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Du JAV sprausminiai lėktuvai pasiekė rekordą
Alžirijoje "nervinamasi" dėl 

premjero de Gaulle atvykimo
Komunistų agentai Alžirijoje. Komunistai apsimeta 

alžiriečių. užtarėjais

PARYŽIUS. -
kius, Alžirijoje, --------,--------
nervinamasi ne dėl paties gene-: 
rolo de Gaulle atvykimo, paskelb 
to š. m. liepos 2, 3 ir 4 dienomis, 
kiek dėl to, jog de Gaullį lydės 
P. Guy Mollet, kuris dėl pastan- į 
gų realistiniai bandyti spręsti Al 
žirijos klausimą, kai jis 1956 - 57 
m. buvo Prancūzijos ministeriu 
pirmininku ir savo apsilankymo 
metu Alžirijoje vietos prancūzų 
buvo net labai nepalankiai sutik
tas.

- Tiesą pasa- 
atrodo, labiau

Tunisijos konferencijos 
nutarimai

Indonezijos sukilėliai 
neteko paskutines

tvirtovės
JAKARTA, Indonezija, birž. 

27. — Indonezijos kariuomenė: 
vakar beveik baigė keturių mė-l 
nėšių revoliuciją, paimdama Me- 
nado, šiaurės Celebes salos sos
tinę.

Jakartos radijas pranešė, jog

Antiparlamentarinis „drugys“

Pasiruošęs pagelbėti Libanui — čia yra JAV 6-to laivyno kreise 
rio Dės Moines nuotrauka. JAV 6-tas laivynas Viduržemio jūroje 
yra pasiruošęs pagelbėti Libanui, jei bus įsakyta. Laivynui vado
vauja adm. Charles R. Brown (viršuje). (UPI)

Amerikos lietuvių kongresas 

labai gausus

Trečiasis nukrito ir sprogo
Penkiolika asmenų žuvo

BRIZE NORTON ORO BAZĖ, Anglija, birž. 28. — Du JAV 
karinės aviacijos sprausminiai transporto lėktuvai vakar pasiekė 
skridimo rekordus per Atlantą.

Lakūnai, pasiekę rekordą, ne-, ==========
žinodami nusileido Brize Norton _ . . . _f
oro bazėje, kad KC-135 spraus- Ūkininkų Siūlymas 
minis transporto lėktuvas nukri
to, pakildamas iš Westover oro 
bazės, Mass. Žuvo 15 keleivių.

Jų planai tuojau pakilti iš 
Londono į New Yorką buvo ati
dėti dėl tragedijos.

CTTAWA, Kanada, birž. 27. 
Tarpprovincinė ūkininkų sąjun- 

.. ga kreipėsi į susisiekimo minis-
terį Hees, prašydama pasiūlyti 
ministeriu kabinetui, kad už jū
rų kelio naudojimą.-nebūtų ima
ma jokio mokesčio.

pa-

Kitas reikalas, jog paskutiniai
Tunisijos bei Maroko pasisaky- j vyriausybės kareiviai paėmė 
mai, o ypač Tunisijoje įvykusiosį miestą, pradėjus kovas prieš pen Į 
konferencijos nutarimai, tiesio- kias dienas. 500 sukilėlių, nega- 
giniai paliečia ne tik Alžirijos, lėdami pasprukti, pasidavė, 
bet ir visos Šiaurės Afrikos rei- Menado buvo sukilėlių pasku- 
kalus. Toje konferencijoje Tuni- i tinė tvirtovė. Bet partizanų pa
sija bei Marokas sutarė glau- skiri daliniai dar tebeveikia, 
džiai bendradarbiauti, ypač kas Sukilimas grėsė visoje Indo- 
liečia jų santykius su Prancūzi-: nezijoje, kuri turi 3,000 salų ir 
ja. Gi Alžirijos klausimu, jau 78 milionus gyventojų. Indone- 
drauge su Alžirijos FLN atsto- zija gavo nepriklausomybę iš O- 
vais, jie griežtai atmetė generolo landijos po II Pasaulinio karo. 
de Gaulle pasiūlytą Alžirijos in-i Sukilėliai kovojo prieš Indo-

Esą Alžirijoje dabar pasireiš- tegraciją ir reikalauja Alžirijai nezijos prezidento Sukamos vy
kia tikras antiparlamentarinis Nepriklausomybės. Tačiau toje riausybę, kad ji palaikė ryšius 
„drugys“, ypač tam tikruose Al- Tunisijos konferencijoje, palygi- su komunistais.
žirijos europiečių sluogsniuose. nus su praėjusių metų lapkričio -------------
Buvo išplatinti atsišaukimai, mėnesio konferencija Maghrebe, Streikininkai grižo 
nors ir anoniminiai, tačiau savo yra ir pažanga prancūzų naudai, i
minčių išdėstymu aiškiai paro- Alžirijos FLN atstovai laiko, jog
do, kad ten yra jėgos, kurios ban su prancūzais nėra jokios kitos DETROITAS, Mich., birž. 27. 
do lošti „šovinistine“ korta. Ta- kalbos, kaip tik ginklų kalba, gi _ Chrysler fabrikas,’ gaminąs 
me atsišaukime prikišama, ypač įr Mohamedas V-sis ir Bourgui- raketas, tvarkomas armijos, va- 
Alzirijos politikams, jog „tie ba visą laiką siekia išspręsti Al

žirijos klausimą diplomatiniu ke 
liu, kad kuo mažiau būtų kraujo 
aukų. Tunisijos konferencijoje,

nors ir kovo ją prieš parlamenti
nę sistemą, tačiau nieko nedaro 
prieš tai, kad ir naujoje vyriau
sybėje yra tie patys, seni minis- kiek tai matyti iš paskelbto ko 
teriai“. Tuo atsišaukimu kviečia- munikato, Tunisija bei Marokas 
ma boikotuoti liepos 2 dienos de įtikino FLN, jog dabar, kolkas, 
Gaulle atvykimą. ! Alžirija turinti susilaikyti nuo

Alžirijos dabartinė vadovybė, j militarinių operacijų ir veikti de 
o pirmon eilėn generolas Salanas rybomis. Veiks visi trys drauge, 
bei kiti kariai, stengiasi tą „dru- suderinant visus veiksmus. Klau

prie darbo

kar normaliai pradėjo dirbti, bai 
gus darbininkų grupei trijų die
nų streiką. Streikininkai grįžo 
prie darbo.

Peržiūrės raketas
Vangard programų

BUFFALO, N. Y., birž. 27. — 
JAV apsaugos sekretoriaus pa-

Pirmas lėktuvas „Alpha'
siekęs rekordą, atliko per 5 va- Ruošiamas mru dugno 

•j landas, 27 minutes, 42.8 sek. iš L, J .
New Yorko į Londoną 3,337 my- žemėlapis; SOVietU laivai

į lių kelionę — apie 630 mylių per tyrinėja “ŽUVU keliones” 
valandą. 7 J

Antras lėktuvas „Bravo“ atli- NEW YORKAS, birž. 27. — 
ko kelionę per 5 vai., 29 minutes Prie Jungtinių Amerikos Vals- 
ir 37 sekundes. (Apie tai prane- tybių pakrančių kartais pasirodo 
šė „The Chicago American“.) sovietų laivai. Esą jie rengia At-

JAV karinės aviacijos parei- lanto vandenyno dugno žemėla- 
gūnas pareiškė, jog skridimas pį, kuris būsiąs naudojamas ato- 
buvo atliktas, kad būtų parody- minių povandeninių laivų. Pa- 
tos galimybės pasiųsti sprausmi starieji, vengdami pavojų, galės 
nius transporto lėktuvus į bet- plaukti ilgiausius nuotolius ne
kurtas strategines vietas pašau- iškildami paviršiun, nes orien-

SO. BOSTON, birž. 28. — Vakar po pamaldų, kurias laikė ir 
pamokslą pasakė vysk. V. Padolskis, Statler viešbutyje susirinko 
pirmojo posėdžio Amerikos Lietuvių kongresas.

Kongresą atidarė Bostono Al- 
to pirmininkas Matijoška. Į pre

lyje-
Sprogo 3 milionų dolerių 

lėktuvas
WESTOVER 

Mass., birž. 28.
ORO BAZĖ, 

— Sprausminis

tuosius pagal vandenyno dugno 
žemėlapį. Dabar povandeniniai 
laivai turį iškilti paviršiun kart 
kartėmis, kad galėtų susiorien
tuoti pagal saulę ir žvaigždes.

„ _____________ _____-r-- Dugno žemėlapis padėsiąs po-
zidiumą buvo pasiūlyti du sąra- tangų' Nelaukdami paramos iš transporto lėktuvas, bandant pa vandeniniam3 laivams rasti vie- 

kitų, patys turime imtis pagrin- daryti per Atlantą greičio rekor- • - kurios gaiės apšaudyti ato-
dinės naštos. dą, vakar nukrito ir sprogo, tik minėmis raketomis JAV ir Ka-

Kongresą sveikino kons. Šal- pakilus į orą. Nelaimės metu

šai. Vienas trijų grupių, kitas 
— tautininkų. Balsuojant pir
mas sąrašas gavo 145 balsus,

11LSU1UO. mau - . . n ,, . n , antras — 48. Tokiu būdu prezi-
gį" apraminti. Salanas vis karto- simas tik> sak0> kaip laikysis’^ ““ “teeaDsauETdl-^^ ^vo išri?ktį šie asme-
ja: .Pasiryzome sekti paskui ge- prancūzų nacionaliste! Alžirijo- nartamentes neržiūrės rlketos nyS: ’ šlmutls’ St Geg^ AL 
nerola de Gaulli. tad nasitikėki- cvrhioi,. partamentas peržiuręs a etosnerolą de Gaullį, tad pasitikėki-1 Toje konferencįjoje svarbiau- Vangard nrnprama
me juo ir nedarykime nieko, kas vaidmenį vaidino Bureuibagali sutrukdyti jo veiklą“. Ta- 1 & * ° Vangardui penkis kartus is
čiau .Alžirijos Viešojo Saugumo Prancūzų nerimas sesių nepasiseke paleisti sateli-
komiteto“ posėdyje vėl įvyko Tarp prancūzų tie konferenci- tų * erdves- 
ginčai bei išsišokimai. J jog Tunisijoje nutarimai sukėlė

nerimą. Vienas parlamento na
rys kreipėsi raštu į parlamento 
pirmininką P. Le Troąuer, kad 

Tyrinėjant tuos įvykius, jei j tas tuojau pat sušauktų parla-

Komunistų provokacija?
JAV aviacija iššovė 

raketų Bomarc
CAPE CANAVERAL, Fla.,

na, dr. Trimakas, V. Sidzikaus 
kas, J. Šlepetys, vysk. Padols
kis, vysk. Brizgys ir kiti.

ALRK Federacijos posėdis
Kongreso išvakarėse ALRK 

Federacija turėjo savo posėdį,

žuvo 15 keleivių, įskaitant šešis 
žurnalistus.

Sprogimas išblaškė trijų mi
lionų dolerių lėktuvą į šimtus 
gabalų.Aleksis, ir St. Michelsonas. Į se 

kretoriatą išrinkta: dr. V. Šimai
tis, dr. P. Grigaitis, Viščius iri , .. .. . ............... „ ,
vienas iš tautininkų Federacija turėjo savo posėdį, • Didžiausias Berlyno knygy-

Rezoliucijų komisijon išrink- kuriam pirmininkavo inž. Rudis, i nas. Berlyne didžiausias viešas 
ta: prel. Balkūnas, inž. A. Rudis, sekretoriavo dr’ Leimonas. Pasi-, knygynas — daugiau kaip 700,- 
dr. K. Drangelis, dr. Vinikas, tarta dėl kon§'reso ir kltais rei-i 000 knygų — yra American Me- 
inž. Bartkus, dr. Nemickas ir Pa

mmemis 
nados miestus. Tą patį tikslą tu
ri ir sovietų žvejų laivai, ištisus 
mėnesius plaukioją Kanados pa
krantėse. Sovietų žvejybos mi- 
nisteris Iškov pareiškė, kad tie 
laivai tyrinėją „žuvų keliones“.

kalais. morial knygynas.
kalka.

Kongrese pirmos dienos posė-
tikėti Lucien Neuwirth, komi te- mentą, jei vyriausybė pasiduotų birž.. 27.^ — JAV karinė aviacija dyje dalyvavo 375 atstovai. Ati
to bei gen. Salano minčių reiškė
ju, tie neramumai yra provokuo
jami komunistinių agentų, kurie

„Burguibos šantažui“. Esą tokia 
kapituliacija džiaugtųsi tik ko
munistai ir visi prancūziškos Al-

savaitės gale kaip tik atvyko iš. žirijos priešai'. Esą, jei vyriau 
metropolijos į Aižiriją. Atsišau- sybė atsisakytų nuo Alžirijos, 
kimuose, sako, bandoma operuo- tai tas atsisakymas turėtų būti 
ti Alžirijos prancūzų „patriotiz- pasmerktas, nes betkuria forma 
mu“, bet esmėje siekiama vien padarytas atsisakymas lieka at- 
neramumų. . sisakymu.

Savaime suprantama, jog Al- čia gal įdomiausia tai, jog ir 
žirijoje neapsieina be komunistų pačioje Prancūzijoje, neabejoti- 
bandymo integruoti. Nežiūrint, nai, vis daugiau atsiranda žmo- 
kad net ir Alžirijos sukilėliai — nių, kurie realiai pradeda vertin- 
F.L.N. kariuomenė griežtai atsi- ti Alžirijos klausimą. Tas vienas 
riboja nuo betkokios komunistų deputatas it kartoja lig šiol vieš- 
„pagalbos“, jie vis nesiliauja patavusią Prancūzijoje nuomo- 
bandę rodytis, kad jie yra aiži- nę. Bet yra ir daug naujo. Dar 
riečių užtarėjai ir... čia pat Aiži- prieš kelis mėnesius Prancūzijo- 
rijos prancūzų kolonistų, ypač je viešai pasisakęs už Alžirijos 
kaimiečių interesų, „gynėjai“. i nepriklausomybę galėjo susilauk 
Tokiam „suderinimui“ dviejų ti labai aštrių represijų, gi šian- 
kraštutiniškai priešingų intere- dieną tas klausimas atvirai ir 
sų reikalinga turėti tikrai ekvili- viešai diskutuojamas. Neramu, 
bristinį protą, bet komunistams nervinamasi, ypač Alžirijoje, bet 
protą juk pavaduoja dialektika, jau kalbama... o tai, žinant pran 
kurios žodynas nieko bendro ne į cūzus, jau yra labai daug!

vakar iššovė raketą Boeing Bo- darant kongresą maldą sukalbė- 
marc nuo žemės į orą. Rakete iš- jo vysk. y. Brizgys. įvedamąją 
šauta į taikinį apie 200 mylių kongreso kalbą pasakė Alto! 
ore virš Atlanto. Rakete Bomarc pirm. L. Šimutis, pabrėždamas, 
turi prietaisą, kuris bandymų kad Lietuvos išlaisvinimas nėra 
metu ją paskutinę minutę nukrei < įmanomas be pačių lietuvių pas- 
pia nuo taikinio. ------ —. ------ j

Apsaugos tikslu Sovietai atsakomingi 
BAGDADAS, Irakas, birž. 27. dėl 9 amerikieČlŲ džiausioje iš Shetland grupių

— Irako vidaus reikalų ministe-
ris Aid Gazaz vakar pranešė,, Jungtinės Amerikos 
kad užsieniečiams bus uždrausta 
gyventi Jezira dykumos ruože 
palei Irako — Sirijos pasienį.

turi su normalių žmonių žodynu, 
užtat ir pasitaiko tokie keistu
mai, kaip ką tik minėtas rėmi
mas ir prancūzų kolonistų, ir ara 
bų sukilėlių interesų.

Kalendorius
Birželio 28 d.: šv. Irenėjus; 

lietuviški: Rangis ir Taugėla.
Birželio 29 d.: V sekm. po Sek 

minių, šv, Petras ir šv. Povilas; 
lietuviški: Parajus ir Gedrime. 

Oras
Oro biuras praneša: Chicago-

J. Damauskas

Vokiečių grafika
Maskvoje

MASKVA, birž. 27. — Sovietų 
Sąjungos Meno akademijos pa
talpose birželio 13 d. atidaryta 
vokiečių grafikos paroda. Su
rinkti vokiečių dailininkų pa
veikslai, graviūros, ofortai, lito
grafijos iš paskutinių 80 metų.

Senatoriaus Knowland 
nuomone

YVASHINGTONAS, birž. 27. 
— Senatorius William F. Know- 
land (R., Cal.) įsitikinęs,, jog 
Sherman Adams turėtų pasi
traukti iš Baltųjų Rūmų. Dau
gelis respublikonų pritaria šen. 
Knowland nuomonei.

WASHINGTONAS, birž. 27.— 
Valstybės 

pranešė sovietams, jog jos yra 
susirūpinusios, kad devyni JAV 
kariai nepaleidžiami iš rytinės 
Vokietijos. Amerikiečiai buvo 
priversti nusileisti rytinėje Vo
kietijoje, jų relikopteriui pakly
dus audros metu birželio 7 d.

Sovietai įsibrovė Anglijos salon, 

vydami pabėgusį estą
LONDONAS, Britanija, birž. 27. — Britai pareikš protestą 

Sovietų Sąjungai prieš 30 bolševikų jūrininkų nelegalų įsiveržimą 
į Shetland salas, kurios priklauso Anglijai ir yra Šiaurės jūroje. 
Apie tą sovietų „invaziją“ žemuosiuose rūmuose pranešė vid. rei
kalų sekr. Richard Butler.

Sovietai nelegaliai išlipo di-į ...... ...
į sa

loje, Škotijos šiaurėje, besivyda
mi vieną estą, kuris pabėgo iš 
komunistų laivo ir paprašė azy- 
lio teisių.

“Tiesos” atsakymas
OKUP. LIETUVA. — „Tieso

je“ birželio 4 d. žemės ūkio mi
nisterijos vyr. tarybinių ūkių 
valdybos viršininkas B. Ausie- 
jus buvo paklaustas, ar kolcho- 
zininkams, pereinantiems į tary
binius ūkius, paliekami gyvulė
liai ir keli akrai žemės. Atsakė: 
taip, jie gali laikyti kaip ir visi 
tarybinių ūkių darbuotojai — 
vieną karvę ir prieauglį iki 4 mė 
nešiu amžiaus, vieną panimą 
kiaulę, 10 vištų, penkias antis, 
arba žąsis.

Ckininkas išsigando

bėgo dvi mylias pelkėmis, ligi pa 
siekė avių ganytojo William Fra 
ser namus. Bolševikai pamatę, 
kad estes pabėgo, šoko vytis. Pir 
masis išlipusius rusus į krantą 
išvydo ūkininkas Thomson, ku-

, , ris labai nustebo pamatęs bolše-
Vynausybė nutarė protestuoti vikus laisvoje , saioje. Cki. 

po tyrinėjimo, kurį atliko poli
cija ir parlamento narys iš Shet-
land Jo Grimond. Incidentas įvy- 

Valstybės departamentas va- ko praeitą naktį, kai estas Erich 
kar pareiškė, jog sovietai yra at- Teayn, 32 m. amžiaus, išbėgo iš 
sakomingi, kad amerikiečiai ka- sovietų laivo mažu motoriniu lai-
riai nepaleidžiami.

SSSR nepasiruošusi 
pjūčiai

MASKVA, birž. 27. — „Prav-j 
da“ Nr. 165 apgailestauja, kad 
kolchozai yra reikiamai nepasi
ruošę artėjančiai pjūčiai. Pvz. i 
Kazachstane neįvykdyta nė pu
sės ūkio mašinų remonto plano.

• Italijos krikščionių demo- 
kratų partijos politinis sekreto
rius Amintore Fanfani bando su-

• Astuoni asmenys žuvo, ke- 
je ir jos apylinkėje šiandien — leiviniui traukiniui nušokus nuo 
giedra ir švelni oro temperatūra, bėgių ir apsivertus kelios mylios daryti naują Italijos vyriausybę. 
80 laipsn.; rytoj — giedra ir šil- vakaruose nuo Johannesburg, P. Ministeriu sąrašas bus pateiktas 
ta. į Afrikoje. . i kelių dienų laikotarpyje.

veliu. Teyan pasiekė krantą ir

NAUJAUSIOS ŽINIOS
— JAV atstovų rūmų finansų paskirstymo komitetas, nepai

sydamas prezidento Eisenhoieerio „būtiniausių“ prašymų, šių iždo 
metų (prasidedančių liepos 1 d.) užsienio pagalbos sumas suma
žino 872 m.lionais dolerių.

— Kubos Fidel Castros sukilėliai vakar pagrotu'' 10 ameri
kiečių ir vieną kanadietį.

— Libane sukilėliai sustiprino kovas prieš provakar'rtišką 
Camille Chamoun vyriausybę. Kovos vyksta Tripolyje ir Beirute.

— Kremlius paskyrė Rumunijos profesorių Horia Hulubei da
lyvauti atominių ekspertų konferencijoje Ženevoje, Šveicarijoje. 
Konferencija prasidės liepos l dieną.

— JAV satelitas Eksplorcris vakar turėjo baigti skriejimą 
aplink žemę. 31 svaro, 80 colių satelitas artėja į žemės atmosferą.

— Libano sukilėliai prašo daugiau karinės pagalbos iš Siri
jos, Jungtinės Arabų respublikos (Egipto — Sirijos unijos) pro
vincijos.

ninkas pasakojo, kad jis matęs 
daugiau sovietų laivų, bet sovie- 

i tai niekada iš savo laivų nelip
davo. Sovietai jieškojo po krū
mus pabėgėlio ir po dviejų valan 

! dų nusiminę grįžo į laivą. Min. 
Butler sako, kad ši sovietų „in
vazija“ buvo nelegali, o antra 
sovietai perdažnai maišosi škotų 
vandenyse.

Būčiau nužudytas
♦

Pabėgėlis estes paprašė azylio 
teisės. Tuo metu kol jo jieškojo 
sovietai jūrininkai, jis buvo ško
to ūkininko šeimoje, ir jiems pa
sakė, kad jei jis grįžtų po tokio 
pabėgimo į laivą, būtų sovietų 
nužudytas. Estas pats pasidavė į 
policijos rankas džiaugdamasis, 
kad geriau būti laisvojo pasau
lio policijos rankose, negu „lais
voj“ policinėj Sovietų Sąjun
goj.

Jungtinių Tautų generalinis sek
retorius l)ag Hainmarskjold grįžo 
iš Libano į New Yorką. JT tur
būt pasiųs savo karinius dalinius 
į Libaną apsaugoti jo nepriklau
somybę. (UPI)
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PIRMOJI DIDŽIOJI VASAROS SEZONO ATIDARYMO

Gegužinė-Piknikas
BUČO DARŽE, Willow Springs, Illinois PETRINĖSE, birželio 29 dieną, pradžia 12 vai.

NUOTAIKINGA LINKSMOJI DALIS, MUZIKA, ŠOKIAI, TURTINGAS BUFETAS, BARAS ir DOVANOS LAIMINGIESIEMS.

ILmETTlSTVCDlS

Redaguoja ED. ŠLLA1TIS ir A. Y U KNIS 
1330 So. 51st Avė., Cicero 50, III.

Pelnas skiriamas paremti Chi- 
cagos lietuvių chorams, vyk
stantiems į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimą New 
Yorke.

Visus kviečiame dalyvauti 
linksmoje pirmoje vasaros se
zono atidarymo gegužinėje — 
piknike.

miesto apžiūrėjimas, 21 d. — 
,,bowling‘‘ varžybos, 22 d. — lie
tuviškas laužas, 23 d. — seimo 
balius, 24 d. — seimo banketas. 
Seimo dalyviams į šias visas pra 
magas (išskyrus „bowling“ tur
nyrą ) mokestis nustatyta 16 dol. 
Vyčiams nepriklausantieji asme
nys taip pat gali dalyvauti šiose 
pramogoj kaip svečiai. Dėl pla
tesnių informacijų reikia kreip
tis į seimo rengimo komisijos 
sekretorę Theresa Macy, 221 
Greenwich St., Philadelphia 47, 
Pa. T. Y.

VYČIŲ TARPE
— Lorraine Samolis iš Los 

Angeles 133 kuopos neseniai lan
kėsi Chicagoje ir viešėjo pas sa
vo gimines. Taip pat buvo užsu
kusi ir į šokių vakarą L. Vyčių 
salėje.

— „Vyties“ žurnalo liepos mė- 
nesis bus pašvęstas Lietuvos Vy
čių 45 metų sukakčiai paminėti.

— Illinois - Indianos L. Vyčių 
distrikto metinis piknikas įvyks 
JAV nepriklausomybės šventės 
dieną — liepos mėn. 4 d. Bučo 
darže Willow Springs, III. Laimė 
jimams yra paskirtos 3 dovanos 
—100 dol. U. S. Savings Bonds, 

50 dol. U. S. Savings Bonds ir 25 
dol. U. S. Savings.Bonds. Ten 
bus galima gauti įvairių valgių 
bei gėrimų. Šio pikniko rengimo 
komisijai pirmininkauja Walter 
Cibulskis ir Al Mockus. Laimėji
mų reikalus tvarko Dolores Rup 
lauskas.

— Šių metų L. Vyčių seimas 
yra rengiamas rugpjūčio mėn. j 
21 — 24 d. d. Bellevue Strat- 
ford viešbutyje, Philadelphijoje, j 
Pa. šalia posėdžių čia yra ren-: 
giama ir įvairių pramogų: rug
pjūčio mėn. 20 d. — bendras

kurie vykusiai pašiepia sovietus. 
Lietuva žurnale yra taip pat mi
nima. Spausdinamos su mūsų Tė 

| vyne surištos žinios puikiai nu
šviečia Lietuvos klastingą paver 
girną.

Šio žurnalo redakcija savo 
skaitytojų prašo pasisakymų dėl 
jo turinio, spausdinamos medžią 
gos ir kt. Būtų gera, jog ir visi 

, vyčiai'pasistengtų jį paskaityti, 
o vėliau parašytų po laišką žur
nalo redakcijai. E. š. •

N. Karlavičius yra vyčių šen-i 
draugių iždininkas, o jo žmona 
Emilė (čia gimusi ir augusi) il
gametė Moterų Sąjungos 55 kuo
pos iždininkė ir veikėja.

Gausus susirinkimas. Birželio 
16 d. įvyko gausus vyčių sen
draugių susirinkimas, į kurį at
silankė ir lliinois-Indiana apskr. 
vicepirmininkas, organizacijos 
veteranas Albinas Manstavičius,; 
ir tos apskrities Liepos 4 d. tra
dicinio išvažiavimo Rengimo Ko
misijos narys Walter Cibulskis.

Minimą tradicinį Chicagos 
apskr. išvažiavimą sendraugiai 
parėmė ne tik auka, bet tam pat 
susirinkime paėmė 100 knygučių 
biletų dovanoms laimėti. Sekr. 
O. Aleliunienė tuojau knygutes 
išsiuntinėjo visiems nariams. 
Kiekvienas sendraugis prašomas 
parduoti knygutę, nes didelė da
lis to pikniko pelno eis Vyčių na 
mo reikalams. Labai gražų pa
vyzdį davė sendraugė Paliliūnie- 
nė — paėmė keturias bilietų kny 
gutes ir sumokėjo pilną sumą — 
$20.

Trys tūkstančiai 
krikštavaikių

Generalisimas Rafael Trujilo, 
Domininkonų respublikos dikta
torius, yra buvęs krikštatėviu 
3,000 vaikų.

•f

Dominican Brothers

MIRGA-MARGA IŠ SENDRAUGIŲ 
VEIKLOS

Ir mes džiaugiamės. Chicagos Džiaugiamasi, kad šis klubas 
dienraščio „Daily News“ parink- auga. Nenuostabu. Kai jo pradi- 
ti teisėjai visose augštesnėse mo ninkai yra malonaus būdo žmo- 
kyklose išrinko 96 moksleivius, nės, tad ir šakiečiams yra ma- 
labiausiai pasižymėjusius mate- lonu tokiam klubui priklausyti.

Puikiai įsirengė. N. Karlavi- 
čius, visuomet nuoširdžiai vei
kiąs vyčiams, neseniai persikėlė 
į naujus namus, kuriuos pasista
tė ir įsirengė pagal savo planą, 

septynių vaikų Petro ir Stasės Namag mūjo, Q kiek kur
Cibulskių šeimoje. Jis kartu su, reįkėj0 medžio, visur panaudota 
savo broliu Valteriu priklauso brangus medis. Namus Karlavi- 
vyčių 24-tai kuopai ir yra pavyz-l »ja- pagig^ė priešais nuosavą 
dingi savo veikime. Trečias Ci- apartraentinį namą Claremont ir 
bulskių sūnus yra kunigas mari- i A .
jonas. Dukterys ištekėjusios ir Į <» Satvu» ^kryzoje.
jau sukūrusios šeimas. Visi vai- j-------------------------------------------
kai lietuviškai gražiai kalba.

Petras Cibulskis yra vienas 
seniausių West Side gyventojų, 
vienas žymiausių tos kolonijos 
veikėjų ir draugijų organizato
rių, jų tarpe ir vyčių kuopos, ku 
riai ilgus metus vadovavo. Da
bar priklauso sendraugiams.

Stasė Cibulskienė (Radzevi
čiūtė) čia gimusi ir augusi yra 
ne tik pavyzdinga motina, gra
žiai išauklėjusi septynis vaikus, 
bet ir pavyzdinga moteris. Kai 
daugelis net iš Lietuvos atvyku
sių moterų nesideda prie seniau 
įsteigtų moterų draugijų, Ci
bulskienė ne tik priklauso toms 
draugijoms, bet ir valdybose nuo 
Iatos darbuojasi.

Kartu su tėvais ir mes visi šen 
draugi i džiaugiamės J. Cibuls
kio gabumais, .e jį papuošė 
Sidabrim . Riteri . / '• : ž -n u .

Zanavykas, <•
Vienas sendraugis, kiiira-i aukš
taitis. teigė, kad J. . z-
vyčių veteranas ir z. . Norui •
Side lietuvm , r . r. a.-.,.
yra augštaitis, nes esą '; ; augš- 
taieiai yra . i-: a . būdo žiro 
nes. Dabar pas-rodė, kad ne. j 
Spaudoje buvo paskelbta, kad J.
Lebežinskas yra vienas Šakių 
Apskrities Klubo steigėjas. Tai
gi, zanavykas, broli zanavykas.

Detroit Mich.
VITU \ : Vi ‘ŪK \

ŠV. Ai:-;:'. • • ; .- . . •
rigeatai, paH •• Aš,. ;Mat . . . 
ciie-ro vaidybos - p.rminiiiimi, po
nui Leopoldui Heiningui. visom 
choristėms ir visiems choristams, 
maloniai sutikusiems ir nep" pras
tai puikiai a*.likusiom" lietuviškąją 
koncertinė- programos dnlj § m 
birželio 15 d. bendr: ■ r : 
ir estai.- ring'nunv BAISIOJO 
BIRŽEI 10 ra. nė.,-im.. Tarptauti
nio’ instituto salėje, tariame šir
dingiausią ačiū!

Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centro Valdyba

matikos moksle. Vienas tų moks. 
leivių — Jonas Cibulskis, 2136 
W. 23rd PI., lankąs Šv. Pilipo 
augšt. mokyklą

Jonas Cibulskis yra vienas iš

Skelbkitčs “Drauge”.

ĮDOMUS ŽURNALAS
Vakarų Berlyne pradėtas leis

ti žurnalas Tarantula (Joachim- 
staler Str. 28, Berlin W. 15, Ger
many) vokiečių, prancūzų, italų 
ir anglų kalbomis. Už žurnalą 
prenumerata neimama ir jis siun 
tinėjamas nemokamai į visus pa
saulio kraštus, šiame žurnale 
užtinkame gausių informacijų 
apie Rusijos „žygdarbius“, cituo 
jamos Rusijos vadų kalbos, pa
rodant kokie klaidingi yra jų pa
reiškimai lyginant su tuo kas 
yra vėliau atsitikę. Žurnalas yra 
gausiai iliustruotas „cartoons“,

FOR FISHERMEN...
NEW ADJUSTABLE SCIEYTIFIC 

GAME FISH LEKE
Praised everywhere by those who 
no\v kno\v. Adjustable for dif- 
ferent areas and to all game fish 
from the Pacific Northwest to the 
Florida Keyes. The WHIRL 
LUKE adjusts, vibrates. hunis, 
only $1.00.
WR1TE. PHONE or COME IN 
Open Daily incl. Sat. and Sun.

WHIRL LURE C0.
24 No. Wells, DEarborn 2-9680

A T»
Commuoity •< 
Bfottien Mly

We w*n» youog men
wiiiing te train for 
TMchina, Clerkal A 

Sočiai Work

H you do not feel »t- 
trietad to any oi 
these particular fieids 
there are other flreal

oppcrTunlT.es for the ūse of your par
ticular taient. To learn mpre ebout lhis 
happy group of friars write to: 

DIRECT08 0f VOCATIONS 
Our Lady of the Rosary Priory 

10f Boyatea Laae leoo. Nenade

KENDRICK CLEANERS 
Expert Dry Cleaning Suits - Dressee 
- Coats - Draperies & Slip Covers.

Specializing in Summer Formals. 
Fur Storage - Expert alterations on 
all Garments.

6352 South Kedzie 
GR 6-6206

•K.

PIZZ A

A SHOWER OF

H ere's our Shoicer o f Free Gilt s 
for saving, from —

JUNE 26 —JULY 15

>* »r« »<

(Ii Ht

MEMOKSMAI FLASH CAMERA. Gerai žinomas 
Ir. ’.a; Mark XII aparatas — Jūsų, NEMO
KAMAI, atidarant District Savings sąskaitą 

a S200 ar daugiau, arba pridedant $200 ar 
ė/ttgiau į Jūsų dabartinę sąskaitą.

GOLDEN GLORY STARTER SE
TAS, 16 dalių, yra Jūsų. Nemokamai, atida
rant District Savings sąskaitą su S100 ar 
daugiau. Arba pridedant S100 ar daugiau 
prie dabartinės sąskaitos.

NEMOKAMAI GE TELECHR0N ŽADINTUVAS, 
šis gražus laikrodis bus duotas Jums, ne
mokamai. kada atidarysite District Savings 
sąskaitą su $500 ar daugiau, ar pridėsite $500 
ar daugiau prie dabartinės sąskaitos.

NEMOKAMAI SUPERIOR STAINLESS SILVER- 
V. ARE. Šis 16 dalių komplektas yra Jūsų Ne
mokama Dovana už atidarymą naujos sąskai
tos District Savings su $1,000 arba daugiau, 
arba pridedant $1.000 arba daugiau į Jūsų 
dabartinę sąskaitą.

for District Savers!
Santaupos įneštos District Savings “Dovanų lietaus’’ metu 

bus dvigubai atlygintos — mes atlyginsime Jums su vertinga 
dovana nemokamai, o Jūs sau atlyginsite su apdrausta-saugia 
taupymo sąskaita

DKTBKT SAVINCS
' ‘ r t A T I O N

3430 S. Hohted Si. 
Chieago 8 

CLiff side 4-0104 
Ms. M. S*er«4«ry

■ •• ■ ’ <

AND

Italian style home made food 
at its VERY RĘST 

Home made Lasagna-Ravioli 
Spaghetti-Mostaccioli

Eat in our modern restaurant 
or have it delivered piping hot 

Phone: PR. 6-6311 
WE DELIVER

Open 6 days a week: Tuesday, 
Wednesday, Thursday, Sunday 

4 to 1 a. m.
Friday and Sat. until 2 a. m. 

CLOSED MONDAY

BIANCO’S PIZZERIA
7313 S. Westem PR. 6-6311

NOmial 7-9133 NOrmal 7-9133

TV SERVICE CAU. $2.95
90-DAY PARTS 6UARANTĘĘ

STACKĮER TV 
5911 S. WE\TWORTH AVĖ.

SOUTH SIDE ONLY

Š. m. birželio 27, 28, 29 d. d. 
lietuviška užeiga “R A M O V £”, 
3139 S. Halsted St., rengia atida
rymą. Visus lietuvius prie užkan
dos ir linksmos muzikos kviečia 
atsilankyti.

Jonas ir Albina Motiejūnai 
• gg5«cs -

MES NESAME PATENKINTI IKI 
JOS NESATE PATENKINTI

Mes dėkojame savo klijentams už rėmimą mūsų firmos ir jų pato
gumui mes skelbiame sekančius pagerinimus:

1) Mūsų įstaiga A’evvarke bus atidara ir .sekmadieniais nuo 9 iki
4 valandos.

2) Mes tuojau neatidėliojant išsiunčiame.
3) Oro pašto statiniai, jeigu jie pristatomi iki 12 valandos, išsiun

čiami tą pačią dieną.
4) Mes padidinome prekių pasirinkimą mūsų maisto ir medžiagų 

skyriuje.
. 5) Mustj niaisto. audeklu ir vaistų NAUJI standartiniai siuntiniai 

yra sudaryti ilga patirtimi ir remiantis mūsų klijeutų pareikalavimais. 
ATEIKITE f

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

1241 N. ASHLAND AVĖ., CHICAGO 23, ILL.
Tel. HL’mboldt 6-2818

312 MARKET SffREET, NEW.ARK, N. J. Tel. MItehell 2-2452

MOŠŲ SKYRIAI:
78 Seoond Avenue 
>EW YORK 3, N. Y. 
ORegon 4-1540
Atidaryta kasdien nuo 
9 iki 6, sekm. iki 4 p. p.
832 X. 7th Street 
Philadelphia 23, Pa. 
WAlnut 3-1747

11601 Jos Campau At. 
DETROIT 12. MICH. 
TOvvnsend 8-0298

651 Albany Avenue 
HARTFORD, COYN. 
CHapel 7-5164

Jums pataraaSB mūšy tarnautojai ir su jumis 
kalbės gimtąja kalba.

121 S. Vermont St. 
LOS ANGELES, CAL.
DUnkirk Tfr^650
153# Bedford Avė.. 
lirooklyn 16, N. Y. 
Tel. Ingersol 7-6465, 

Ingersol 7-7272.
i Atdaras nuo 9 iki S: 
I šešt. ir sek. nuo 9-4 v.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 West 63rd St, Chicago 29, Illinois Tat LUdlovr 5-9500
Entered as Second-Class Matter Marcb SI, 1916. at Chlcago, Illinoia 

Under the Act of March 3. 1879

Member of the Catboiic Press Ass’n 
Published daily except Sund&vs and 
days after Christmas and Easter by 
the Lithuanian Cathollc Press Soc’y 
PRENUMERATA: Metams
Chicagoj ir Ciceroj $12.00
Kitur JAV ir Kanadoj $10.00
Užsienyje $12.00

SUBSCRIPTION RATES 
$10.00 per year outside of Chieago 
$12.00 per year in Chieago & Cicero 
$10.00 per year in Canada 
Foreign $12.00 per year
Į6 meta 3 mėn. 1 mSa.
S6.50 $3.50 $1.60
$5.50 $3.00 $1.26
$6.60 $3.50 $1.60

Redakcija straipsnius taiso savo nuožlflra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, juos grąžina tik is anksto susitarus Redakcija už skelbimų tarini

OlralMmn Irafnoa nrlstunčiamo* eavna onUh-ma

DĖMESIO
Pranešame savo gerbiamiems klijen

tams bei Draugo skaitytojams, kad siun
tiniams siusti įstaiga, Package Express 
8č Travel Agency, Ine., kuri turi licensij^ 
tiesioginiai iš S.S.S.R. perkėlė savo įs
taigą iš 3741 W. 26-tos g-vės Čikagoje 
į naujas patalpas.

DABARTINIS ADRESAS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1241 N. Ashland Avė., Chieago 22, III.

Tel. HUMBOLDT 6-2818

Siunčiame naujus daiktus iki 44 sv. svo
rio tiesiai iš vietinio pašto į Lietuvą ir 
kitas paskyrimo vietas.

Kainos yra žemos ir pristatymas ga
rantuotas 100%. Jūsų laukia sąžiningas 
lietuviškas patarnavimas.

Darbo valandos: nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. 
vakaro, kiekvieną dieną išskyrus sekmadie
nius.

PACKAGE EKPBESS A TRAVEL AGERCY

oppcrTunlT.es
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KOVOS KIPRE
Nuolatinė įtampa, protarpiais vykstąs kraujo praliejimas, 

Kipre nesudaro vakariečiams garbės ir nerodo jų tvirtybės ry
tinėje Viduržemio juos srityje.

Kipro sala yra Turkijos ir Sirijos kaimynystėje. Ji turi 
536,000 gyventojų, kurių 417,000 graikų ir 92,000 turkų. Jos 
plotas — 3,572 kv. mylios. Sostinė — Nikosia. Viduramžiais 
priklausė Bizantijos imperijai. Vėliau ją valdė Lusignan, Vene
cija, trumpą tarpsnį graikai ir turkai 1571-1878 m. Po jų sekė 1 
anglai, kurie 1925 m. ją paskelbė kolonija.

KOVOS
Graikai pradėjo kovą prieš anglus 1925. Ji buvo aštri, kai 

1931 m. anglai suėmė du graikus vyskupus. Pradžioje kovotojai 
buvo suskilę į monarchistus ir AKEL-komunistus, kurie talki
ninkavo Graikijos sukilėliams ir žadėjo laisvę Kiprui. Graikų 
bažnyčios arkivyskupas Makarios, dabartinis graikų laisvės ko
vos vadas, visas graikų linkmes apjungė kovoti prieš anglus. 
Kovos paaštrėjo 1954 m., kai anglai, pasitraukę iš Egipto, ka
rines pajėgas sutelkė Kipre. Atėnų radijas ir propagandininkai 
talkininkavo Kipro graikams šaukti: enosis — prisijungimas 
prie Graikijos. Kipro graikai netrukus ir ginklus panaudojo 
vesti kovai prieš 20,000 anglų, esančių kariuomenės ir polici
jos daliniuose.

Pastarosiomis dienomis užsiliepsnojo aštrios kovos tarp 
graikų, kurie šaukia: enosis ir turkų, tariančių: taksim — sa
los padalinimas. Anglai dabar geriau jaučiasi ir dedasi tarpi
ninkais tarp kovojančių šalių.

LONDONO TARPININKAVIMAS
Londonas bandė tarpininkauti 1955 m. siūlydamas naują 

konstituciją Kiprui. Anuometiniai siūlymai buvo atmesti Grai
kijos ir Turkijos. Tuometinis anglų užsienio reikalų ministeris 
Harold Macmillanas aiškiai pasisakė, kad Kipras turi ir toliau 
likti anglų valdžioje. Jis tenumatąs tik kaikurias laisves vietos 
gyventojams.

Dabartinis anglų vyriausybės ir paties R. Macmillano pa
siūlymas, kuris seniai buvo laukiamas Kipro gvventojų, pas
kelbtas graikų ir turkų kovai pasiekus augščiausią įtampą. Š. 
m. birželio 19 d. Žemuosiuose Rūmuose paskelbtame Kipro gy
ventojams nuraminti plane labai mažai tepažengta. Atmetus 
apstybę tuščiažodžiavimo, kuris yra tik cukreliu pasaldintas 
vanduo, klausimas vėl atsiduria tokioje padėtyje, kaip ir prieš 
trejerius metus. Šį kartą Macmillanas aiškiai palaiko turkus 
ir jų šauksmą: taksim. Jis pripažįsta dviejų tautybių skirtin
gus seimus, dvi pilietybes — visi kipriečiai anglų pilietybės, ta
čiau jie dar gali būti Graikijos ar Turkijos piliečiais, vieną vy
riausybę, kurią paskiria Kipro generalinis gubernatorius. Mac
millanas padarė takto klaidą, kai jis turkams leidžia turėti di
desnę persvarą vyriausybėje: 2 iš 6 vyriausybės narių. Jau vien 
dėl šio reikalo Kipro graikai turėjo atmesti visą planą. Graikai 
paskelbė šį planą visai nesvarstytinu. Kipro gubernatorius sie
kė padėtį sušvelninti, sakydamas, kad tai esąs tik planas ir 
galimos nuolaidos, kai Graikijos ir Turkijos vyriausybių. atsto
vai susirinks Londone pasitarti.

NESUTARIMO PASĖKOS
Kipro reikalu įvyko ryškus susikirtimas tarp Graikijos ir 

Turkijos. Graikija atšaukė net savo karinę delegaciją iš Izmiro; 
Turkijos Izmire buvo sudarytas šiaurinio Atlanto santarvės 
štabas ginti pietrytinei Europai ir Turkijai. Amerikietis gen. 
Paul D. Harkins yra sausumos dalinių vadovas, o adm. Robert 
Briscoe — jūros karinio laivyno vadas, kurio būstinė Neapoly
je; jie savo srityje turi sprendžiantį žodį. Tie du amerikiečiai 
turi derinti Graikijos ir Turkijos karines pajėgas ir joms va
dovauti karo metu. Jei anksčiau buvo vaizduotasi, kad minėtų 
Salių karinės pajėgos tvirtai rikiuojamos, graikams. pasitrau
kus sunyko.

Izmiras dabar neįstengia net daryti reikiamų žygių Liba
ne. Graikų ir turkų nesutarimas- užkerta kelią privilioti prie šio 
pačio ir Tito. Prieš kalbantis su Tito, pirmiausia reikalinga, kad' 
graikai ir turkai vienas į kitą prabiltų. Nūdieną jie nesikalba 
dėl Kipro bylos, kuri, pasak lietuviškos patarlės, yra mažu kups 
tu, kuris apverčia didelį vežimą. Ged minas Galva

LENKIU GALVĄ MANIFESTUI
4. VARNAS

Per laikraščių puslapius nu- rybą ir gerbdami jų autoritetą, 
skambėjo 60-ties žymių moksli- ■ mes, diletantai, vis tik drįstame 
ninku ir menininkų kolektyvo, nesutikti su jais kaikuriais klau 
pradedant V. Adamkavičiaus ir simais ir turėti savo nuomonę. 
J. Akstino ir baigiant R. Žukai-; 1. Pirmiausia, mes nesutinka-
tės pavardėmis pasirašytas ma- me, kad kultūrinis nuosmukis 
nifestas prieš kultūrinį nuos- j prasideda ten, kur diletantai 
mūkį. Manifeste mokslininkai ir pradeda ką nors rašyti ir spau- 
menininkai, gindami kultūrą,
skaudžiai nusmelkia diletantą, 
kuris, nors ir neturėdamas augš 
tųjų akademinių laipsnių ir pa
gal turimus dokumentus nebū
damas pakankamai kvalifikuo
tas iš esmės svarstyti pagrin-

toje esamo mėgėjiškumo neatsi 
ras visiška tuštuma ir ar moks
lininkai ir menininkai nepaliks 
be jokios atramos lietuviškoje
visuomenėje? Taip ir darosi ne- mokslus
aišku, ko norėjo ano manifes
to autoriai ir jo signatarai: no- Branfordo augštąją mokyklą 
rėjo jie padidinti susidomėjimą baigė „cum Įaudė” arba nema- 
jų kultūrine kūryba ar jį suma-; ži&u 85 taškų, Marijona Kašeli-
-•*•«> a* j k j •• • - i naitė, Dovydas Stadalnikas ir,zmti? Atrodo, kad jie pasirinko . v__
antrąjį atvejį.

MUSŲ KOLONIJOSE
Brandford, Conn.

Karolė Zurkiūtė.

dojes skelbti. Mums atrodo.kad 6 skelbdami aną manifestą, 
netenka kalbėti apie kultunnj Į mokslininkai ir menininkai bus 
nuosmukį tada, kai ne tik moks
lininkai, bet ir diletantai vis-
kuo domisi, viską svarsto ir net 
į spaudą' rašo. Mūsų diletantiš
ku supratimu, kultūrinis nuo-

nius kultūros klausimus, viskuo smūkis prasideda tada, kai 
domisi, seka įvairių kultūros sri mokslininkai ir menininkai ne-
čių pažangą ir net bando viešai 
reikšti savo nuomonę, virsda
mas piktu kenkėju. Teisybės 
vardu tebūnie leista pasakyti 
pasiteisinimo bei apsigynimo žo 
dį ir visų pasmerktųjų diletan
tų vardu.

beturi ko rašyti ar bent nieko 
nerašo, nesiima iniciatyvos svar 
biuosius klausimus viešai svar-

Nuskendo lietuvis

sielius, Jeronimas Genaitis, Juo 
zapas Meglinas ir Vincas Gata- 
veckis. Visi buvo katalikai.

Brandfordietis

Kenosha, Wis.

Parapijos piknikas 
Klebonui kun. Juozui Augū-

Birželio 13 d. nuskendo bežu- i nui> MIC> vadovaujant, Šv. Pet- 
va u damas antrojo karo kapito-i r° Parapija sparčiai ruošiasi 
nas Vincas Gataveckis, 38 me- ' savo metiniam piknikui, kuris

.. . , i tų amžiaus, iš 380 Harbor St. ivy^s Minkowskio darže (ke-
jie ją kuna ar ją tebelaiko sa- Palįko motiną du bn> Uas 32, tarp Kenoshos ir Ra-
vo stalčiuose. Tačiau, kai jie iš-i gūnų> gesę eį_ cine’o, Wis.) sekmadienį, birže-

pamiršę vieną dalyką: jų kūry
ba yra privatus jų dalykas, kol

neša ją į viešumą, kai jie ją! , ............ . ,. ,. J , lę giminaičių ir draugų.
vienaip ar kitaip paskelbia ar
parodo, reikalaudami visuome
nės susidomėjimo, susižavėjimo

Vaikų namai
Pasisekusį vakarą surengė

ar pritarimo, jie atiduoda ją vi- i Lietuvaičių seserija, kurio pel- 
suomenei ne tik gėrėtis, bet ir į nas ėjo naujo Branfordo Jauni- 

Ameri
styti ir nebeformuoja visuome- ...................
nes nuomonės. Kultūrinį nuos- TertlntL Paclu Ji pasidaro mo namų pastatymui, 
mūkį reprezentuoja ne dirtan- viešuoju dalyku, dėl kūno tun kiečiai labai palankūs lietuvių 
tų veiklumas, o mokslininkų ir teis? vienaiP ar P“*“’

Nors ir kaip brangindami menininku nebeveiklumas. kyti kiekrienas vmuomenės na-
mokslininkų ir menininkų kū- 2 Mokslininkų ir menininkų r?s’ ne. U e^*

, ljL. . ....... i ninku ir menininkų pasisaky-- -........ - i kaltinimai laikraščiams, kodėl ** . ... •„ mas pnes “diletantus yra sau-
organizmas suirs. Dalis medžią- Jie nePa^PinaJs^™lų:_str2 P ' kimasis cenzūros, kuri niekada

reikalams.

Mirtys

lio 29 d. Bus visokiausių pra
mogų ir pamargįnimų. Keno
shos ir Racine choras išpildys 
dainų eilę. Profesionalų šokėjų 
grupė atliks tautinius ir kitus 
įvairius šokius. Dainuos taipgi 
Šv. Petro parapijos mokyklos 
vaikučiai. Publikai taip pat bus 
galima šokti prie smagaus or
kestro muzikos. Veiks virtuvė 
ir bufetas. Laukiama ne tik vie

Kaip kiekvienoj kolonijoj, čia tinių, bet ir svečių iš Milwau- 
nusipelnusi senesnė lietuviška Į kės, Racine, Wis., Waukegano,

gos laikinai liks ją sudariusiuo- mų įvairiais mokslo ir meno kultūrinės pa
se elementuose, dalis sugrįš į klausimais, jei cia žangos reiškiniu. Rimta kritika
savo pirmykštį visuotinos Ga- 'vo kaltes primetimas k tie~s kfirybineį pažangaL
lios šaltinį. Nepaisant kaip gy-, hlP^"®ja’ mes is es Tačįau labai -dažnai jį išauga iš 
vieji bepasielgtų su mirusiojo; pritartume.
kūnu: ar jį žemėn užkastų, ar j 3. Taip pat mes patikėtume 
sudegintų, ar kaip indai paukš
čiams sušertų ir kaulus nupluk
dytų Gango upe,- vistiek nįekas 
nežuvo; viskas yra savo pir
mykštėje formoje, iš ko me
džiaga kūnui buvo paimta.

Prisiskaitę ir prisimąstę apie 
kūno likimą neteisingų ir nerei
kalingų dalykų ne viens bijo į sse Menschen — grosse Feh-
pažvelgti net į savo žmogaus apsizodziavimus. šališkų zmo-j 
lavoną, bijo galvoti apie savo zodziai aPie ^šališką spau- 
kūno pomirtinį likimą. Gi tuo į nėra len-vai Įtikinami, 
tarpu bus teisingiausiai paša-; Mes, diletantai, buvome la- 
kyta, kad jis pasilieka tuom bai nustebinti, patyrę^ kad čia 
kuom buvęs, pirmiau negu Vi-' pat greta mūsų egzistuoja toks 
sagalio buvo sujungtas su gy- kvalifikuotų mokslo ir meno 
vybe. Užtat teisingiau elgias su! specialistų kolektyvas, galįs 
mirusių kūnais tie, kurie jiems mus organizuotai betkuriuo me- 
parodo daugiau pagarbos. Visa- tu suniekinti už kultūrinį veik
tos Viešpaties įsakymo kiaušy- lumą. Tačiau su apgailestavimu 
damas mano kūnas patarnavo negalime nutylėti, kad jo eilėse 
mano gyvybei ir sielai. To pa- randame ir prisimetėlių: jo da- 
ties Visatos Viešpaties kiaušy- bs, ir tai ne taip jau maža, dar 
damas jis (vėl sugrįš į tą pat tebepriklauso mūsų diletantiš- 
šaltinį, iš kurio jis buvo tai tar- kai kategorijai. Ar tik nebus tų 
nybai pašauktas. Tikėjimas sa- prisimetėlių kaltė, kad atsirado 
ko, kad ateityje jis vėl bus pa- anas tikruosius mokslininkus ir 
šauktas susijungti su ta pačia menininkus kompromituojąs vie 
siela tobulesniam gyvenimui. į šas pareiškimas ?
Kaikieno baimė, kad gali net 5. Mes dažnai girdime kultū- 

neištekti atkurti visų: rininkų nusiskundimus, kad lie-

tų, kurie pradžioje pasireiškia
. .... , . ... tik kaip diletantai,jų nešališkumo bei nesrovisku-

mo reikalavimams, jei nežino- manifestą pasirašė
tume daugelio jų labai aktyvios visa tikraj garbingų ir ma.
partiškai politinės veiklos ir jei 
iš mūsų atminties būtų jau vi-,
siškai išdilę prisiminimai apie 
daugelio jų diskusinius šališkai 
parašytus straipsnius ir sroviš- 
kai pagrįstus vienų su kitais

sų kultūrai nusipelreusių asme-
: nų. Lenkiu jam galvą. Tačiau, 
jį perskaitęs, ilgokai negalėjau 
nusikratyti įspūdžio, kurį iš-: 
reiškia vokiečių priežodis: “Gro

! klaidos).

A & N CLEANERS AND 
TAIIDRS

Expert Dry Cleaning on Clothing- 
Drap< ries-Slip Covers. Specializing 
in Aherations. Restyling and Repair- 
ing of all Mfn'sąWoinen'sGarnu'nts 

1317 W. 79th St.
HC 3-1195

ADEI.INE'S VARIETY SHOP
Open til 9 P. M. Mon. & Thurs. 

Other Days till 6 P. M. 
\Vearing Apparel for the 

Entire Family 
Childrens wear - Mens \Vear 

Specializing Womens House Dresses. 
Sportswear. Lingerie & Accessories. 
Quality mechandise at lowest prices 

5607 So. Pula-ski

karta patyliom nyksta. Nuo 
pradžios šių metų mirė Elena 
Ulevičienė, Marija Jasukevičie- 
nė, Marė Kisielienė, Feliksas Ki

III., ir kitų apylinkių. Klebonas 
ir rengėjai kviečia visus kaimy
nus atvykti ir tikroj lietuviškoj 
nuotaikoj pasisvečiuoti.

PADĖKIME ARTIMIESIEMS LIETUVOJE 
IR SIBIRE' ' N.

I išakydami maistą, avalynę, vaistus, medžiagas, siuvamas ma-

lietuvišką patarimą, sąžiningą patarnavimą ir žemiausiomis kaino
mis pirksite odos. skarelių, vilnonių ir rayon medžiagų. Galite ir 
raštu užsakyti, pasirinkdami iš žemiau paduotų pavyzdžių ir nuro
dydami pageidaujamas spalvas.

No- 1.......................................... . J ESSR — $51.30. j ASSR — $51.90
100# vilna v-yriškam paltui. 3 y. ir siutui 3 >2 y., pamušalo 5 y.. 
1 kaklaraištis, 2 poros vyr. nylon kojinių. 2 šp. siūlų.

No. 2. Dvigubas No. 1. į ESSR — $96.00. j ASSR — 97.30 

j ASSR — $49.55

(J

3................................................... j ESSR — $48.95,
100# vilna nioter. paltui 3 y., pamušalo 3 v., gėlėto ravon 8 y- 
1 vilnonė ir 2 rayon skarelės. 2 poros nylon kojinių. 3 šp. siūlų.

No 4. .......................................... j ESSR — $100.00. j ASSR — $101.20
Jungines No. 1 įr No. 3 su priedu 3^4 ,y. rayon siutui.

No1c ,35- ,•.•••• •. ................... ' ESSR — $28.75. j ASSR — $31.10
IŠ s\. kiaules taukų. 10 sv. I rūšies kvietinių miltų, 5 sv. cuk
raus. 4 sv. manų kruopų. 2 sv. ryžių.

1.IETIV1. ATMINK. JOG TIK LIETUVIS 
LIETUVI GERIAUSIAI SUPRAS!

PATRIA GIFT PARCEL CO.
3741 W. 26th St., Chicago 23, IU., USA. Tel.: CRawford 7-2126 

(Centro skyriaus vedėja BRONĖ TAUJEN1S)

SKYRIAI
3305 S. Halsted, Chicago 8. 111.. Tel.: LA 3-2021, (A. Kavaliat^kas) 

2439 West 69th St, Chicago 29, III. HE 4-8292 
6908 Suiierior Avenue. Cleieiaml S. Ohio. CSA, (Br Gražulis) 
1520 X. Rockton Ave„ Itockford. IU.. TeL 3-1793. (A. žentai
Darbo valandos 9-6. pirmad. 9-8. špštd. 9-5. šventad. uždaryta.

f Vysk. V. Brizgys

KŪNAS NE VELNIO ĮRANKIS

žemes
žmonių kūnus, yra nelakios tuviško ji išeivijos visuomenė 
vaizduotės ir minties pasėka, permažai tesidomi kultūrine kū- 
nesuprantančios, kas yra me-' ryba ir nebesudaro reikalingos 
džiaga. Ta Galia, iš kurios yra, atramos jai klestėti bei progre- 
visata ir mūsų kūnai, ribų ne- suoti. Tačiau didžiausią knygos 
turi. Tverdamas kūnus ir duo- skaitytojų, parodų, koncertų ir 
dama jiems visokių galių ji ne- kitokių kultūrinių parengimų 
mažėja, o tik reiškiasi. Žmo- lankytojų kontingentą sudaro 
gaus protas per minčių daugy- tie, kurie bent diletantiškai kul
bę nemažėja, o tik reiškiasi, tivuoja tą ar kitą kultūros sri- 
nors ir žmogaus protas yra tį. Žemiau diletantų esąs visuo- 
anos Galios tik apraiška. menės sluogsnis jau maža tais

Žmogaus kūnas yra daug mąs dalykais besidomi. Išvijus lau- 
tymo verta paslaptis. kan diletantus, kas žino, ar vie-

Why Not Join The Capuchins ?
WRITE or CALL TODAY to leam why so many boys and young 
men in Michigan vvant to follow Christ as sons of St. Francis!

Who arethe Capuchins? Active am- 
bitious boys »ho learned varly the 
joys of living and vvorking as “Mari
nes of the Church." preparing them- 
sehes at St. Francis Brothers School 
or at St. Lawrenėe Seminary. Now 
they are happy ... as Capuchin 
Brothers and Priests:

COLORFCL BOOR.LET

Learn more about the Capuchins by 
writing for your personai Kit of 
eolorful literature. Write today! 
Fr. Rupert. 1740 Mt. Elliott, De- 
troit 7. .Michigan.

SENI) TO DEPT. B. C.

1 Capuchin Brothers are
t Sacristans • Cooks • Tailors •

Gardeners • Office Workers
t ands Technicions
* Capuchin Priests are
IPastors • Teachers • \Vriters 

 Preachers and M issionaries

I would Ūke to know n»ore about the 
| Capuchins. Plcasc send me the coior- 
1 fui literature as elHcketl.
Į Name ......................................... Age ....
' Addrcss ................................................................... PIUESTS □
| ........................................................Grade .... BROTHERS □

Kalbėdami apie žmogaus dva
sinį gyvenimą neretai pavarto
jame tokius žodžius, kurie su
keltų daugiau paniekos ir pasi- 
biaurėjimo kūnui. Tačiau ką tik 
stebėtino galime pasakyti apie 
visatą, visa tinka ir mūsų kū
nui. Ir dar daugiau. Žmogaus 
organizmas yra toks švelnus, 
toks komplikuotas ir kartu 
toks tikslus, kad ir įdomiausi i 
žmogaus sukurti mechanizmai. ’ 
palyginti su tuo natūraliuoju 
žmogaus kūne, yra tik silpnas 
ir gana grubus bandymas pa
sekti prigimties tikslumu ir 
subtilumu.

Kalbėdami ir apie mūsų elge
sį su kūnu dažnai nueiname į 
kraštutinumus. Neteisinga kū
ną vaizduoti tik kaip velnio 
įrankį prieš žmogaus sielą. Ji 
gali tokiu padaryti žmogaus ne
išmanymas, tačiau jis pats tuo 
nėra ir ne tam skirtas. Kūnas 
yra Tvėrėjo išminties nepapras
tas kūrinys, šventykla žmogaus 
sielai ir su siela esančiam pa
čiam Dievui

Kita kraštutinė klaida yra 
kūno lepinimas. Tinginystė pa
judėti yra tendencija iš gyvo 
kūno nelaiku padaryti nejudan-1 7 • • • j. *7-7
tį lavoną Kūną maitinti ^ Upellūl negUZtCl Į KOlnUS 
nereikalingais dalykais, dau
giau negu reikia, yra panašu, 
jeigu kas savo laikrodėlį kas
dien prikimštų kokių nors ska
nėstų ir paskui jį išplautų Pep- 
si Cola. Daugybė įkyrių ligų per 
ankstyvų mirčių yra iš kūno 
neišmintingo maitinimo. Ir apie 
mūsų laiko šviesią visuomenę 
vienas gydytojas išsireiškė, kad 
ir jie maitintis mokosi ne iš gy
dytojų patarimų, o iš laikraš
čių ir TV reklamų.

PRANAS NAUJOKAITIS

ROMANAS

Apie mirtį kalbėdami žmonės 
paprastai yra linkę svarstyti tik 
tai, ką akys mato. Mano kūną 
sudaranti medžiaga, atlikusi sa- 
»vo patarnavimą gyvybei ir sie
lai, nuo jų atsiskirs, tačiau pa
siliks visa, kaip buvo prieš ją 
sujungiant mano kūne. Neteku
si ją jungusio ryšio ji iškriks, 
nelyginant žmonės pasibaigus 
jų susirinkimui. Tas stebėtinas

SKAMBA kelio akmenėliai po kaustytomis arklių 
kanopomis. Dunda kietas plentas po geležiniais rat
lankiais. Čeža sutrintas žvyras po nudilusiais kūbruo- 
jančių žmonių puspadžiais. Linksta pavargusios ko
jos nuo nuolatinio ėjimo.

Tirštai judančios vežimų virtinės!.. Nusitęsusios 
keliuose iki nesibaigiančių tolių...

Sustokime valandėlę prie kelio, einančio iš Tilžės 
į Labguvą... ten toli, toli iš rytų į vakarus...

Bet nebus mums laiko stovėti. Visa juda šitoje 
kirbynėje. Skubėkime! Nėra kada gaišti ir sustoti!

Ir kaip gera, kad gali judėti! Baisiausia, kai šitos 
tirštos vilkstinės priverstos sustingti kelyje, kai ne
matoma ranka kažkur prie tiltų ar kryžkelėse sulaiko 
jų judėjimą.

Visus šiuos žmones — su vežimais, gyvuliais ir 
jų ryšuliais — išmetė iš namų į dulkėtą kelią ta pati 
jėga. Vis tiek — ar tai būtų kantrus ir ramių juosiu 
žemaitis ūkininkas, ar judrusis karštakraujis aų 
tis, ar savimi pasitikintis suvalkietis, ar kieno hprs 
dovanotu vežimėliu traukiąsis miestietis darbinin 
ar augštus mokslus ėjęs inteligentas, ar Klai

krašto bei Rytprūsių išdidus vokietis. Visus juos at
siveja nenumaldoma baimė.

Keturiasdešimt ketvirtųjų metų spalio mėnesio 
pradžia. Tuose rudenėjančiuose laukuose. Praėjusios 
vasaros likučiuose. Ir vienintelė palaima šitas šiltas ir 
sausas ruduo. Nei šalnų, nei įsirūgusių darganų, tik 
ilgos naktys liūdnai padūmavusios...

Mes jau buvome tankų grumtynėse. Purvino grio
vio dugne gelbėjomės nuo artilerijos sviedinių skevel
drų. Ant mūsų galvų krito sudužusių lėktuvų degan
čios dalys. Ties mumis lijo ugnies lietus sunaikintame 
mieste...Bet šitie pavojai sėjo tik mirtį... O dabar atei
na baisesnis siaubas...

Taip! Yra baisesnių dalykų už mirtį! Tai, kas 
i ateina iš anapus degančio fronto, nesutelpa jokiose 
• įprastinės logikos sąvokose. Mirties pabūklai žudo kū
ną, o čia slenka sistema, kur kėsinasi nužudyti pačią 
žmogaus sielą... Ne sprogstančių sviedinių ir ne degan
čio fronto mes bijome!

Jau už nubėgusių valandų yra likusi klaikuma, 
kai karo lauko žandarai buvo sulaikę vežimus, kad 

I duotume kelią pasitraukti paskutinei atsišaudančiai pa
trankai, paskutiniam frontą gynusiam kareiviui...

O vis dėlto judame! Likimo ranka stebuklingai 
rikiuoja atstumus, ir mes esame laimingi, kad kietame 
kelyje sukasi girgždantis ratas, benamio žmogaus vil
tis ir laimė. Su kiekvienu sunkiu žingsniu mes tolsta
me gaisrų dūmuose paskendusio horizonto. Ir kokia 

i laimė benamiui žmogui judėti kelyje!
Jau esame pasiekę tolimos užfrontės sritį. Vežimų

vilkstinės dabar juda karo veiksmų nekliudomos, ir 
pravažiuojamose vietovėse dar tebeverda normalus 
kasdieninis gyvenimas: ūkininkai kruta apie savo na
mus, prekybininkai stovi krautuvėse, rūksta dirbtuvių 
kaminai, budi gatvėje ramus policininkas. Tik kai ka
da pasirodo pažeme skrendą lėktuvai raudonomis 
žvaigždėmis ir apšaudo tirštai susigrūdusias vežimų 
voras, išgąsdina ramius miestelių gyventojus. Bet 
mums tai jau neatrodo tikri pavojai...

Mūsų vežimas dengtas pintu šiaudų .stogeliu -*■ 
saugo nuo vėjo ir lengvo lietaus. Sakau: mūsų... Bėt 
iš tikrųjų mes neturime savo vežimo. Esame Jeronimo 
kampininkai. O ir jo dovanotinis, ne savas — medinė
mis ašimis, braškančiais ratais. O, tie nelaimingi ra
tai! Dėl jų jau ne kartą buvome įstrigę kelyje. Jei 
jie būtų stipresni, visi lengvai sutilptume vežime ir 
nereikėtų vilkti keliu sunkių pūslėtų kojų. Gal ir Jė- 
ronimas nebūtų toks piktas ir irzlus. Dabar esame juk 
prisimestinė našta.

Žinoma, Jeronimas čia šeimininkas. Nesiūlo man 
vadžių, nepasikeičiame vežėjo pareigomis. Savo trum
puos kailiniukuos sėdi jis būdos priekyje ant maišų ir 
lengvai pliaukši botagu ties arklių nugaromis.

Mano pareiga eiti paskui vežimą ir pavaryti ilstan
čią karvutę. Pagaliau ir šį gyvulį — didelėmis spoi- 
sančiomis akimis ir į plento akmenis kruvinai atmuš
tomis kojomis — turėjome papjauti. Mano kojos pa
tvaresnės už karvės nagas. Puiku!

.(Bus daugiau). ________  L
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Cicero, UI.
, Pavykusi ciceriečių iškyla

Birželio 15 d. Cicero LB apy
linkė ir saleziečių rėmėjų sky
rius buvo suorganizavę jauni
mo išvyką į Šiluvą, prie Cedar 
Lake, Ind., kuri sutraukė pora 
šimtų žmonių.
? Ankstų sekmadienio rytą nuo 
Šv. Antano parapijos bažnyčios 
išvažiavo vienas didelis autobu
sas ir keliasdešimt lengvųjų ma 
šinų ir dar prieš pietus buvo

LB New Haveno apylinkės 
valdyba, norėdami visą šiais 
metais mokslus baigusį jaunimą 
(ir suaugusius, jei tokių atsi
rastų) suburti draugėn augš- 
čiau minėtiems tikslams, rengia 
jiems pagerbimą — pobūvį, ku
riame kviečiami dalyvauti taip 
pat abiturientų tėvai ir gimi
nės. Tai nebus šampanu puto
jantis banketas, bet kuklios, lie
tuviškos vaišės, kurių metu bus 
pasakyta kalbų, pabendrauta, o 
vėliau pasilinksminta bendruo
se šokiuose. Visos šios iškilmės

CLASSIFIED & HELP WANTED ADS į......
Pirkite ir parduokite save nekilnojamą tortą per mūsų įstaigą.

Naudokitės mūsų teisingu patarnavimu

TAL.MAN REALTY
INSURANCE — MANAGEMENT 

2625 W. 71st Street, Chicago 29, HL, REpubUc 7-9400 
Perkant ar parduodant nuosavybes per mūsų įstaiga 

Income Taz patarnavimas veltui.

SEAL ESTATE

REAL ESTATE REAL ESTATE

REZIDENCIJA, 7 kambar.: 4 
kamb. 1-me augs t e ir 3 kamb. 2-me 
augšte. Platus didelis sklypas; šoni
nis įvažiavimas: 2 automob. gara
žas. Prie 62nd & St. Louis Avė. Arti 
bažnyčia ir mokyklos. Pilna kaina 
$13,9U0.

Turime ir kitų namų pardavimai, 
taip pat lr prekybinių namų.

Jei norite parduoti savo narna, mes 
Jums mielai patarnausime; turime 
klljentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis Į mfleų raktine —

2-jų butų po 6 kamb. mūrinis na
mas. Karštas vanduo atskirais boile
riais. 2 maš. garažas. Rūsys. Tel. —
ERontier 6-3640.

Prieš pirkdami ar parduodami na 
mus, biznius, sklypus ar ūkius 

»tl»TiVykite mUS.
KUTRA-HORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSUsjCANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 W. 51 St. WAH>rook 5-5630 
PRospeet 8-8579 (vak. ir sekau.)

HELP WANTED — MOTERYS

pasiekta saleziečių sodyba. Tuo . . šeštadi : birželio 2« d
jjOAl jaunimas pasklido po sody-' ? yal vaR Vai-^s bug mažojojg labai modemišką pajamų bunga
^rto^rfvbu8" ’Vair"1 svetain*’ * ““ - d,d*°- S’-.7 P̂-^tk-am.b^ta; 

y.ų’ joje parapijos salėje.
12 vai. išvykos dalyviai ir

svečiai iš kitų kolonijų susirin- į Būtų labai gražu, kad į šo
ko į koplyčią, kur stebėjo jos kius atsilankytų Bridgeporto, 
pašventinimo apeigas ir išklau- {Ansonijos ir kitų artimesniųjų

Savininkas turi tuojau parduoti

rūsy. “Porced air” garu apšild. 2 
autom, garažas. Mažas {mokėji
mas. Apylinkėje Pulaski Road ir 
32nd Street. Skambinti

BIshop 7-5464

sė šv. mišias. Nedidelė koply
čia negalėjo sutalpinti visų su
sirinkusių ir dalis jų turtėjo lik 
ti lauke. Pamaldų metu giedojo 
Dainavos ansamblis, o pamoks
tą angliškai ir lietuviškai paša 
•kė vysk. V. Brizgys. 
t

apylinkių 
mas.

lietuviškasis jauni-

Valdyba neturi pakankamai 
žinių apie abiturientus iš senes
niosios lietuvių kartos tarpo, o 

'nenorėtų nė vieno palikti nepa-
kviesto, tad būtų labai dėkin-, 

“ Po pamaldų trumpai papieta- ga, jei žinantieji tokius abitu- į 
vus, įvyko ir meninė dalis, ku- rientus malonėtų pranešti kaip

Skubiam pardavimui 6 butų mū
ro namas. Vonios, garo šildymas. 
Pajamų $270 mėn. Kaina $19,000. 
Prie Homan — 23 gatvės. 

Savininkas OLympic 6-1293

Savininkas parduoda 5 kamb. 
mūr. bungalow. 3 mieg. kamb. ir 
garažas. 5921 S. Troy St.

GRovehill 6-5249

GERIAUSI PIRKINIAI 
ŠIA SAVAITĘ

Puikus 14 butų nainve. su naujau
siais ir moderniškiausiais įrengimais, 
naujais aluminum langais, aluminum 
lentomis apkaltais porčiais. butai yra 
nedideli, bet kambariai labai erdvūs, 
lengva išnuoniuoti. Paskola iš savi
ninko. kaina tik 9 metų pajamos.

4 butai po 5 kambarius. karštu 
vandeniu šildomi .geras namas, aug- 
štos pajamos.

Naujas mūr. pusantro augšt* Mar- 
quette Parke, atskiri šildymo boile
riai kiekvienam augštui, puikus 37 
pėdų kampinis sklypas, arti gero su
sisiekimo.

6 kambarių mūrinis namas, karštu 
oru šildomas, geras garažas, tuoj ga
lima užimti, $5.500 įmokėti.

2 po 4 mūrinis. centr. šildymas 
abiem butam, garažas, augštas skly
pas, vienas butas tuščias.

2 po 5 medinis, pečiais šildomas. 
$12,500.

6 butai po 5 kambarius, šv. Kry
žiaus parapijoje.

3 butai medinis: 6. 5 ir 2 kamba
riai, oentr. karštu vandeniu šildy
mas, garažas. 210 pajamų J menesį. 
Reikia skubiai parduoti.

Turime daug- ir gerų namų, parū
piname paskolas ir geriausiomis są
lygomis.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.
Telef. LUdlow 5-5900

ARTI LAKE VII-I AG E. INDIANA

rią atliko Cicero augštesn. mo-j galima greičiau apylinkės vai-
kyklos šokėjų grupė ir dėklą-' dybos nariams E. Reikeniui te- alyva apšild. Visi reikalingi ūkiui 
mūotojai. Prieš tai susirinku-Į ief. LOcust 2-2829 arba J. Za- S^ų^VH^tEB^L^A  ̂
aus linksmino Dainavos ansam- sčiurinskui telf. SPruce 7-0051, į 6837 s. «reen st., vincennes 6-0024 
Wio dainininkai savo skambio- kurie rūpinasi šio pobūvio rei- arba gOnlw s-o*4**-__________
mis dainomis. kalais. SH MŪRINIS 3-jų butų modern. 1 SIMAITIS REALTY.

namas. Bargenas. 6 ir 6 kamb. ir „ 5Anestezistų suvažiavimas ’ S O““‘ P"“*’Likusi popietės ir vakaro da
lis buvo skirta sporto varžy- 
boms — krepšiniui, tinkliniui 
įr virvės traukimui. Čia daly
vavo jauni ir seni, kurie taip į- 
aijungė į sportą, jog, atėjus į 
namus išvykimo laikui, visai ne
benorėjo skirstytis.

Visą dieną veikė turtinga daik 
tinė loterija, kuriai daugumą 
dovanų suaukojo dosnūs Ci
cero prekybininkai, čia pralai-• 
mėti nedaug buvo galima, nes i
dauguma biletų atnešdavo di-1 /-m- T j
dėsnį ar mažesnį laimėjimą. L. LhlCagO, ltld.

Excellent Opportunity 
Immediate Openings

Graduate Hurses For 
General Duty

55-bed hospital. Salary plūs 
maintenance. Traveling e x - 
penses refunded on completion 
of 12 month Service.

Please apply, write or wire 

Director of Nursing

THE LADY MIHTO 

HOSPITAL
Chapleau, Ontario, 

Canada
Reikalinga moteris prižiūrėti 4 

m. vaiką. Gyventi vietoje. Pilnas 
išlaikymas, atskiras kamb. Gera 
alga. Marąuette Parke. Skambinti 
po 6 vai. vak. HEmlock 4-0950.

SKLYPAS MARQL'ETTE PK.
Tinkamas gyv. namui. Tik $3,500. 

A. Sirutis.
GEROJ VIETOJ

Arti mokyklų ir bažnyčios Mar
ąuette Pk. 5 kamb. namas. Gazo šil
dymas. Garažas. Tik $ 17.500. J. Da
gys.

4 BETAI PO 5 KAMB.
50 pėdų sklypas. Arti 71-os ir As- : 

land. Namas geram stovvj. $300 pa- ' 
jamų į mėn. ir savininkui butas. 3 ‘ 
karų mūr. garažas. Galima nupirkti Į 
su mažu įmokėjimu. A. Katilius

VASARVIETE
Ant ežero kranto 30 akrų miško- Į 

žemės, 7 kamb. mūr. namas, gara- ' 
žas. Gali būti išvystytas geras vasar
namių statybos biznis. Apie 140 my- > 
lių j rytus nuo Čikagos. $16.500. a. ■ 
Rėklaitis.

MARQVETTE PARKO CENTRE 
kas nori pajamų, štai mūrinis na- Į

mas ir mūro garažas ant šviesaus 
sklypo. Didelis 4*4 kambarių butas 
pirkėjui ir dar dvi nuomos $95.00 
mėnesiui. Prašome paskubėti. Tik 
$22.000.

Modernizuotas 5 kambarių mūri
nis. Alyva šildymas, platus sklypas, 
tuoj galima užimti. Apie $4,000 įmo
kėti.

Turtingas 6l/> kambarių mūro na
mas ir 2 maš. garažas, uždari por- 
čiai. Gražus salonas ir valgomas ir 
puikūs 3 miegamieji. Karšto van
dens šidymas. Kaina $19,SOO.

5 metų mūrinis. Moderniški vi
daus įrengimai, gražus rūsys, alyva 
šildymas, tik $17,400.

2 augštų naujas mūras. 2 butai 
radiant šildomi, angliškas rūsys, gra
žus sklypas, 2 auto garažas. Viskas 
$41.900.

Du bizniai ir butas $24,000. Tvar
kingas 18 metų mūrinis Centr. Aly
va šildymas, garažas, platus sklypas.

2 butų mūrinis. Arti Marąuette 
parko mokyklų. Naujas šildymas, 
garažas. Tik $26,500.

P. L E 0 N a $
. REAL ESTATE 
27S5 West 71st Street

Visi telefonai: WAlbrook ft-eeift
KAS JIEŠKO GEBU NAMŲ 

ar nori greit parduoti prašome 
pranešti telefonu arba atvykti pas 
K. Volodkevičiu

K. VflLDIS REAL ESTATE
2655 W. 69th St.

RE 7-7200 arba RE 7-8534

RESTORANO VIRTUVEI rei
kalinga moterų darbininkių. 3475 
Archer Avė. BIshop 7-9301.

GENERAL DUTY NŲRSES
(Immediately)

Straight rotating, 8 hour shift. 
For further Information please 
write or apply to: Sister Superior, 
Hospital Notre Dame, Vai Marie, 
Saskatchewan, Canada.

BDILDING & BEMOniCTjroo

I Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy-2
o, pertvarkymo (remodeling) darbai £
VAGYS PETRAUSKAS 5
BUILDING CONTRACTOR

6936 So. Maplewood At.. Chicago c 
TeL HE 4-7482 arba CL 4-7450' 

assssssBSEaaEsssssEsaaEssaESBacsaBą

namas. Bargenas. 6 ir 6 kamb. ir 
3 kamb. rūsy. Karštu vand. apšild. 
Garažas. 16th ir 50 Avė. $31,500; 
įmokėti $9,000. Pajamų $270.

2737. W. 43rd St., CL 4 2390
BRIGHTON lr MARQEETTE PARK 
Mūr. 2 batų, rūsys, gar. —- $13.300 
Mūr. 2x5, dvigubas lotas — $18,200 
Du namai 3x4, geros paj. — $17,700 
Du bungalow po 6 k, prie pk., pigiai 
30 mylių nuo CUicagos vasarvietė su 
baidais, motorL. maudyk., iuv. $2,500

BŪDRECKAS REALTY
4081 Archer Avė, LAfayotte 3-3384

4x 4 kamb., mūras 843.500
« kamb., mūr., 2 aut. gar. $21.000 
0 kamb., mūr., 2 aut. gar. — $19,000 
5 kamb., 2 aut. gar. $10,500
3x« k., mūr., 2 aut. gar. — $22.000

S.A. AGLINSKAS Seal Eslale
2439 ff. 8» St HE 4-8292

MŪRINIS ROOMING HOVSE. 7 
kamb.. 4 mieg. kamb. Rūsys. Arti 
25th ir Hamlin. 2 autom, garažas. 
Visi baldai. Mokesčiai tik Šilti. Pa
jamų $125 plius butas. Kaina $14,909. 
įmokėti $2,000. SVOBODA, 3739 W. 
2«th St. lAumlalc 1-7038.

81,800 ĮMOKĖDAMI PIRKSITE 4
Imtų namą. 4 po 4 kamb. Apylinkė
je California ir 23rd St. $1,500 me- i 
tinių pajamų. $10,900 pilna kaina, i
SVOBODA. 3739 W. 2«th St. I,Awn- 
<lale 1-7038.

8990 ĮMOKĖTI. Mūrinis 2-jų butų j 
— 4 ir 4 kamb. Apylinkėje 23rd ir 
Springfield Avė. Gazu apšild. $9.900.
I.Autulah- 1-7038.

$1.500 ĮMOKĖTI. 5 kamb. mflr.
. . . . ... mimas. Rūsys. Alyva apšild. Apylin-

Edv. Tyl-1 tyviai dalyvauja vietos lietu- Atvykite šiandien ir sekmadieniais kėje 2fith ir st. i»ui.s. Mina kaina 
J • -- $10,900. LAvvndale 1-7038.

Bostono arkivysk. Richard
Cushing laikys mišias atidary- SyO^ODA.^6013 Cermak Road 
damas anestezistų dienas New- 
ton, Mass., Sacred Heart kole
gijoje. Suvažiavimas yra globo
jamas Katalikų Ligoninių drau
gijos Kanadoj ir Amerikoj.
Prel. A. C. Dalton kalbės tema:
„Anestezistų rolė katalikiško
se ligoninėse”.

BIshop 2-2162.
LYONS. Ranch stiliaus namas. 

5 kamb. Karštu oru-alyva apšild. 
21/, autom, garažas. 51 x 121 skly
pas. $15,900. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

oooooooooooooooooooooooooo 
Norintieji parduoti aq pirkti nekil

nojamą turtų — kreipkitės į aktyvią
į ir rezultatus duodančią įstaigą.

5 butų mūras. Arti $5,600.00 paja- __ 0__
mų metams ir mažos išlaidos. Na- | Pasiteiravę mūsų namti sąraše iši
mas gerai sutvarkytas, vertas rimto j tikinsite gerais pirkiniais, 
dėmesio. Kaina $46,600.

2 butų naujas mūras. Gražūs mo- BcLL~VARPAS
dernūs 5 kamb. butai. Sausas angliš- , __
kas rūsys su apsauga nuo potvynio.
Platus sklypas. Kaina $$2,000. Notary Public

6 būtų mūrinis $23,000. Geram 3916 So. W estetu PRospeet 8-2233 
stovy, lietuviškoj kolonijoj. Pajamų į oooooooooooooooooooooooooe 
metams $3,600.

Bendrai paėmus, išvyka bu
vo graži, ir jaunimas bei vy-

Baigė mokyklą 
Danutė Indreikaitė 3946 Par-

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymai 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

K MATONIS,
Namų PRospeet 8-2071

resnieji neturėjo laiko nuobo- righ Ave East CbicagO( Ind„ 
džiauti. Gal tik po pietų at- Į -iaig metaig baigė Bi-
vesęs oras ne vieną paskubino gh NoU Hįgh School> kurios 
patraukti namų link, tečiauvė- baigimo diplomas papuoštas _. 
sesmo oro nepabūgę, iki vėlu- auksQ antspaudu> Ta proga Da-, druoanenėje kur mokesčiai yra
mos gėrėjosi reta proga pabūti nutėg t-yeliai igkėlė gaunias vai-! ^^^“to^lcaino;
isciviios Šiluvoip • w , , , • dern. ir gerose vietose. K.ainos

Gražu io^- Cicero LB anvlin-! S6S.’ kunose dal^av0. artame- nuo $9,500 Lengvos sąlygos. Už- 
. _ ’ a . ji ir buvę bendradarbiai Lietu- imkite kad ir šiandien. Ideali vieke suorganizuota komitetas pa- •
skyrė nemaža pastangų bei rū-'
pėsčio šios šventės pasisekimui.! Danutė nors dar jaunutė, bet

- Norisi, kad panašių pramogų 1 jau spėjo pasirodyti ir už mo- 
būtų rengimą daugiau. i kyklos sienų: nuoširdžiai ir ak

Marąuette Parite 6 k. mūrinis 
bung., gazo šild., 2 k. garažas. 
$17,800. 6337 S. Mozart St.

GYVENKITE LAUKUOSE, ben-

ta auginti didelę šeimą bei pasi
gerėti gera sveikata.

A. L DIERCKS
Algonąuin, IH. OLiver 8-4411

Medinis — 3 butai, centrinis šildy
mas. rūsys, garažai. Brighton parke. 
$16.500.

4 butų apkaltas, sutvarkytas me
dinis namas. Town of Lake. Naujas 
rūsys, alum. langai ir stogas. Gara
žai. Įmokėti $4,0o0. Kaina $17,500.

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 W. 69th St 

RE 7-7200 arba RE 7-8534
8 m. senumo modern. mūr. 5 k. 

pirmame aug. ir 3l/9 k. 2-me augšt. 
Marąuette Parke.

6 ' k. mūr. — bungalow labai gra
žioj vietoj — pigiai.

Mūr. 5 k. 1-me ir 4 k. — 2-me a. 
Platus sklypas, garažas. Tik $16,500.

Mūr. 2 a. namas. 1-me a. didelė 
taverna su virtuve. 2-me a. 5 k. bu
tas. Puikiai einantis biz., nebrangiai.

Puikus mūr. 2 po 4 k., 2 erdvūs 
mieg. Centr. šild. Gar. Brighton Pk.

Mūr. 2 a. po 6 kamb, garažas.

ŠIMKUS
REAL ESTATLi — INSURANCE

4258 So. Maplewood Ave.
CK. 4-7450: Res. YA. 7-2046

CICERO. 4 butai. Bargenas. 
Apylinkėje 22nd ir 59th Ave. 3 po 
4 kamb., 1—2 kamb. Pajamų $400 
į mėn. $35,000; įmokėti $12,000. 
SVOBODA, 6013 Cermak Road. 
BIshop 2-2162.

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTEACTOE 

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

Namų tel. BIshop 7 3340 
2737 West 43rd Street

APYLINKĖJE 63-os ir Kedzie 
Ave. 7 k. mūr., 2 atskiros vonios ; 
ir virtuvės. Pilnas rūsys. Autom, j 
alyva šildomas (nauja sistema), i 
Garažai. Tik $21,700. B. Underys. 1

Tel. — REpublic 7-9401
ST. I.EO’S PARAPIJOJE

2-jų butų mūr. 2 po 6 kamb.. plius 
uždari porčiai. šoninis privažiavimas,
3 autom, garažas. Gazo centr. šild. J 
1-am augšt. Tiinken alyva apšild. 2- 
aąn augštui. Gražiai dekoruotas vi- j 
dus. Kaina $29,990. Geras investmen- • 
tas.

4 BITU INVF.STMENTAS

STANKUS I
CONSTRUCTION CO. I

Atlieka planavimo ir 
darbus gydytojų ofisų, gyvena
mųjų ir prekybos pastatų. Jū
sų pasirinkimui turime virt 100 
Įvairių standartinių projektų. 
Ofiso ir namų teefonas

PRospeet 8-2013 
74A3 SO. WESTERN AVE. 

Chicago $6, m.

3 po 4 k. ir 1-—3 kamb. Gaziniat
pečiai apšildymui. Naujai apkaltas 1----- --------------------- -1 ■
"siding". Nauji aluminum langai, i >uTiaiic I IIHAC ID CAMIIA 
Kaina tik $11.990. KL'HNLE REAL i AR I ARAd LUKĄ* IN aURU* 
ESTATE, 6827 S. Green St. Vlncen-
nes 6-0024 arba BOulevard 8-0540.

New Haven, Conn.

2717-19 West 7lst Street
-----------------------—----------- ----------------------------------------- BUILDING OONTRACTORS

Tiktai $1,250 ĮMOKfiTI su GI PROGOS — OPPORTUNITIES I stato naujus namus, atremontuo 
paskola už 5 kmb. mūr. bungalow. Į ,------------------------------------- įa genus Kreipkitės:
Galimybė įrengti kamb. pastogėje. Telef. - HEmlocb 4-5881
Pilnas rūsys. Sklypas 50 x 250 pe- ni. vieno savininko. Diediis kamb. į----------------------------------------------- -------
dų. 14816 S. Cicero Ave. Įkainuo- užpakaly. Ant 26th arti Lawndale.
tas skubiam pardavimui UŽ bizni° gatvėje. Pilnai įrengtas, pilna 

prekių. Gera proga porai. Dėl ligos 
parduoda m-brangiai. Po ti v. vak. 
skambinti I^Auntlale 1-6370.

vių parapijos bažnytiniame cho-
1 re, tautinių šokių grupėje, įvai
riuose pasirodymuose, priklau-

iki sutemstant

PAJ1ESKOJIMA1
so vietos mergaičių ateitininkių Dyglienė Paulina, gyvenusi Ve- 
kuopelei. Dabartiniu metu ji ! virženų vals., Kretingos apskr., 
lanko Comptometer, Hommond, jieško šių asmenų: SOFIJOS ir
Ind mokvkla ir žada De Paul LYDOS KAUSTEKYTfiS, IG-

w ... . | .’ . NO PTASINSKIO-PAUKŠTELIO,relis. Manoma, kad jų yra apie j universitete studijuoti account- y l D O BICHNEVICIAUS.

Ir New Havene šiemet baigė 
gimnazijas, mokytojų seminari
jas ar kitas augšt. mokyklas 
gražus lietuviško jaunimo bū

15 asmenų. ' ing (buhalteriją). O. P-nė

DR. STAHLEY C. KADLUB, VETERINARIAH
Wishes to announee that he is now engaged in the praetice of 

Veterinarv Medicine at:

KADLUB AHIMAL HOSPITAL
Korme.rlv „PI IJ.MAN AN1MAL HOSPITAL"

12335 South Halsted Street
Dr. Kadlub. a graduate of the I'niversitv of Illinois, will take the 
place o f Dr. J. I^seckaa.
DAILY HO1RS: 9 to 12. 2 to 5 - 7 to 8 P.M. Sat.. 9 to 5. Wed„ and 

Sun., by Appointment. Only WA 8-5574.
Home Phone — Otlarcrest 3-2314

PAJA.MV VASARYIKTf:. Prieina
ma kaina. 2 namai: vienas reziden
cinis, kitas su įrengtais butais ir at
skirais kambariais, prie I’aw l*aw 
ež«ro, Sandy Beaeh. Savininkas dėl 
kitų interesų išsikėlė į Illinois. Skam
binkite \VATEUVLIET. MICH1- 
GAN, INGKKSOI.I, 3-4247. vakarais 
arba šventadieniais.

BEVERLY SHORES. IND. $8.599. 
5% kamb. medinis-e. mento bloksu 
namas. Visiems metams gyv. Alyva 
apšild. Židinys. Elektr. šulinys. Karš
to vand. šildymas. Didelis sklypas, 
daug. vaismed.. gražiai apsodintas. 
2 blokai nito Miehigan ežero. Ideali 
vieta vaikams b«-i senyviems žmo
nėms. Užimti bus galima rngp. I d. 

Make rtsevations now! $5 with 3 Tel. TRiangle 2-2825 arba Chicagoje

ALEKSANDRO JUCIAUS. Jieš- 
komieji prašomi atsiliepti šiuo ad
resu: Stefa Smulkaitis, 7419 So. 
Maplewood Ave., Chicago 29, UI.

A WONDERL'l L V A C A T I O N

meals daily per person. Kates for 
ehildren. Eree Weente Roast, Bingo. 
Swimming, Fishing. Daneing an.l 
Kntertainment. Private Pool.

Write to . . .
C O Z Y R E S O R T 

J. Hardlng
SOl'TH HAVEN. MICH.

Hllltnp 5-4460.

$12.500. Tuojau užimti. Susitari
mui skambinti BAyport 1-3300.

DĖMESIO !

Būkite tikri kad jūsų dovanų siuntiniai į Lietuvą, Latviją arba 

kur kitur į Sovietų Sąjungą.

YRA 100% APDRAUSTI
Kuomet siunčiate siuntinius būkite tikri, 

kad siunčiate per ĮGALIOTĄ firmą ir reikalau
kite draudimo įrodymo.

Del savo gerovės prekiaukite su patikima 
bendrove, kuri veikia virš 25 metų. Mes di
džiuojamės mandagiu personalu, atydžiu bei 
greitu patarnavimu.

Siuntiniai gauti paštu, tuojau aprūpinami ir 
sąskaitos išsiunčiamos dvidešimts keturių valan-| 
dų laikotarpyje- j

Atvykite į bet kurį iš mūsų skyrių ir prašy-’ 
kitę, kad Vedėjas jums parodytų 
riima — “insurance Dolicy FROM DOOR TOdimą
DOOR’

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia 6, Pa.

WALNUT 5-3455

4102 Archer Ave. 
Chicago 32, m.

Tel.: FRoatter 6-6399

'39 Raymond Plaza, Wmt. 
Newark S, N. J.

Tel. MItrhell 2-5334

683 Hudstm Ave.
Rocheoter, N. Y. 

Tel. BAker 5-5923

390 W. Broadway 
So. Boston 27, Mass. 
Tel.: ANdrew 84764

ISIS Addiaon Rd.
Cor. Superior Av. R 71 St.

Clevelaad S. OMo 
TeL: UTah 1-6867

6446 Michigaa Ave.
Detroit 10, Mkh. 

Tel. TAshmoo 5-7566

1991 Broadway
Tek: LYeeoa 5-696 
N«w York 28, N. Y.

MARQUETTE PARKE. 2-jų 
augštų mūr. Autom, alyva šildo- 

1 mas. Erdvus sklypas. Namas be 
priekaištų. Kaina $30,700. Skam
binkite B. Underiui —

Tel. — REpublic 7-9401
Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 

nuo 1 iki 5 vai.
7246 S. CLARKMONT AVE.
Tuščias 6 kamb. medinis bunga- 

low. Alyva apšild. Savininkas ver
čiamas parduoti dėl mirties šeimo
je. Tiktai $13.900.
,E. T. M1TCHELL REAL ESTATE 

2501 W. 69th St.
WA.lbrook 5-5431 arba WA 5-1678

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

NAMŲ SAVININKAI 1
Tarpininkaujame butų išnuomavi 

uui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

BELL - VARPAS Real Estate
5916 So. Weatern PRopect 8-2333

Išnuom. 7 kambariai. Tinka ofi
sui ir gyvenimui. 3-me augšte.

3261 S. Halsted St.

1231 S. 48tli COl'RT. CICERO 
4 ir 5 kamb. Plytelių virtuvė. Visi j

modern. ..pluntbing". Alyva apšilti 1 
Pilnas rūsys. 2 mas. garažas.

PAOLI REALTY CO.
5106 West 14th Street

OLympic 2-5248

LA DUHA CAFE
Ant U. S. 12 kelio, - 

Beverly Shores, Indiana
SKANŪS VALGIAI 

ATOSTOGAUTOJAMS

Išnuom. 3’/2 kamb. butas rūsy 
(beismonte).

4436 S. California Ave.

6655 S. MOZART ST. Išnuom. 
krautuvei patalpa, tinkama bet 
kokiam bizniui. WAIbrook 5-9390. 
Lincoln 9-1484.

Išnuom. 
Laflin St. 

Tel.-

5 k. butas. 5521 So.

PRospeet 8-0654____

Išnuom. maža krautuvėlė — tin-
3-jų BUTŲ MŪRINIS, BRIGH- i karna dėl real estate ofiso, kirpyk- 

TON PARKE. Arti liet. bažn. ir los, laikrodininko arba kitokiam 
mokyk. Gazu šildomas. Uždari j bizniui. Nuoma $28.00. 2415 W.
porčiai. Garažas. $20,000. Nuomi- į 68th St. Prie Western Ave. 
ninkai namą išmoka. --------------

M’Albrook 5-5031 Išnuom. 3 apstatyti kambariai.
1 šviešūs. Suaugusiems.

MŪRINIS. Pajamų bungalow. sl08 s< Halsted St.

GERŲ PAJA.MV NCOSAYYBft.
Arti 2tith ir Sawyer. Mūrinis 2-jų 
butų namas. 2 po 4 kamb. ir ti 
kamb. namukas. Guzu apšild. Mo
dern. vonia. Turi parduoti. Pilna 
kaina tiktai $15.990. SVOBODA, 
3739 AV. 261h SI. RAundale 1-7038.

Parduodamu GRILI.-užkandinv
Sunkvežimių sustojimo vieta. Ge

rai einąs biznis. Atdara 5 tį dienas. 
Parduos už teisingą pasiūlymą.
3439 AV. 51st St.. GRovehill 6-9175

MISCELLANEOŲB

ŠILDYMAS
A. Stančiaaskas isstottnoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
□aoes). visų dydžių oro vėsintuvus 
(Air conditionerS) ir atlieka visus 
skardos darbus.
1546 S. 49th Court, Cicere
TeL OLympic 6-0775 aso 8 vaL 

ryto iki 5 vaL vakaro 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro 

OLympic 2-6752

PINIGŲ PASKOLOS
Jokia paskola nėra per maža nei 

per didelė. Tapkite nariu mūsų 
i“profit sharing” plano. Kiekvie- 
1 nas skolintojas gauna “interest” 
mūsų “association.” Matykite ar
ba telefonuokite Mr. Balanda, sekr.

Lietuva Family Loan Agency
3153 S. Halsted St.,

Chicago 8, Illinois.
TeL DAnube 6-3859

SOS Cleaners and Shoe Repair
Expert Dry Cleaning. 

Clothing - Drapes - Slip. Covers -
Hats - Suminei-. Eormajs & Govns. 

Shoe Repair - Hosiery - Notina -
Ilachelor Serv.

2743 W. 59th SU
WA 5-6065

REAL ESTATE

VIKTORO KO2ICOS 
Lietuviška gazolino stotis ir ’antoApylinkėje 14th ir 50th Ave. 5 ir

3 kamb. Centr. apšild. Pajamų $55 Išnuom. 4 kb. butas. 1-as augšt. 1 taisymas
į anėn. 2 autom. mūr. garažas. Bar- iš priekio. Pečiais apšild. Apyl. 35- , Atliekami motoro remontai, lygi- 
genas, tiktai $17,600; įmokėti os ir Wallace St., IJ 8-7686. nimo, dažymo darbai ir keičiamos 
$5,000. SVOBODA. 6013 Cermak
Rd. BIshop 2-2162.

Savininkas parduoda 5 kmb. 3 
mieg. mūr. namą su rūsiu. 2 auto. 
garažas. 6664 So. Kostner Ave.

DIAMOND LAKI:. Naujas modern. 
3 mb-g. k. naina«. Geros mokyklon, 
žemi mokesčiai. Sav. Dr. H. S. Hain. 

tel. Ca-M>poli>. Mk-h., Hl 5-2836
nuHiiarimub

NEPR.4LELSKIT1 ftITOS PROGOS 
Savininkas parduoda 11 butų 

namą. Geros pajamos. 4568 So.
Hemitage Ave. Kreiptis 
augšte.

Išnuom. atskiri apstatyti kam
bariai. Kreiptis:

2618 W« 71st St.

Marąuette Parke išnuom. kam
barys. Skambinti šešt. ir sekm.

PRospeet 6-6697

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

5759 S. Westera Ave. PR 8-9588

Apsimoka skelbtis “DRAUGE” 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu
vių dienraštis. Gi skelbimų kainos 
visiems prieinamos.

Išnuom. šviesus erdvus kamba
rys vyrui. (Be maisto). Prie gero 

2-me susisiekimo. Teirautis —
1 WAIbrook 5-8623

Paskolos, perkant namus, darmnos mėnesiniais išmokėjimais.
Dėl visų informacijų, kreipkltėe į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

2262 W. Ceramk JK4- Chicago, Bū. Vlrghfe W j
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Waukegan, III.
Sunkiai serga

Jau nekuris laikas, kaip sun
kiai serga uolus lietuvių ben
druomenės narys ir stambus 
16-to Vasario gimnazijos būre
lio rėmėjas, Stasys Rumšą, ir 
yra paguldytas šv. Teresės li
goninėje Waukegane, dr. J. 
Taučo priežiūroje.

Mokslo metus baigus
Gražus būrelis lietuvių jau

nimo, virš dvidešimts asmenų, 
šiais mokslo metais ba:gė gim
nazijas — High School. Tarpe 
jų, keturi yra baigę iš naujai 
atvykusių lietuvių, C. I.ašaitis, 
P. Petrauskaitė, P. Skalsius 
ir L. Tamašauskaitė. .

Kaip The Waukegan News- 
Sun rašo, tarp baigusiųjų yra 
apdovanotų medaliais ir pagy
rimo raštais.

Gavusių tarpe yra Palmira 
Petrauskaitė, baigusi H o 1 y 
Child High School ir gavusi 
American Legion School Award 
Medai and Certificate ir Laima 
Tamašauskaitė baigusi North 
Chicago Community High 
School ir gavusi Daughters of 
American Revolution Good Ci- 
tizenship Award.

Įvyko minėjimas
Birželio mėn. 15 dieną Lietu

vių auditorijoje įvyko tragiškų
jų birželio dienų minėjimas.

Paskaitą skaitė prof. G. Gal
va. Prelegentas jautriais žo
džiais apibūdinęs kančias mūsų 
brolių ir seserų, esančių ištrė

mime ir Lietuvoje, pažymėjo,, 
jog toms kančioms nematyti 
galo, nes vakarų valstybės ne- 
tęsi savo pasižadėjimų, dekla
ruotų Atlanto chartoje. Todėl 
jaučiamas nusivylimas vakarų 
valstybėmis.

Meninę dalį atliko šv. Bal
tramiejaus parapijos choras, 
(vadovaujamas muziko St. Žy- 
liaus, vaidintojai, suvaidinę 
“Trėmimas”, deklamuotojai ir 
pianistai.

Programai sumaniai vadova
vo advokatas T. Puodžiūnas 
(Pojunas).

Laike minėjimo buvo surink
ta aukų. Aukojo po $5.00 Ta
mašauskai, Lukauskai, Triukai, 
Maciukevičiai, Grižai ir A'to- 
nette Rūkas; §4.00 T. Puodžiū
nas: po $3.00 Augaičiai, Šlyte- 
riai, Timčikai ir Petrauskai.

Kiti aukojo po mažiau. Viso 
surinkta aukų $95.75.

« D-kas

Omaha, Nebr.
Puikus koncertas

Š. m. gegužės 31 d. lietuvių 
choro rūpesčiu ir visų choristų 

pastangomis Omahoje įvyko 
vietoje sol. Liustikaitės ir sol. 
St. Baranausko koncertas. Omą 
hiečiai pirmą kartą turėjo tokį 
puikų koncertą, į kurį skaitlin
gai atsilankė lietuviai ir šiek 
tiek amerikiečių. St. Baranaus
kas žavėjo visus. Pusantros 
valandos nepastebimai prabėgo 
maloniai besiklausant gražių 
arijų iš operų ir dainų lietuvių.

italų ir anglų kalba. Būtų gerai, 
kad dažniau aplankytų daininin 
kai Omahą.

Nau ja Balto valdyba
Š. m. birželio 1 d. įvyko Bal- 

fo Omahos skyriaus narių susi
rinkimas, kuriame po trijų me
tų buvo išrinkta nauja valdyba. 
Dabar naują valdybą sudaro: 
pirm. J. Smailys, sekr. J. Druk- 
teinienė ir ižd. A. Antanėlis. 
Naujai valdybai linkėtina sėk
mingo darbo, ypač organizuo
jant piniginę pagalbą kenčian
tiems lietuviams šelpti Sibire, 
Lietuvoj ir kitur.

\ aidin tojai • veikia
Omahos L. V. kolektyvas 

“Šiaurės pašvaiste” paskutinia
me savo susirinkime taip pat 
išsirinko naują valdybą, į ku
rią įeina: pirm. Pr. Kvedaras, 
vicepirm. P. Kovas, sekr. G. 
Kovaitė, ižd. A. Mikėnaitė ir 
reikalų ved. J. Agurkis. Girdė
ti, kad nauja valdyba jau pla
nuoja ir jieško tinkamo veika
lo Omahos scenai.

Tragišku įvykių minėjimas
Birželio 15 d. LB Omahos 

apylinkės valdyba surengė lie
tuvių ištrėmimo į Sibirą minė
jimą. 11 (vai. buvo pamaldos už 
mirusius ir gyvuosius tremti
nius Sibire. Mišias atlaikė ir ati 
tinkamą pamokslą pasakė kun. 
j. Tautkus.

Tuojau po pamaldų parapijos 
mokyklos salėje įvyko minėji
mas, į kurį atsilankė apie 100 
lietuvių. Minėjimą atidarė pirm.

J. Jonyka. Paskaitą apie Lietu-, 
vos okupaciją ir lietuvių ištrė
mimus skaitė J. Sederavičius. 
Baigiant buvo sugiedotas Lie
tuvos himnas.

Parapijos jubilėjus
Šie metai Rochesterio Lietu

vių šv. Jurgio parapijai yra ju- 
bilėjiniai. 50 metų kaip gyvuo
ja lietuviška parapija, kurią

seselėms ir Radijo klubui. Dau
giau tokių programų.

Šio minėjimo proga Balfo sky v
riaus valdyba pralvedė rinkliavą P“ute savo lesomiE' v^ovau’ 
nelaimingųjų tautiečių šelpimui. Jant kunigams Kasakaičiui ir
Aukų surinkta 63 dol. 50 et.

D.
Jonui Bakšiui, senoji 
karta.

lietuvių

žio jubilėjaus proga parapijos i 
mokykla gegužės 18 d. išpildė 
programą Rochesterio lietu-

Gegužės 10 d. Rochesterio viams . Pr°S™na 1>uvo< įdomi- 
Liet. Bendruomenės dramos .r puikia, paruosta sese-

- _ .. „ liu mokytojų. Gražiai buvo uz-grupe sv. Jurgio parapijos sa- J ■** . ... ... . . o-i „ akcentuota lietuviškoji dvasalėie suvaidino Antano Ruko . ... .....~ v Maironio poezija ir nraidmime-“Bubulj ir Dundulį . Veikalą ,. , __ _______ !
režisavo Andrius Čieminis, asis
tuojant Broniui Vilminskui. Ak
toriai: Bronius Vilminskas —
Bubulis. Birutė Apanavičienė—
Rožė, Kleopatra Ruzgaitė — . .
Radasta, Jonas Vaicys — Dun- - J. . “ „ , “, lietuvių vaikų ir ypač uz palai-dulis, Vladas Malasauskas — .. , ... r . . .. ., ... kymą lietuviškos patriotines I Girdžius, Malija Pohnauskaite / “ . .. „ \ ,r .. r dvasios mokinių tarpe.1 — Agulė, Kostas Mačiulis —
Dobilas, Raimundas Kirsteinas . .
- šaltekšnis. Vladas Keiba - Mok'™' ”<*'*> P"«al'nd.s 
piršlys Tarulis. Birželio 10 d. Šv. Jurgio mo-

Puikias dekoracijas vaidini- kykl°S mokiniai ^ddė radlJ° 
mui paruošė dajl. Alfonsas Dar Programą lietuvių radijo valan- 

j gis asistuojant Juozui Sodžiui. metu’ Buvo P^nunetas
Grimas Stasio Ilgūno, šviesos av' Kazimieras, padainuota dai- 
Vytauto Staskevičiaus, sufleris kartu.? sol°’ Padeklamuo- 
Ona Norkienė. Publikos buvo ** beraščių. Čia daugeliui mo- 
pilnutėlė salė. kinių buvo Pro£a Pasireikšti

Aktoriai puikiai atlikdami Per radi^’ kad ** tėveliai Pa‘ 
savo roles davė malonų (vaizdelį įklausytų. Radijo pusvalandis: 
iš tėviškės kaimo, kartu neju-į klausytojams labu patiko. Vai
čkums nukeldami ir stebėtojus radijo programai buvo pa-

Rochester. N. Y.

Bubulis ir Dundulis

liu apie Šiluvoj apsireiškimą, 
Linksmai nuteikė publiką “Ju-1 
bilėjinio pyrago kepimas” sce
noje. Rochesterio lietuvių vi-; 
suomenė dėkinga seselėms mo

Padėka
Sidabrinio jubilėjaus proga ne 

tik sveikiname gerbiamą jubiliatą 
kunigą M. J. Kemėžj, švento Pet
ro ir Povilo parapijos kleboną, Eli- 
zabeth, N. J., bet ir labai dėkoja
me. Šiuo laiku jis dovanas ne tik 
priima bet gausiai dalina.

Programoje, balandžio mėnesį, 
suruoštoj pagerbti ir pasveikinti 
savo mylimą kleboną ir vadą, mo 
kiniai parapinės mokyklos, įteikė 
piniginę dovaną $500. Bažnytinė
je rinkliavoje, birželio mėnesyje, 
specialiai skirtai Švento Pranciš
kaus seserims, kurios šioje para
pijoje mokytojauja ir darbuojasi 
virš 30 metų, jubiliatas klebonas 
įteikė nuo savęs tą $500 dovaną.

Už dosnumą geradarančio ir se
selių reikalų užjaučiančio klebono

kaip ir už atsiliepimą geraširdžių 
parapijiečių, Švento Pranciškaus 
seserys nuoširdžiai dėkoja. Gilią 
padėką reiškia savo maldose pra
šydamos Dievo Apvaizdos palai
mos jubiliatui kun. M. J. Kemešiui 
ir jo geriesiems parapijiečiams.

Dėkingos,
švento Pranciškaus Seserys 

Motina M. Loyola

ttAHA’NTIOTA — TIKRAS Blčlf 
ROYAIj BEE JFFLY —

šviežumas visad svarbiausias. — Pir- 
i kitę tiesiog iš prekibiįninko. natūra

lioje formoje — už unciją.
Kapsulių Vial 30-50 Mg. — $4.50.

Prancūziškos rūšies gęožio kremas, 
su $500 Mg. Rayal Jelly: paprastai 
kainuoja $10.00. Ribotų laikų susi
pažinimui uncija siūlomų už $6.00.

O. K. ANDERSON & SON 
APIAKIUS

Post Office Bos I»3 
Coffee Springs, Alabama, U. S. A.

A. -į- Ą.

ALEKSUI SURVILAI mirus, 
poniai Bronei Survilienei, dukroms ir jų šeimoms 
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Vincas šarka su šeima, 
Kęstutis čemis su šeima 
ir Olga Plepienė

ruošti seselės Aurelijos ir Chri- 
sestemos. Klausytojai dėkingi I

L-

YOU AUTO’ BUY NOW

į malonią praeitį, į savo gimtuo
sius sodžius.

Tokių vaidinimų yra ypač di- į 
dele verte tiems, kurie Lietuvos s=<cr*5=xi3:=<Q=<<J=>«<3^^
iš viso nematė ar išvykę iš Lie
tuvos dar vystykluose. Čia sce
noje jie pirmą kart pamato 
Lietuvos “realų” vaizdą. Iš vei
kėjų jie net nejausdami mokosi 
gražios, taisyklingos lietuvių

Siųsk siuntinius!
Mes siunčiame sudarytus j 

jūsų siuntinius, o jei jums ko' 
pritrūks, jūs rasite pas mus ką 
dadėti. Galime sudaryti jums'l

kalbos. Dramos dalykai tai ir pilnus siuntinius gan prieina- 
antroji puiki lituanistinė mokyk į momis kainomis. Mes turime į 
la, kuria jaunimas priima su sutartį su Europos firmomis, 
dideliu malonumu. per kurias siunčiame maistą,

vaistus, įvairias medžiagas,

A, A
ANNE MARLE CHAP

(AMBROZAITĖ)
Gyveno 7227 South Claremont Avenue

Mirė birželio 25 d., 1958, 11:30 vai. ryto, sulaukus 42 m. 
amžiaus. Gimė Pana, III.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras John, tėvai Ona ir 
Jurgis Ambrose, 4 seserys — Pat Juzaitis, švogeris Joseph, 
Elizabeth Pastor, švogeris Michael, Elaine Schloz, švogeris 
Albert ir .Aldona Klee, švogeris Jerome ir jų šeimos, 2 broliai: 
Andrew Ambrose, brolienė Mildred ir Joseph Ambrose, bro
lienė Mildred, jų šeimos, uošvė Domicėlė Mozdeikis, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Teresės Draugijai (Marąuette Parke).
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 

Western Avė.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, birž. 30 d., iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėta į švenč. P. M. Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Vyras, tėvai, seserys ir kiti giminės
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans. Tel. REpublic 7 8600

Kadangi veikalas paruoštas ir odas ir avalynę. Taip pat akor-atliekamas puikiai, linkėtina . ., c t, l z • - - deonus ir kitokius muzikos ins-kad Rochesterio Dramos mege-1 — -io,, trumentus, laikrodžius, siuva-: jų grupe aplankytų kuo dau- . ’
giausiai lietuviškų kolonijų su &
šiuo veikalu. dviračius.

amem.it supplies co.
Gift Parcel Service

FREE
GIFT

‘HOUSE’ YOUR SAVINGS?
Start an Account at Peoples Federal

Qo- ,
THAT YOU CAN BUY A HOME, TOO ...

- . ' r " y , f- . : ; rK Systematic savihgš in an insured-safe and high earning Peoples 
Federal account is the best way to "house” the money youti neeci 
for your home down paymeot. . . or any other major purebase.

■ - - Lr,-. ’ -• • y. j . -'■<<. 4; 3, .

To Our Savers!

4 dalių „CMnister" 
Setą?- nemokamai atidarant sųskai- 
la -n S1IHI ar daugiau. Pcoplo F<-- 

iliral taupymo bendrovėje arba įneša n, 
SIIMI i jūsų suskaitą nuo liiųios I dienos iki Be

itos Iii dienos. Kol jų turėsime duosime po vienų asmeniui.

PEOPLESZ^/SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
1618 W 18th Street • HAymarket 1-5500

STANLEY W. KOPA Prei.dęid r -fc
houps r

Tues., Fri. 9 A M. to 3 P M. J Soturdgy . ..... 9 A M. to 1 P.M.
Thursdoy________ 9 A.M. to 8 P-M. Į Ciosod Wednesdays ond HoHfltoyt

Sukaktis

Birželio 8 d. Loreta ir Myko- 2221 WEST CERMAK RD. 
las Kanapickai atšventė 40 me- g, W. Tel. CL. 4^273
tų vedybinio gyvenimo sukak- j Stasys Gmbliauskas, Ved. i 
tį. Per vietos Liet. Radijo va
landėlę Kanapickus pasveikino 
jų vaikai ir anūkai.

Kanapickai gražiai, ypač sa- 
i vo kepyklos gaminiais, paremia 
Į Šv. Jurgio parapijos reikalus, o 

taip pat ir visas lietuviškas or
ganizacijas ir Lietuvių Radijo 

i klubą.
_____________________________________

PHILLIPS CLEANERS
t Expert Dry Cleaning. Ciothing 
, Drapes - Slip. Covers. Specializing in 
' Suminei- Eormals. Kur Storage - 
■ Ųuality Tailoring.

6910 So. Western Avė. GR 6-4310

SFF-SOXS NVRSKRY AM)
F F O K I S T

10254 S. Halstcd. CE 3-S835
Specialiai paruošiame korsažus bei 

skintas gėles. Turime žydinčių gėlių 
kiemams. Augalai sodinimui ant ka
pų. Turime taip pat ir Humus že
mių. — Parduodama pagal ’Toad”
ar pagal ••Yard”.

FIIJELFFY CLEANERS
(4 hour Service)

Expert dry cleaning — Suits, ! 
Dresses, Coats, Drapes and Slip j 
Covers.

We specialize in Sumfner Eormals. 
Complete Eur Storage — tjuality 
Tailoring.
1*40 W. 03rd. HE 4-5136

Navy Cadet Alvydas Mikolajūnas
Gyveno 4515 S. Mozart St. Tel. VI 7-6888

Tragiškai žuvo birželio 24 d., 1958, Falfurrias, Texas, 
sulaukęs 24 m. amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kaune.

Amerikoje išgyveno 9 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Mykolas ir Leontina 

Petrauskaitė Mikolajūnai. pusbrolis Raimundas Mieželis su 
žmona Dalia, pusbrolis Arimantas Mieželis, teta Juze Mieže
lienė, dėdė Jonas Petrauskas, dėdė Vladas Mieželis, Floridoje 
teta Anelė ir dėdė Kazys Tamošiūnas ir kiti giminės. Austra
lijoje sesuo Egidija su šeima, Kanadoje pusseserė Nijolė su 
šeima, teta Julė Indrulaitienė ir dėdė Antanas Indrulaitis. 
Lietuvoje liko senelė, tetos, dėdė, pusseserė ir pusbroliai bei 
kiti giminės.

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį 6 v. v. John Eudeikio 
koplyčioje, 4330 3. California Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, liepos 1 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šven. P. M. Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę TfiVAI

Laid. direkt. John F. Eudeikis. Tel. LAfayette 3-0440.

Siuntiniai siunčiami į SSSR — Ukrainą, Lietuvą, Byelo-Rusiją, I-Atviją, Kiti ją ir kitas Respu
blikas. Pasinaudokite mūsų firmos patikimu, rūpestingu bei greitu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO , INC.
Licensed by U.S.S.R.

135 W. 14th St., New York 11, N. Y. Tel. CHelsea 3-2583
m r s ų

116 EAST 7 ST., NEW YORK, X. Y. 
TEL. Y U 2-0380 

900 LITERARY ROAD 
CLEVELAND 13, OIIIO

Tel. T0WER 1-1461

SKYRIAI :
332 EILLMORE AVĖ., BUFFALO 6, NEW YORK 

TEL. MOhawk 2674
11339 JOS. CAMPAU 632 W. GIRARD AVĖ.,
DETROIT 12, Midi. PHILADELPHIA 23, PA

Tel. TOWXSEXD 9-3980 TEL. WAIjęUT‘ 5-8878
siuntinių siuntimą Jūsų giminėms bei draugams, kreipkitės j mūsų 

d<įjus Jūsų mieste, kurie mielai sutelks jums vi-

htivo visiškai patenkinti.

Dėl jvairių informacijų api. 
patyrusius, mandagius lad kruopščius ofiso skyriaus 
sas reikalingas žinias.

Mūsų didelė ir patikima firma aptornav., tūkstančius klijenfų. kurie 
garantuojjima, kad kiekvienas siuntinys tais pristatytas.

Išsiuntimai 4s valandų laikotarpyje.
Adresatas pasiekiamas laike 6 T savaičių: oro paštu laike 7 II dienų.
Jūsų siuntiniai dar gali juos pasiekti iki DERLIAI s Nl fiTMIMO.
Musų ofisai turi pilnų pasirinkimų pirmos rūšies maisto dalykų, kaip tai sviesto, arbatos, kavos, 

riebalų, ryžių, kumpių.ir t. t. Taip pat ir pramones gaminių: vilnonių medžiagų, stntettško šilko,
visokių odų, skarelių, avalynės, laikrodėlių, ir t t. už žemiausias kainas.

Atsiminkite, kad esame prityrė siuntime visokiausių siuntinių.

Mirus mano brangiam vyrui

fi. t A.

JONUI KASTAUTUI
reiškiu širdingą padėką didž. gerb. Tėvams Jėzuitams: Tė-I 

|vui Superiorui Br. Krikštanavičiui. Tėvui J. Kubiliui, Tėvui J.[ 
[Kidykui, Tėvui Br. Markaičiui ir visiems kitiems Tėvams už visus! 
[paskutinius patarnavimus velioniui ir nepaprastą tėvišką globą! 
Ima n našlei su motina. Taip pat dėkoju gerb. daktarams, kur,iel 
Itikru lietuvišku širdingumu atskubėjo su mediciniška pagalbai 
lir užuojauta — mielai dr. J. Monstavičienei su šeima, dr. J.l 
[Adomavičiui, velionies taip artimiems dr. J. Jakševičienei su| 
[vyru. dr. O. Vaškevičiūtei.

Dėkoju visiems mūsų draugams ir pažįstamiems, kurie daug| 
|padėjo man sunkiose valandose; už jų gėles, užuojautas. aukas| 
[bei dalyvavimą koplyčioje ir palydėjimą į amžiną poilsio vietą.[ 
[Dėkoju draugams grabnešiams ir ištikimiems prieteliams už| 
[gražiai parengtas vaišes velionies atminimui. Dėkoju velionies 
[kolegoms miškininkams. Taipgi reiškiu padėką laidotuvių direk-[ 
[toriui p. Evans už jo rūpestingą patarnavimą ir laidotuvių tvar-| 
|kymą.

Dar kartą ačiū visiems.

ELENA KASTAlITlENf: IR 
LTMVt ONA GRABAUSKIENE

PADĖKA
A. "f A.

STANISLOVAS YURGAITIS
Mūsų mylimas vyras ir patėvis mirė 1958 m. birž. mėn. 

20 d. ir palaidotas birž. mėn. 23 d. St. Adalbert kapinėse, 
Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į jo poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kun. kleb. A. 
Valančiui ir kitiems kunigams, kurie atlaike gedulingas pa
maldas už jo sielą. Ypač dėkojame kun. A. Valančiui, kuris 
pasakė pritaikintą pamokslą kapinėse.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių.

Dėkojame kun. Valančiui už rožančiaus atkalbėjimą baž
nyčioje. Dėkojame vargonininkams: N. Kuliui. J. Kudirkai, 
R. Saboniui ir R. Saboniui bei solistui V. J. Civins. Dėkojame 
Šv. Vardo draugijos nariams už atkalbėjimą rožančiaus kop
lyčioje.

Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Alfred Vance, kuris ma
loniu patarnavimu atėmė mums rūpesčius tose liūdesio ir 
skausmo valandose.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti. Visiems, visiems nuo
širdus dėkui.

2MONA, PODUKRA. ŽENTAS IR ANCKAI

amem.it


fi DIHNRAATIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, birželio 28 d., 1958

/ mus
x Dr. Petras Daužvajrdis,

Lietuvos konsulas Chicagoje, 
po pavykusio Pabaltijo komite-j 
to suruošto baisiojo birželio mi
nėjimo, radusio atgarsio ameri
kiečių spaudoje bei Washingto- 
ne, D. C., prisiuntė laišką Alg. 
Aglinskui, Pabaltijo komiteto 
pirmininkui, ir St. Semėnienei 
Pabaltijo Moterų Tarybos Lie
tuvių atstovybės pirmininkei, 
skatindamas ruoštis paminėti 
Lietuvos, Latvijos* ir Estijos

Į x Antrosios Lietuvių Dainų
( šventės statutas galutinai pa
rengtas ir patvirtintas. Pagal 
paruoštąjį statutą kiekvienas 
dainų šventės komiteto narys 
kviečiamas specialioms parei
goms. Komiteto pirmininku pa
kviestas iškilus kultūrininkas, 
dainos mylėtojas ir nepailsta-

CHICAGOS ŽINIOS
Vien mokslo negana

Chicagoje kalbėdamas fizikos 
profesorius, JAV Geofizinių me 
tų komiteto pirmininkas dr. 
Juoz. Kaplan, laikomas ivienu 
didžiausių pasaulio mokslininkų,

Invalidai veržiasi į mokslą

Chicagoj Daniel Nellis, 18 m.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Nancy Patricia Missel,
amžiaus, gavo augštesniosios duktė James ir Albina Missel,

mas Amerikoje lietuvybės skel- pažymėjo, kad vien patiriamų- 
bėjas prel. Ignas Albavičius, : •m°kslų pasauliui nėra gana. 
Šv. Antano parapijos klebonas. kalbėjo: tuo pačiu metu, 
Naujasis pirmininkas jau pra- kai taip ryškiai demonstruoja- 
dėjo eiti pareigas. Antroji Ame ma moksl° ^ga, mokslininkams 
rikos ir Kanados lietuvių dainų ryškėja, kad ne visos proble- 
šventė bus Chicagoje 1961 me- mos «ali būti išspęstos mokslo 
tajg ir technologijos. „Iš visų žmo-

' nių, — kalbėjo jisai, — moksli- 
x Paulina Pieža, 13 m., Frank ninkai darosi didžiausi rėmėjai 

J. Piežų dukra, 6055 S. Kolin i žmogaus istorinio, dvasinio, rę
st., laimėjo aukso medalį pia- liginio paveldėjimo. Jie kaskart

labiau supranta reikšmę sau ir 
studentams dalykų, kurie yra

nistų konkurse, kurį ruošė A- 
santarvės ir bendradarbiavimo! merikos Muzikos konservatori-
sutarties 24 m. sukaktį, ši su- • ja. Paulina dalyvavo toj klasėj, i anapus griežtojo mokslo ribų”, 
tartis buvo pasirašyta 1934 m., kur skambintojai turi mažiau; Toliau jigai pabrgžė> kad mok 
rugsėjo 12 d o gahon ,ejo lap- negu 14 m. Prieš tris metus pa-i siininkai kaskart daugiau gal. 
kncio 3 d. Konsulas pageidavo našiam pradžios mokyklos mo-
Pabaltijo komitetą padidinti ir 
sustiprinti jaunimu.

mokyklos diplomą. Tačiau jis 
diplomo nematys ir negalės pa- j 
liesti, nes jis yra aklas ir jo 
rankos amputuotos. Gavęs dip- j 
lomą, jis nusišypsojo, pareikš- į 
damas, kad tai dar ne galas — I 
jis eis tolimesnių studijų į ko
legiją. Jis baigė Spalding Augš- i 
tesniąją mokyklą invalidams 
vaikams, esančią 1628 Wa- S 
shington Blvd. Mokyklos vedė-Į 
ja jį labai pagyrė, pažymėda- i 
ma, kad ir iš invalidumo gali 
išplaukti palaima — didesnis 
susitelkimas pažinti save ir ki
tus bei siekti mokslo, kuris ga
rantuoja savarankų gyvenimą.

Į
Althea Nelson, serganti poli- 

jo liga, gavo diplomą būdama 
vežiojamoje kėdėje. Angie Sis-

gyvenanti 8060 Bingham Dear- 
born, Mich., su pasižymėjimu 
baigė St. Alphonsus augštesn. 
mokyklą. Turėdama gabumų 
moksle yra pasiryžusi

Nancy Missel

x Cicero Augšt. Lituanisti
nėj mokykloj šiais metais veikė 
5 kl. su 50 mokinių. Mokyklai 
labai sumaniai ir gražiai vado
vauja didelio takto, energijos ir 
sumanumo direktorius kun. Pet 
ras Patlaba, į šį darbą įdėda-

,. . , , .. + , I voJa aPie kas yra žmogus, t tegaljs vaįkščioti tik su kriu-kirnų konkurse, ji taip pat lai-s Rur eina> kur veda mokj kiaiS( uipgi gavQ yin.
mejusi aukso medalį. , slas> 2odžiu, jie kaskart labiau ' cent Caputo, taipgi invalidas,

Juozas Stempužis, gyvenąs darosi filosofais. Jo žodžiais: yra įaįmėjęs $500 stipendiją H-ĮT“j’ *
'--- ii—;  1—ii—1 —_ . . . x t* • x K3«Q JClevelande, lankėsi šią savaitę J „Dabar ilgiau mokslininkas ne- knoįs universitete. Iš viso toje

tūrinėmis aktualijomis. Užklau
stas, ką jis mano apie 60 pasi- 

mas daug sielos, skirdamas rašytą raštą dėl kultūrinio nuo- 
daug_ laiko ir net savo asmeni- Smukio, atsakė, kad po tokiuo 
nių lėšų. Jam mokykloje padėjo raštu jis irgi pasirašytų, 
šie .mokytojai: B. Babrauskas, ;
Pr. Razminas, J. Kreivėnas, A. x Gaška, 5723 S. May.
Rūkštelė, J. Peteraitis, A. Bau- st., studijuoja chemijos inžine- 
kienė, dr. Z. Ašoklis, Br. Sho- rU4 Pennsylvania'State univer- 
tas, C. Grincavičius, J. Vasaitis, sitete. Gaška yra vienas tarp 
J. Memys ir J. Končius. j 52 studentų iš 38 universitetų,

X Antanas Antanavičius,’ kurie Sauna stipendijas iš Shell 
veiklus vyrų choro ir operos Į bendrovės- Minėta ben-
kolektyvo narys, pažįstamųjų;
tarpe pramintas Princo vardu,,

nebekandidata- R- Gaška slekia daktaro lalPs' 
nio. Illinois universitetą Gaška

augštojo mokslo ir stos į Mi- 
chigan State universitetą Lan- 
sing, Mich. Malonu pažymėti,

lietuviškosios salės koplyčios, 
kuri savaitgaliais naudojama 
rekreacijai, o sekmadieniais pa
maldoms, jaunimo sporto reika
lams įrengiama trys aikštelės. 
Patalpos yra Šv. Jono Kr. liet. 
parapijos nuosavybė. Girdėtis, 
kad ši graži vasarvietė Ontario

siekti provincijos parkų departamen- 
j to bus gerokai tobulinama, in- 
i vestuojant nemažas valdiškas 
pinigų sumas. Wasaga Beach 
(vasarvietėje lietuviai, ypač iš 
Toronto, yra įsigiję per du šim
tus vilų, o vasaros metu savait
galiams ar vasarojimui suva
žiuoja kas savaitę per tūkstan
tį tautiečių. Paskutiniais me-1 
tais nemaža lietuvių, praleisti 
jaukias vasaros atostogas, at
vyksta iš Detroito, Clevelando, 
Chicagos, Rochesterio ir kitų 
JAV vietovių. Daugelis Ameri
kos svečių apsigyveno pas saVo 
pažįstamus lietuvių vilose.

( — Arch. dr. Al. Kulpavičius
skina kelią kanadiečių tarpe, 
padarydamas keletą naujų baž
nyčių projektų. Atrodo, kad 
dar šiais metais pagal lietuvių 
architekto planą bus pastatyta 
Toronto vakaruose bažnyčia.

— Petrutė Abromaitienė-Soč- 
kutė, veikli Kanados liet. kat. 
moterų atstovų, šiomis dieno
mis susilaukė dukrelės, jau au
ginantiems trims broliukams se 
sutės.

— Solistė žemelytė sėkmin
gai baigė Toronto konservato
rijoje mokslo metus. Josios pro 
fesoriai yra susiįdomavę josios 
balsu, kuris savo spalvingumu 
yra gana retas ir įdomus.

— Toronto šeštadieninė Mai
ronio vardo mokykla mokslo

ir A. Missel yra daugj metus užbaigė iškilminga aka-
demija, kurios metu žodį tarė 
pedagogai A. Rinkūnas ir A. 
Kralikauskas. Sekantiems me
tams numatoma mokyklos re
forma, iš šešetos skyrių įvesti 
bent aštuonis. Atrodo, kad lai
kui bėgant vis daugiau liekasi 
aktuali naujų mokytojų paruo

reika-
į lūs. Jie veda plataus masto mai 
sto biznį, pristatydami teat
rams keptus kukurūzus bei sal- 

I dainius. Tas biznis yra plačiai 
(K. K.)

__Pr. Vainauskas birželio 25

Chicagoje ir ta proga apžiūrė-' begali sakyti: ‘Aš nieko nežinau mpkykoje gavo diplomus 16 in-i paremę kllnius lietuv1^ 
jo naujas Draugo patalpas bei į aP^e religiją’; taipgi ir dvasi- vakdų jaunuolių, 
pasidalino su redaktoriais kul- uiukas nebegali sakyti: ‘Aš nie

ko nežinau apie mokslą’. Mums 
reikia įvairių sričių bendradar
biavimo. Mes turime pasidaryti 
filosofų tauta”, — sakė jisai.

drovė išleidžia stipendijoms 
virš $500,000 dol. per metus, i

Iš Chicagos laivais vyksim 
į Europą

Pravedus laivams kelią Šv. 
Lauryno upe ir Didžiaisiais eže- 

! rais, iš Chicagos galėsime plauk 
ti laivais į Europą. Numatoma 
kad kelionė pernakt iš Chicagos 
laivu į Montrealį kainuos apie

Iš upės ištraukė moterį

Ugniagesys John Riley, šok-j išplitęs, 
damas į Chicagos upę nuo tilto;
15 pėdų žemyn, apsirengęs, tik i 
be batų, ištraukė skęstančią 
moterį Jane Dressen, 47 m. am
žiaus. Panaudodamas dirbtinį 
alsavimą, ją atgaivino. Moteris 
buvo nugabenta į ligoninės psi- 
chopatinį skyrių.

SAUGU!!!
d. išskrido į Europą. Pradžioje Į Šimo problema. Būtų geras da-

Paliko milioną

naujam sezone
vo.į vyrų choro valdybą, nes, 
labai yra užimtas Rock Island i ^ra baigęs 1^55 m 
bendrovėje, kur jis eina „ste-
ward” pareigas 400 darbininkų 
tarpe. Įdomu, kad jį į tas pa
reigas savo balsais išrenka juo
dukai ir kiti amerikiečiai dar
bininkai. Džiaugiantis lietuvių

x Feliksui Laurinaičiui, Ka
zio sūn., yra laiškas nuo sesers

popularumu amerikiečių tarpe, 
tenka pabrėžti, kad ir vyrų cho 
ro bei operos kolektyvo tarpe 
A. Antanavičius (Princas) yra| x Vincas Matikiūnas, Drau- 
vienas iš populariausių asmenų. ’ So spaustuvės linotipininkas, 

i atsigulė į Central Community 
x Alice Stephans ansamblis, ligoninę) 570i S. Wood st., ty- 

turėjo susirinkimą, kur buvo iš- j rimams Guiį dr. z. Danilevi- 
rinkta naują valdyba. Ansamb-
lis stropiai ruošiasi darbui. Nau 
ją valdybą sudaro: Jonė Bobi- 
nienė — pirmininkė, Genovaitė 
Mačytė — pirmininkės pava
duotoja, Pat Kamar — sekre
torė, Kristina Bartulis — finan 
sų sekretorė, Josephine Miller 
— kasininkė, Nerija Linkevičiū
tė — korespondentė, Anthony 
Lubert — reikalų vedėjas. Nau
joji pirmininkė taip pat reiškia
si skautų veikloje.

x Alvydas Mikola jūnas, JAV
aviacijos kadetas, žuvo spraus- 
minio lėktuvo katastrofoj bir
želio 24 d. Texas valstybėje.
Šiandien jis atvežamas į Chica
gą ir bus pašarvotas Eudeikioi Park., III., 
koplyčioje. Jo tėvai, Lolia ir 
Mykolas Mikalajūnai, gyvena 
Chicagoje, 4515 S. Mozart avė.
Apie laidotuves bus pranešta 
(vėliau.

$10. Apskaičiuojama, kad tada; čikagietis Frederick Hamp- 
Chicaga turės apie $2,000,000,- į den Winston, dalininkas Wins- 
000 naujų metinių pajamų iš to,i ton bendrovės, mirdamas 73 m. 
kad laivais į Chicagą atgaben- ; amžiaus, paliko milioną dolerių 
tas prekes teks pervežti sunk- turto. Po $10,000 paliko Vaikų
vežimiais gilyn į kraštą.

„ _..................... ......  . Siūlo $200,000 už susisie-
Zuzanos Gnsimenes iš Tytu- . .venų. Taip pat Elenai čechatau- su “IcdlOmaiS

skienci laiškas nuo sesers Mari-, Keeshin bendrovė pasiūlė Chi-
jos Šegždavičienės iš Tytuvėnų, cagos miestui $200,000 metams $6,000,000 apartamentai 
Laiškus atsiimti Draugo ra> už tai, kad būtų jai atiduota 
tinėje. j koncesija

ciaus priežiūroje.

x šios dienos priedo 7 pusi. 
ketvirtoje skiltyje keturios eilu
tės, prasidedančios žodžiais: 
‘‘Nesimezga jokie ‘kultūriniai 
ryšiai su rusų...”, turi būti tos 
skilties viršuje, prieš žodžius 
“Visokeriopas atsiribojimas”.

x „Į Laisvę” žurnalo 15 nr. 
jau išspausdintas ir siunčiamas 
skaitytojams. Tarp kitų jame 
yra straipsnis apie vieną mo
terį, kuri 10 m. pragyvenusi Si
bire vėliau grįžo į Kauną ir 
kaip jai Kaune sekėsi gyventi.

x Dr. K. Jablonskis, turintis 
kabinetą ir gyvenantis Melrose 

birželio mėn. 23 d.

vežioti keleivius is 
miesto į Chicagos aerodromus 
ir iš aerodromų į miestą. Jie 
žada duoti autobusus su vėsini-: 
mu, juose bus įrengtas radijo, 
susisiekimas ir aerodrome bus 
specialios patarnautojos padėti I 
keleiviams. Už (važiavimą tarpi 
miesto ir MIdway aerodromo. 
būtų imama $1.45, o už nu ve-1 
žimą į O’Hare — $2.25.

Pagriežtina finansinę 
kontrolę

Nuo antradienio pradės veik 
ti specialus Illinois valstybės 
Finansinių Įstaigų departamen
tas, kuris įsteigtas po Hodge; 
išeikvojimų, ir kuris stebės, kad 
daugiau tokių išeikvojimų ne
būtų. Departamentui vadovau
ja Conrad Becker, 465 taupy
mo ir paskolų bendroves seks

ir Lake Forest ligoninėms, po 
keletą tūkstančių savo tar
nams, likusius — savo svai
niui.

sustos Paryžiuje, kur dalyvaus 
ateitininkų suvažiavime, o vė
liau vyks į Briuselį, kur bus 
Centro ir Rytų Europos krikš
čionių demokratų konferencija.

— Sofija Tekorienė, gyve
nanti su šeima Indianapolyje, 
eidama iš darbo buvo sužeista 
65 mylių greičiu važiuojančios 
mašinos
St. Martin, 25 m. amžiaus, bu
vo girtame stovyje.

Iš viso šešios moterys buvo j 
patalpintos ligoninėje su smar
kiais sužalojimais. S. Tekorie
nei yra sulaužyta dešinė ranka.

lykas, kad Bendruomenės Kul
tūros Fondo įstaigos rimtai pa 
galvotų Toronte pravesti moky
tojams kursus, ką jau yra pa
daręs Montrealis.

Jūs būsite saugūs, atidavę iš dak
taro gautą receptą išpildyti vais
tinei, kurios svarbiausia užduotis 
—išpildyti tiksliai receptus, , kaip 
jie yra daktaro nurodyti 

Kasdien išpildydami didelį kieki 
receptų, vartojame šviežius vais
tus, kurie sėkmingai veikia. Tu
rime vaistu, importuotų iš užsie-

. .. . . nio> ir Pačių naujausių, vėliausiai
Birželio deportacijų pami- išrastų.

nėjimo proga Toronte, Šv. Jo- Kviečiame ir Jus duoti mums iš
pildyti Jums prirašytą receptą irno Kr. liet. bažnyčioje prie spe

cialiai įrengtos Lietuvos kanki-
įsitikinsite, kad mūsų vaistai tik
rai švieži ir kainos labai prieina-

Mašinos vairuotojas: garbei paminklinės lentos, m^Pn.noVT, I§ LIETUVOS GAU.
iškilmių metu pirmosios Komu- i Trs receptus.
nijos vaikučiai padėjo septynio- Į DARGIS VAISTINE 
lika raudonų rožių, simbolizuo-1 CHARLES DARGIS,

Meras Daley pakviestas da-

— Raimundas J. Giedrys, Fe
likso ir Vandos Giedrių sūnus, 
gyv. Dover, N. H., konkurso ke

lyvauti prakasime pamatų nau- liu laimėjo stipendiją studijuo 
jo 12 augštų apartamentinio pa ti inžineriją. Iš 200 kandidatų 

Shore Drv. I buvo atrinkti tik kelt Ta pro- 
$6,000,000, ga (vietos laikraštis įsidėjo Rai- 

jame bus 364 butai. Bus įreng- mondo nuotrauką. Studijuos

stato 7337 South 
Pastatas kainuos

tas 1959 m. rudenį.

x Visų organizacijų žiniai. 
Antradienį, liepos 1 d., 7 vai.
30 min. vak., Jaunimo centre, 
5600 S. Clarcmont, kviečiami 
susirinkti visų organizacijų at
stovai pasitarimui suruošti Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos san
tarvės ir bendradarbiavimo su
tarties 24 m. sukaktį. Pasitari
me dalyvaus ir latvių bei estų 
atstovai.

jančių septyniolika deportaci
jos metų tėvynėje.

— „Lietuvių Dienų” žurnale 
gražiai paminėta Šv. Jono Kr. 
liet. bažnyčia Toronte, įdedant 
laikraštyje keletą nuotraukų iš 
bažnyčios ornamentikos medy
je. Laikraščio užpakalinis virše
lio pusi. papuoštas gražia di
džiojo altoriaus nuotrauka.

— Tėvas Placidas Barius,

Reg. Pharmacistas 
2425 W. Marąuette

Road
Chicago 29, III.

Tel HEmlnek 4-6050

Hollywood TtXEDO RENTAL
Featuring the latest and finest in 

all mvn's formai wear for that big 
occasion. at lowest cost.

Speciil discount for bridegrooni!> 
with this ad.

6227 S. Ashland WA 5-1251

Drexel technologijos institute OFM, tavų pranciškonų naujo-
Philadelphia, Pa.

Raimondo sesuo Rita, kuri
baigė Putnamo katalikų akade
miją, tęs studijas Nursing Col-

sios vadovybės patvirtintas Pri 
sikėlimo par. Toronte klebonu. 
Iki šiol, susirgus tėv. B. Graus- 
liui, jis buvo minėtos parapijos 
administratoriumi.

SIUNTINIAI
Jūsų lietuvių bendrovė jau į Manchester, N. H.

10 METŲ kaip siunčia Europon KANADOJ
bei LIETUVON siuntinius. MURAL CLEANERS & D VERS
TŪKSTANČIAI patenkintų — VVasaga Beach, lietuvių pa Expert Cleaning. Clothing - I)ra- 

siuntėjų liudiją apie bendrovės miltoji vasarvietė, esanti Huron Į į. Jnu™s Spe'
tinkamą, .sąžiningą patamavi- ežero krante, 85 mylių atstume eompicte storage faciiities. Exp<rt
mą. nuo Toronto ir 125 nuo Hamil-

Prašykite visokių informaci- ■ tono, pradeda savo vasarojimo

Į altcrations of all garnients.
3911 W. "Ist St. HE 3-5300

jų, katalogų. sezoną. Vasaros metu vasar-1 
vietėje kas sekmadienis vyksta' 
lietuviškos pamaldos, kuriose at 
silanko labai daug lietuvių. Pa
maldų metu giedama liet. tradi-

OVERSEAS CAJRGO CO.,
2633 W. 39 PI., Chicago 32, III.

Tel. LA 3-2849,
Chria Stolfia, kredito sąjungas S. P. JUODVALKIS, vedėjas, 2iesmės meUis pne 
sekti paskirtas Robert T. Jonės 
Michael J. Connelly_  ______ paskirtas

išskrido lėktuvu į Kaliforniją,, "ktį ;artotojų
kur San Francisco mieste vyk-i1 VGS.
sta gydytojų suvažiavimas.

Spaudos veteranas
Šių metų Chicagos spaudos 

veteranu išrinktas Otto M. 
Smucker, „Chicago Sun Times”; 
reporteris, 68 m. amžiaus, jau 
50 metų kaip dirbąs spaudoje, j 

Šiuo metu jis yra minėto dico-i 
raščio bendradarbis finansų 
klausimais.

Grąžino Norvegijoje 
pavogtą kamerą

Chicagictis Paul M. Sehillc, 
gyvenąs 3417 W. 73 pi., atgavo 
savo kamerą, kuri 1954 m. rug
sėjo mėn. iš jo buvo pavogta 
Norvegijos sostinėje Oslo. Ta
da jisai tarnavo JAV daliniuo
se Vokietijoje ir buvo nuvykęs 
į Oslo, kur sustojo viešbutyje. 
Nakčia kažkas įsilaužė į jo au
tomobilį ir pagrobė foto kame
rą. Baigęs tarnybą jisai 1955 
m. grįžo į Chicagą. Tik dabar

x Ventos Iteal Estate (vedėja 
Ona Kavaliūnienė po operacijos 
jau sustiprėjo ir išvažiavo ato-; Oslo policija jam pranešė, kad 
stogų. Kiti bendradarbiai ta.ip| surasta jo kamera ir prašė ap- 
pat atostogauja, todėl raštinėj rašyti, kaip ji atrodė, kad ga-
esanti 4077 Archer Avė., bus 
uždaryta iki liepos mėnesio 20- 
tos dienos. (Sk.)

lėtų įsitikinti, jog tai tikrai jo 
ir jam atsiųsti. Schille parašė ir 
kamerą atgavo.

Atkasė 2 darbininku

Du darbininku — G. Suglia, 
30 m. amžiaus, ir J. Bctts, 34 
m. amžiaus — buvo apgriuvę 
žemėmis Chicagoj bekasant ka
nalizacijos griovius. Vienas bu
vo visiškai žemėmis apipiltas 14 
pėdų gilumo griovy, o antro 
galva dar kyšojo. ’ Abu be są
monės buvo ištraukti po pusva
landžio ir abudu atgaivinti.

SPECIALUS PARDAVIMAS
Lietuviški sūriai šį sekmadienį, birželio mėn. 29 dieną 

URMO KAINOMIS VISIEMS!

FARM FOOD CO., 1804 West 47th Street
NUO 10 VAL. RYTO IKI 9 VAL. VAKARO

VAISTAI J LIETUVĄ
Siunčiame įvairiausius vaistus oro paštu žemiau

siomis kainomis. Su muitu ar be muito.

ORBIS
EXPORT-IMPORT

2258 S. Sacramento Avė., Chicago 23, III. Bl 7-5362 
4414 S. Reckwill SI., Chicago 32, III. YArfe 7-2445 
2100 Oltl SU Kcaeeha, Wi». OUver 4-2373 
“Gaiva”, 357 W. Veraar, Delrcit 16, Mich.

TAchmaa 6-1783

BARDAN’S APTAREI.
Open 10 -« Mon. & Thurs. 12 — 9 
Sniart Fashings for the Distinctive

> \Vonian
Casim.l I iresnes, Sportswear.

I.ingene. Accessorres.
Quality mvrchandise at lowest prices 

1812 W. »»th St.

ALICE FASHION & LINGERIE
Smart Eashions for the Distinctive 

Women
Dresses-Sportsuear - bingerie and 

Hosiery. Sinall charge for Alterat.ions 
if needed. We carry Juniors. Misses 
and Half sizes.
8246 S«>. ItaciiM* AB 4-1147

iConstruction & Home Service
LIETUVIŲ STATYBININKŲ SAMBŪRIS 

'2618 West 71 St., Chicago 29, IR. Tet PR. 8-4268 ir 691

V. ŠIMKUS
kGen. kontraktoriii.s. Naujų namų 
'statyba ir (vairūs remonto darbai. 

Namų tel. TEJTUinal 9.5331

K. BUTKUS
Namų |uu;rrinimas, aluminijaua j 

ir stiklų: durys, langai. Jų
Modeliai, tvora* ir kita 

Namų tel. l’Ho>pect 8-2781

V. VAITEKŪNAS A. STANČIAUSKAS
Dažymas — dekoravimas iš lau

ko ir vidaus
Namų tel. I’ltospeet 8-2215

išilunia Ražu ir alyva, oro vSatntn- 
vai ir skardos darbai

Namų tel. OLimpic 2-8759

F. KAIRIS J RAUDONIS
Vandentiekis *r kanalizacija Cemento darbai
Namų tel. Vlrpinia 7-3033 Namų tel. HCdson 7-4088

Kastinė atdara kasdien nuo 9 v. r. iki 4 v. p. p.. Plrnuul ir ketvir- 
tad. nuo 9 v. r. iki 9 v. v. šcMad. nuo 9 iki 2 v. p. p.

KAS TIK TURI GERA SKONI,
VISK4 perka PAS UEPONII

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

UETUV1Ų PREKYBOS NAMAI —
FURNITURE CENTER, INC.

8222-24-26 So Hatoted St VIctory 8-4SM
Krautuvė atidaryta: Pirmad. ir ketvirtad. 9—9:30 vai. Kitomis
dienomis 9—6 vai. Liepos ir rugp. mėn. sekmadieniais uždaryta. |l*




