusilpusia sveikata gyvena vie
nų vienas šiurpulingose sąlygo
se prie apleisto sudegusio na
mo net neturėdamas lovos atsi
gulti. Su juo galima susisiekti 
per Oną Pūkienę River road, 
Summit, III., tel. GLobe 8-3851.

X Dėmesio Bridgeporto lie

tuviams. Yra pasamdytas auto
busas, kuris veš norinčius į 
Tėvų Marijonų seminarijos ge- 
gužinę-pikniką liepos 28 d. Bi
letus reikia iš anksto įsigyti pas 
sekančius žmones: p. Janušaus
kaitę, Stančikienę ir Banienę. 
Taip pat biletų galima gauti 
Roberto Viršilos krautuvėje, 
esančioje skersai Šv. Jurgio lie
tuvių bažnyčios.

X J. Arštikys, S. Vabalaitis 
ir Butkus registruoja žmones, 
norinčius dalyvauti Cicero lie
tuvių Jaunimo šventėje-geguži- 
nėje, kuri įvyks rugpjūčio mėn. 
18 d. saleziečių sodyboje prie

NAUJAS MAHOMETONŲ VADOVAS

Princas Karin Khan, 19, (vidury) apsuptas jo pasekėjų kai jis paskelbia save Aga Khan IV, 
pries savo tėvo rezidenciją Ženevoj, Šveicarijoje. Mirus jo tėvui, jis dabar bus dvasinis vadovas 
20 mil. mahometonų. (INS)

IŠ ARTI IR TOLI

adresu: Stasys Daunys, 2234'cedar Lake, Ind. Užsiregist- 
S. Savvyer Avė., Chicago 23, ruoti galima šiais telefonais:
Illinois.

X Pirmosios Amerikos Lie

tuvių Bičiulių studijų savaitės 

metu (liep. 28 d. — rugp. 4 d.) 
paskaitas skaitys šie paskai
tininkai: kun. dr. A. Baltinis, 
Chicago, Illinois, dr. J. Girnius, 
Boston, Mass., VI. Kulbokas, 
Boston, Mass., prof. J. Brazai
tis, New York, ir V. Vaitekū
nas, New York. Paskaitų kore- 
ferentais pakviesti lietuviai stu
dentai.

X Ona Sidabras, gyvenanti 
Chicagoje, išvyksta aplankyti 
savo sūnų Albertą Adomaitį-, 
gyvenantį Bostone. Ten numa
to pasisvečiuoti maždaug mene

TO 3-3146 arba OL 2-1003. Re
gistracija yra daroma norint 
sužinoti nuvažiavimo priemonių 
neturinčių asmenų skaičių, 
nes norima samdyti autobusą.

X Alfonsas ir Onutė Paukš
tės išskrido lėktuvu V. Vokieti
jon dviem savaitėms atostogų. 
Jie aplankys savo sūnų Balį, 
tarnaujantį JAV armijoje 
Frankfurte. Onutė yra čia gi
musi lietuvaitė, gražiai kalba 
lietuviškai ir dalyvauja lietuviš
koje veikloje. Jos vyras yra 
naujasis ateivis.

X Per paskutinius Chicagos 

miestą ištikusius potvynius nu-
BĮ laiko. Kartu bu ja važiuoja I kentėi° ne ™nas lietu™' Bru’ 
ir anūkė Liudvika. Ona Sidab- [kePykla' patirti nuosto- 

lių už kelis tūkstančius dole-ras kadaise yra gana ilgai gy
venusi Bostone — net 24 metus. 
Savo viešėjimo metu ji aplan
kys savo draugus, pažįstamus 
ir giminaičius. <

X Jadzė ir Adolfas Vanagai

rių; miltai, sukrauti rūsyje, su
šlapo. Karvelio krautuvės rūsy
je buvo daug muzikos dalykų ir 
knygų — viskas sušlapo.

X Dr. Teofilė Jurkūnaitė,

su vaikais atvyko iš Toronto į ^ita Baleišytė, Albinas Salys 
Chicagos Marųuette Parką ir (Salasevičius) su draugu buvo
svečiuojasi pas savo gimines 
Blinstrubus, Juškus, Peterso
nus, Bartkevičienę ir kt.

X Trisdešimties dienų reko
lekcijas šiuo metu atlieka 40 se
serų Šv. Kazimiero vienuolyne, 
Chicagoje. Rekolekcijas veda 
vienas jėzuitas.

X Dantų gydytoja Teofilė 
Jurkūnaitė sugrįžo iš atostogų 
ir vėl priiminėja ligonius.

Lietuvių susiartinimo 

šventė-piknikas

Liepos 28 dieną M. N. Pr. Se
serų Sodyboje, Putnam, Conn.

Busė 1500 dovanų ir tūkstan
čiai lietuvių.

Dienos iškilmės: 11 vai. Mi
šios ir procesija; 1 vai. pietūs; 
4:30 vai. šimto mergaičių atlie
kama programa; 5:30 vai. jau
nimo šokiai.

išvykę atostogų ir aplankė Ken- 
tucky, Missouri ir kitas valsty
bes.

X Vyt. Sakalauskas, atliekąs 
karinę prievolę JAV armijoje, 
buvo atvykęs 2 savaitėms ato
stogų pas savo tėvus Brighton 
Parke.

'X Marijona Piežienė, gyve
nanti Kolin gatvėje Chicagoje, 
šiomis dienomis sugrįžo iš ligo
ninės po operacijos.

X Evai Godelauskienet, gy

venančiai Chicagoje, yra laiš
kas iš Lietuvos. Atsiimti “Drau
ge”.

X Alfonsas ir Anelė Šulai-

čiai, gyv. Ciceroje, susilaukė 
antros dukrelės, kuriai davė 
Loretos-Anelės vardus.

X Stefanijai Račiūnienei,

2229 West 67 Street, tik už 16 
dienų praleistų ligoje Leonar- 

Liepos 28 dieną visi vykstam das Jankauskas įteikė $499.00 
į Putnam, Conn. čekį.

J. A. VALSTYBĖSE
— Pasaulio Lietuvių Ben

druomenės seimui suruošti bus 
reikalinga apie 34,000 dolerių. 
Dalį tikimasi surinkti iš par
duosimu bilietų, bet žymesnių 
dalį teksią suaukoti. Seimo Drg. 
Komiteto p-kas J. Balkūnas ir 
Finansų komisijos p-kas C. S. 
Cheledan tuo reikalu paskelbė 
atsišaukimą į Amerikos lietu
vių visuomenę.

— Lietuvos Atgimimo sąjū
džio (taip vadinamų voldemari- 
ninkų) naujuoju pirmininku iš
rinktas Leonas Virbickas. Ank 
sčiau buvo St. Vykintas.

— Akt. Vitalis Žukauskas, 
lietuviškosioms kolonijoms pa
žįstamas ir jų laukiamas me
ninių programų dalyvis, gavo 
iš Lietuvos telegramą, kad š. m. 
birželio mėn. 17 d. mirė jo tė
vas Pranas Žukauskas ir palai
dotas Rudaminoje. Velionis vi
są savo amžių paskyrė lietu
viškajai veiklai Vilniaus kraš
te, aktyviai dalyvavo lietuvių 
kultūriniame, visuomeniniame 
darbe, drąsiai kovojo už lietu- 
visiškojo švietimo ir kultūros tei 
sės. Buvo gimęs 1892. VIII. 16, 
mėgo plunksnos darbą ir yra 
išleidęs knygą “Vilniaus pada
vimai”.

PRANCŪZIJOJE
— Prancūzijos Liet. Bcndruo 

menė paminėjo deportacijas. Š. 
m. birželio 23 d. Paryžiuje ir 
Mulhouse’je Prancūzijos lietu
viai surengė 1941 m. deportaci
jų paminėjimus iškilmingomis 
pamaldomis, kuriose dalyvavo 
lietuviai ir prancūzai. Paryžiu
je pamaldas atlaikė buvęs poli
tinis kalinys kun. J. čekavičius, 
o Mulhouse’je kun. J. Petro
šius.

1 Š. m. birželio 30 m. deporta
cijų diena buvo paminėta Rou 
en’e, kurias surengė Rouen’o 
apylinkės lietuviai. Pamaldas 
atlaikė kun. J. Petrošius. Į pa
maldas ir iškilmingą susirinki
mą, kur dalyvavo daug prancū
zų, iš Paryžiaus buvo nuvykę 
Lietuvos atstovas ir ponia Ona 
Bačkienė, Pr. L. B-nės krašto 
valdybos pirmininkė. (E.)

AUSTRALIJOJE
— Birželio trėmimų minėji

mai Australijoje įvyko įvairiose 
vietose. Adelaidėje Baltų Tary
bos ruoštas minėjimas įvyko 
jau birželio 13 d. miesto rotu
šėj salėje. Susirinko gausus pa- 
baltiečių skaičius. Pagrindinę 
paskaitą skaitė dr. Dereck von 
Abbe. Plačiai palietė komuniz
mo pragaištingą veiklą tautoms 
ir valstybėms. Meninę progra

mą išpildė lietuviai, latviai ir 
estai. Pasirodė ir muz. V. Šim
kaus vadovaujamas mišrus cho 
ras. Įspūdingai atrodė scenoje 
trijų Pabaltiečių tautų chorai, 
kada jie, užbaigiant minėjimą, 
giedojo Baltijo tautų himnus. 
Sekmadienį, birželio 16 d., buvo 
atlaikytos pamaldos už žuvu
sius. Dalyvių pasisakymu, Bir
želio sukakties minėjimas Ade
laidėje šiemet praėjo gerai, o 
ypač puikiai buvo atstovauja
mi lietuviai.

Sydnėjuje taip pat birželio 15 
d. buvo suruoštas minėjimas 
oendrai visų pabaltiečių Assem 
bly koncertų salėje. Čia pabal- 
tiečius pagerbė Australijos fe
deralinio parlamento narys W. 
J. Aston, kuris, gerai informuo
tas apie Pabaltijo valstybes, pa 
sakė ilgesnę kalbą.-Meninę pro
gramą ir čia atliko lietuviai, 
latviai ir estai bendrai. Pabal- 
tięčių komitetas buvo išleidęs 
specialią programą ir leidinėlį 
apie komunistinį siautėjimą Pa
baltijyje. Minėjime dalyvavo 
per 500 žmonių. Birželio 16 d. 
Šv. Benedikto bažnyčioje ir sa
lėj įvyko dar atskiras minėji
mas lietuviams. Kun. P. Butkus 
ragino telkti pagalbą tautie
čiams Sibire. Pamaldų metu gie 
dojo “Dainos” choras, vadovau
jamas A. Pluko. Parengime sa
lėje kalbėjo ALB krašto valdy
bos pirmininkas St. Kovalskis 
ir kt. Buvo ir meninę programa.

Melbourne Birželio minėjimas 
įvyko ypatingai įspūdingai. Jį 
atidarė Viktorijos Jungtinio 
Baltų komiteto pirmininkas J. 
Motiejūnas. Sugiedojus anglų 
himną, buvo įneštos į salę lietu
vių, latvių, estų ir kitų paverg
tų tautų vėliavos. Į minėjimą 
atsilankė žymūs Australijos vai 
stybininkai politikai: Viktorijos 
darbo, pramonės ir elektrifika
cijos ministeris Reid, senatoriai 
Gorton ir McManus, parlamen
to nariai F. Scully ir Baron D. 
Sneider ir kt. Viso dalyvių buvo 
apie 80. Senato užs. reikalų ko
misijos pirmininkas J. G. Gor
ton savo kalboje išreiškė viltį, 
kad Pabaltijo tautos atkurs sa
vo nepriklausomas valstybes. 
Su ironija senatorius kalbėjo 
apie nusiginklavimą. “Jei komu
nizmas yra priešas, tai kaip jį 
neįveikus galima nusiginkluo
ti?” Pabaltijo tautų vardu žodį 
tarė konsularinis latvių atsto
vas O. Rozitis. Kalbėjo ir keli 
kiti pavergtųjų tautų atstovai. 
Buvo ir meninė dalis. Pažymė
tina, kad didžiulė miesto savi
valdybės salė buvo pilna žmo
nių.

Duok Dieve, kad visur, kur 
tik esame atsidūrę, mes taip. 
gražiai reikštumės. Laimėję lai 
svojo pasaulio simpatijas ir už
tarimą, mes tikrai susmugdysi- 
me komunistinį režimą okupuo
toje tėvynėje. (E.)

— Vokietijoje esantiems lie
tuviams paremti ir šiais metais 
Sydnėjuje visą birželio mėnesį 
buvo vykdomas vajus, organi
zuotas telktinėmis Sydnėjaus 
lietuvių “Catiras”, ALB Sydnė
jaus apylinkės valdybos (ir Soc. 
globos moterų draugijos pastan 
gomis.

— Daū. L. Zygo tapybos pa
goda įvyko Adelaidėje nuo bir
želio 18-29 d. Lietuvio paroda 
buvo suruošta The Royal So- 
ciety of Arts Gallery instituto 
namuose.

— Melbourne organizuojamas 
lietuvių aero klubas. — Čia ne
seniai pirmą kartą viešai pasi
rodė ir naujai susiorganizavęs 
Jaunimo choras, kurio dirigen
tas yra Petras Morkūnas. Mel- 
bourno Lietuvių Dainos sambū
ris birželio 9 d. suruošė gražiai 
nusisekusį koncertą.

URUGVAJUJ
— Lietuvių komunistų "dele

gacijos" atgarsiai. Apie tų eks- 
kursantlų tikruosius įspūjdžtluįaį 
iš Lietuvos brošiūra “Dos caras 
de los comunistas” (Dviveidžiai 
komunistai) buvo plačiai ko
mentuojama spaudoje ir per ra
diją. Dienraščiai “EI Dia” ir 
“EI Bien Publico” paskyrė net 
ištisus redakcinius straipsnius. 
Yra ir kitų reikšmingų atsiliepi
mų žodžiu ir laiškais. Raudo- 
donieji dėl tos brošiūros sukel
to triukšmo nežmoniškai niršta. 
Knygelę išleido laikraščio “La 
Vos de Libertad” priedo žurna
listas ir ilgametis lietuvių bi
čiulis P. J. Martinez Bersetche.

(E).
—o•—

Baigėsi Railway Express 
streikas

Railway Express darbininkų) 
(išvežiotojų) streikas, užsitęsęs 
88 dienas, baigėsi Chicagoje ir 
šešiuose kituose didžiuosiuose 
miestuose. Darbininkų atlygi
nimas pakeltas 29 centais per 
valandą.

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.L0.
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija 
640 puslapių; 3/, colio storumo

Kaina............................. . ............. $3.00

Paauksuota.................................. $3.60
Tai viena iš pilniausių maldakny

gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams Ir 
abollucljal; maldos apaštalystes mal
dos; 8v. Valandos maldoi; 33 glesm.; 
Velykų Ir VBllnių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
Ir t.L

Maldaknyge "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs" yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio Ir geriau
sio popierio; tvirtai {rišta su paauk- 
Bavlmu ar be; nemažos raldBs; daug 
ryškių iliustracijų.

Si maldaknyge yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

Įsigykite, perskaitykite Uetuvoje 
premijuotų istorini romaną dviejuo
se tomuose.

KRAŽIŲ SKERDYNES
OražOs Žemaitijos gamtos vaizdai, 

gyvai pavaizduoti anų dienų papro
čiai, {domi meiles lntryga, vaizdūs 
dialogai atskleidžia anų dienų tik
rovės vaizdų. Jie parodo kaip dar 
Lietuvos nepriklausomybes priešauš
ryje maskoliai persekiojo mylinčius 
savo kraštų Ir tikėjimų žemaičius Ir 
Jie liejo kraujų d61 savo šventovBa

Autorius — J. Marcinkevičius 
pats lankėsi Kražiuose, gerai susi
pažino su vietos aplinkuma, apklau
sine Jo gyvus (vykių lifldlnlnkus Ir

CHICAGOS ŽINIOS
Palaidojo, o jis atėjo 

j namus
Kai Daniel Gallagher, 51 m. 

amžiaus, sugrįžo į savo sesers 
namus, 2120 N. Lincoln, Chica
go j, ji nustebusi ir persigandu
si sušuko:

— Ką čia darai? Juk tu esi 
numiręs! |

Ir tikrai, namiškiai liepos 121 
d. buvo palaidoję lavoną, atras
tą ties iškeltuoju traukinėliu 
prie Fullerton ir Sheffield gat
vių; tą lavoną atpažino brolis, 
sesuo ir jo persiskyrusi žmona, 
kad tai Danieliaus lavonas. Ta
čiau atėjusia aiškino, kad čia 
yra kokia klaida: jis buvęs 
septyniolikai dienų uždarytas į 
pataisos namus, nes policija jį 
sugavo nusigėrusį. Dabar pa
leido. Policija susirūpino — kas 
palaidotas vieton Danieliaus. 
Numatoma aną lavoną iškasti 
ir patikrinti pirštų nuospaudas.

Išteisinti nužudę jaunuolį
Chicagos kriminalinio teismo 

prisiekusieji teisėjai pripažino 
nekaltais Dovydą Vandersteeg, 
19 m., ir Dennį Morrit, 18 m., 
kurie buvo kaltinami nušovę 
negrą Curtis Bivens, 17 m. am
žiaus. Kaltinamieji teisinosi, 
kad juos būrys jaunuolių, ku
rių tarpe buvo ir nušautasis, 
apmėtė akmenimis, kai jie va
žiavo mašina. Vienas akmuo 
pro langą įkrito į vidų automo
bilio ir tada, susijaudinus, re
volveris netyčia iššovęs, atim
damas gyvastį vienam- iš gau
jos tų, kurie mėtė akmenimis.

Kas globos negriukus 
našlaičius?

Chicagos Katalikų Labdaros 
organizacija jau yra parūpinu
si namus dėl 200 negrų našlai
čių, tačiau jų yra žymiai dau
giau, ir gana sunku mažiems 
negriukams rasti namus, kur 
jie būtų globojami. Vien Šv. 
Vincento vaikų prieglauda da
bar turi 54 negrų vaikus ir 
jieško jiems namų. Katalikų lab 
dara net suteikia finansinę pa
galbą toms šeimoms, kurios pa
siima auginti našlaičius. Juodu
kų parapijose dirbantieji kata
likų kunigai padeda rasti na
mus tiems nelaimingiesiems vai 
kučiams.

Pasauliečiai į misijas
Vienas Chicagos komercinio 

meno atstovas, drauge su kitais 
dviemis pasauliečiais, išvyksta 
į Nigeriją, kur išbus trejus me
tus, padėdami išugdyti katalikų 
tame krašte. Minimas čikagie
tis tai Ralph Florentio, 29 m. 
amžiaus. i

Meras kalėjime
Auroros meras Paul Egan 

už kirtimą miesto kanalizaci
jos komisionieriui į ausį buvo 
areštuotas ir išsėdėjo beveik dvi 
valandi kalėjime, kol buvo pa
rūpintas $200 užstatas.

Užsisakykite spausdinamą
ISTORINES LIETUVOS 

ALBUMU
Jame talpinamai lietuvių, rusų, 

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

Chicago 16, Dl.

Koncertai atvirame ore
Šį trečiadienį, liepos 24 d.,

Grant parke simfoninis orkest
ras, vadovaujamas Harry Farb- 
man, išpildys VVeberio uvertiū
rą “Euriante”, Čaikovskio sim
foniją nr. 5, Lalo ispaniškąją 
simfoniją smuikui (dalyvaujant 
smuikininkui Aaron Rosand) ir 
orkestrui, Faure — “Pavanne, 
Barbelio — Adagio stygoms, 
Dvorako Slaviškąjį šokį nr. 1, 
Smetanos — Juokdario šokį.

Penktadienį, liepos 26 d., di
riguojant Alfredui Antonini ir 
dalyvaujant smuikininkui Aa
ron Rosand, simfoninis orkest
ras išpildys Bacho koncertą D 
Major, Mendelssohno simfoniją 
nr. 1 ir C Minor, Chausson ir 
Saint Saens koncertus smuikui 
solo, Creetono — šokio uver
tiūrą.

šeštadienį ir sekmadienį, lie
pos mėn. 27-28 d., vadovaujant 
dirigentui Alfredui Antonini ir 
sopranui Adelaide Bishop bei 
tenorui Eugene Conley, simfo
ninis orkestras atliks prancūzų 
ir italų operų rinktinius daly
kus.

Koncertai prasideda 8 vai. v., 
tęsiasi maždaug 2 valandas, vi
siems įėjimas nemokamas, suo
lų yra paruošta dešimčiai tūks
tančių klausytojų. Arčiausiai 
prie koncertų vietos priveža 
Roosevelt rd. autobusai.

Dviejų kardinolų šoferis
Net 28 metus ištarnavęs kar

dinolų Mundelein ir Stritch šo
feriu, William Gibbons pasitrau 
kia iš .tarnybos ir išvyksta į 
Floridą, kur nori savo senatvę 
praleisti lengviau. Iš pradžių 
tarnaus Miami viešbuty. Jis pa
sakoja, kad jam patikę šoferiau 
ti kardinolams. Daugiausiai tek 
davę juos vežti kokioms iškil
mėms į įvairias miesto bažny
čias. Jis laiko savo neužmiršta
ma diena, kai jam kartą teko 
vežti kard. Pacelli, dabartinį 
popiežių Pijų XII, kai jisai lan
kėsi JAV-se.

Atsisveikindamas su savo bu
vusiu šoferiu kard. Stritch jam 
parašė padėkos laišką.

Prisipažino moterų 
užpuolėjas

Policija sugavo 14 mųtų jau
nuolį, Skokie gyventoją, kurį 
atpažino Glenview moteris Mil- 
dred Bogue, kurią jos namuose 
tas jaunuolis buvo užpuolęs, 
grasindamas peiliu, bet ši nuo 
jo atsigynė. Policija jį arešta
vo netoli namų tos pačios mo
ters, kurios namus, atrodo, jis 
antru kartu rengėsi užpulti

Žydas už paramą kat. 
mokykloms

Žymus žydų mokslininkas dr. 
VVill Herberg, kalbėdamas Chi
cagos universitete, pabrėžė min
tį, kad parapinių ir kitų priva- 

j čių mokyklų auklėtiniai turėtų 
gauti panašią paramą, kaip ir 
valstybinių mokyklų: vadovė
lius, užkandžius, pervežimą; pri 
vačios mokyklos privalo gauti 
paramą iš iždo, — skelbė dr. 
Herberg.

Paežerės teatre
Parkų distrikto tvarkomame 

Chicagos paežerės teatre (atvi
rame ore) liepos 23-26 dieno
mis statomas vaidinimas “Blind 
Alley”. Biletus galima rezervuo 
ti telefonu DI 8-7075.

panaudojo
džtagą.

plačią archyvine me-

1 tomas 818 pusi. kaina ... .33.00

(I tomai 320 pust. kaina ... .*3.00

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
4545 We*t 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS
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KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 

PERKA PAS LIEPOHĮ!
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.

ModernUIdsonls lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIU PREKYBOS NAMAI —

FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 8o. Halsted St VIctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9-9:30, kitom dienom 9-6. Sekmadieniais lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais krautuvė uždaryta.
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