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IKE PASVEIKINO AMERIKOS LIETUVIU KONGRESĄ
Prancūzija turi apsispręsti

Alžirijos politikos klausimu
Ligi spalio mėnesio

PARYŽIUS, birž. 29. — Tunisijos, Maroko ir Alžirijos FLN 
(Tautinio liberalinio fronto) vadai praėjusią savaitę Tunise Pran
cūzijos premjerą Charles de Gaulle pastatė į labai keblią padėtį. 
Tų šalių atstovai komunikate 

prašė, kad generolas de Gaulle 
Alžirijos nacionalistams priim
tinomis sąlygomis padarytų su 
Alžirija taiką iki š. m. spalio 
mėn. Kitu atveju Šiaurės Afri
kos ir Vidurio Rytų vadai nesi
ims atsakomybės už pasekmes, 
kurios gali pasireikšti Prancū
zijos atžvilgiu.

Tai buvo generolui de Gaulle 
aiškus įspėjamas, jog Maroko 
karalius Mahometas ir Tunisijos 
prezidentas Habib Bourguiba 
pripažins „Laisvosios Aižirijos 
vyriausybę”, apie kurios suda
rymą kalbėjo Tautinis liberalinis 
frontas (FLN).

—o—
Nei marokiečiai, nei tunisie

čiai nenori, kad santykiai su 
Prancūzija visai nutrūktų. Bet 
laiko jau ne tiek daug liko...

Naujoji Alžirijos vyriausybė 
jau suprojektuota. Tik bendras 
karaliaus Mahometo ir preziden 
to Bourguibos spaudimas jos 
paskelbimo atidėjo, kas tačiau 
gali atsirasti kiekvienu momen
tu.

‘Kokios taikos Alžirijai Tuni- 
Bija ir Marokas reikalauja iš 
gen. de Gaulle ?

Tuniso komunikato pareiški
mai aiškiai nurodo, ko Alžirijos 
FLN ir kiti arabai nori. Jie ne
nori sujungimo su Prancūzija. 
Jie nori visai atskiros „alžirie- 
čių pilietybės,” neturinčos nieko 
bendro su prancūzų, nors aiškiai 
nepaneigio galimybes, kad Alži
rija su Prancūzija būtų sujung
ta federacijos būdu.

Tad atrodo, kad alžiriečiai ne 
atsisakytų, jei gen. de Gaulle 
jiems pasiūlytų, įsijungti į Pran 
cūzijos tautų bendruomenę 
(common wealth).

—o-—
Iš viso to galima padaryti iš

vadą, jog kraštutinių dešiniųjų 
partijos integracijos politika, 
kuriai pats de Gaulle, lankyda
masis Alžirijoje, neaiškiai prita 
rė, niekur dabar nenuves pran
cūzų.

Antroji išvada yra ta, kad, jei 
generolas de Gaulle nori Alžiri
joje taikos, jai svarbiausia kliū
tis bus ne FLN, bet greičiau dar 
galingas viešojo saugumo komi 
tetas ir reakcinė viešoji opinija 
pačioje Prancūzijoje.

Tunisiečių ir marokiečių sie
kiama taika sutiks opoziciją iš 
kietagalvių politikų Alžirijoje ir 
Prancūzijoje.

Vien premjeras de Gaulle turi 
autoritetą ir prestižą tokiai tai
kai įgyvendinti, bet jis turi grei 
tai suktis prieš padarant „ne
atitaisomą” žygį — „laisvosios 
nepriklausomosios vyriausybės” 
paskelbimą Kaire, palaikant Tu- 
nisijai ir Marokui.

Mirė vertėjas Povilaitis 
okupuotoje Lietuvoje
VILNIUS. — Vilniaus radi

jas pranešė, kad šiomis dieno
mis mirė uolus lietuviškos li
teratūros darbuotojas, daugelio 
knygų vertėjas, Pranas Povi
laitis. Jis buvo išvertęs Victor 
Hugo, Axel Muntės, Gogolio 
ir Dostojevskio raštų.

Pranas Povilaitis buvo gimęs 
1900 m. šunkarių kaime, Sla
vikų parapijoje.

JAV 26 mil. dolerių 
paskola Afganistanui
WASHINGTONAS, birž. 30. 

— Afganistano ministeris pirmi 
ninkas Mohammed Daud, lanky-

—Indonezija gaus devynis 
laivus, $7.2 mil. vertės, iš Japo
nijos. Tai bus pirmas Japonijos 
karo reparacijų mokėjimas.

Kalendorius
Birželio 30 d.: šv. Povilas, šv. 

Emilija ir šv. Liuciana; lietu
viški: Tautginas ir Uogelė.

Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:30.

Oras

Rumunijoje augšti 
komunistai pašalinti 

iš žymių vietų
VIENA, Austrija, birž. 30.— 

Rumunijos radijas užvakar pra
nešė, jog keturi augšti komu
nistų pareigūnai buvo pašalinti 
iš žymių tarnybos vietų, ple
čiant kampaniją užgniaužti tito- 
izmą sovietų satelituose.

Rytinės Europos ekspertai pa 
reiškė, kad apie 50 žymių ko
munistų partijos pareigūnų buvo 
pašalinti iš vietų Bulgarijoje, 
Rumunijoje ir Čekoslovakijoje.

Tarptautinė juristų komisija 
Hagoje, Olandijoje, gavo infor
macijų, jog Vengrijoje sudary
tos naujos bylos vengrų patrio
tams, kovojusiems 1956 m. prieš 
sovietinį režimą.

—
Penki bravorai uždaryti

NEW YORKAS, birž. 30. — 
Penki bravorai, kurie parūpina 
apie 90 procentų alaus New Yor 
ko miestui, priemiesčiui Long 
Island ir Westchester County i 
sričiai, užvakar užsidarė.

Bravorai pradėjo užsidarinėti;
I 
I 

damasis Washingtone, gavo 26 Pra^Jusi antradienį, susiginčijus 
milionų dolerių paskolą iš Jung- 8? septyniais išvežiotojų unijos 
tinių Amerikos Valstybių.

Paskolos sutartis šiandien bus 
pasirašyta Kabul ir Karachi, 
Afganistano ir Pakistano sosti
nėse. Paskola bus panaudojama 
pravesti Afganistano komercinį 
susisiekimą per Karachi uostą į 
Arabijos jūrą.

Princas Daud praėjusį penk
tadienį išvyko iš Washingtono, 
pasitaręs su prezidentu Eisenho 
weriu, valstybės sekretoriumi 
Dulles ir kitais administracijos 
pareigūnais.

i skyriais.

Nasseris į Jugoslaviją
KAIRAS, Egiptas, birž. 30.— 

Jungtinės Arabų respublikos 
(Egipto-Sirijos) prezidentas 
Nasseris praėjusį šeštadienį iš
plaukė savo jachta iš Aleksand
rijos į Jugoslaviją. Nasseris šį 
trečiadienį atvyks į Jugaslavijos

I uostą Dobrovnek. Jugoslavijos 
diktatorius Tito Nasserį ten su
tiks.

Prezidentas Nasseris bandys 
įtikinti Titą, kad jis būtų „po- 
zytivus neutralistas,” kaip jis 
pats, susitikus abiems Jugosla
vijoje šią savaitę.

Svetimas kapitalas
Kanados ūkyje

0TTAWA, Kanada, birž. 29.
— Kanados statistikos biuras 
paskelbė duomenis apie svetimų 
kapitalų investavimą Kanados 
ūkyje. Iš viso svetimo kapitalo 
Kanadoje esą investuota 17 bi- 
lionų dolerių. Daugiausia, žino
ma, yra amerikoniško kapitalo
— veik 12 bilionų, toliau seka 
britiškas — beveik 3 bilionai do
lerių.

j Naftos pramonėje svetimo ka
pitalo yra net 80 procentų. Dau
gelyje kasyklų bei sunkioje pra
monėje užsienio kapitalo esą per 
50 proc.

Vienam Kanados gyventojui 
tenka $950 užsieninio kapitalo. 
Tuo tarpu Kanada užsieniuose 
turi investavusi 4 bilionus ir 460 
milionų dolerių.

—Britu Guina jaeškosianti 
paskolos Sovietų Sąjungoje. No
rinti gauti 112 milionų dolerių.

Motina ir vaikas Rusijoje
„Izviestijos“ Nr.

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien —i 
šilta, galimas lietus.

MASKVA.
149 aprašo šitokį atsitikimą Ka- 
račajevske: medicinos seseriai 
V. A. Michailičenko prasidėjo 
pirmlaikis gimimas ir ji susilau
kė kūdikio automobily, pakeliui 
į Karačajevsko rajono ligoninę. 
Motiną su kūdikiu ligoninėje pri 
ėmė akušerė Čomajeva. Vieton 
visomis jėgomis gelbėti naujagi
mį, ji, praslinkus dešimčiai mi
nučių, išnešė į šlapią chalatą su
vyniotą kūdikį, tardama:

— Kūdikis miręs. Pasiimkite 
jį su savimi.

Motiną lydėjusi kita medici
nos sesuo protestavo, tardama, 
kad nors kūdikis ir būtų miręs, 
jis vistiek turi palikti ligoninėje. 
Tačiau gail. sesuo Čomajeva bu
vo nepermaldaujama.

Po valandos suskambėjo ligo
ninėje telefonas ir pasigirdo bal
sas:

— Jūs labai suklydote. Kūdi
kis gyvas. Jam reikia greitos pa
galbos.

Į tai minėtoji Čomajeva atsa
kė, kad nesą kuo nuvažiuoti kū
dikį paimti. Tuo gi tarpu kieme

stovėjo parengta greitosios pa
galbos mašina.

Skambutis prikėlė ir vyr. dak- 
ta Uzdenovą, kuris irgi pasakė, 
jog nėra mašinos ir reikia kūdikį 
nešti pėščiomis. Visdėlto moti
nai pasisekė vietoje gauti maši
ną, vėl 25 mylias vežti naujagi
mį į ligoninę, kur jis dar gyveno 
keletą valandų.

Kūdikis mirė. Laikraštis pri
deda: „Jį nužudė nusikalstamas 
Karačajevsko ligoninės persona
lo savo mediciniškų pareigų lau
žymas.

Brazilija užtikrino
RIO DE JANEIRO, Brazilija, 

birž. 30. — Brazilijos preziden
tas Juscelino Kubitschek užtik- 

1 rino Argentinos prezidentą Fron 
dizi, kad Brazilija nebando va
dovauti Pietų Amerikai savo 
santykiuose su Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis.

—Maskvos radijas Sherman 
Adams dovanų bylą apibūdino 
JAV namine politine kova.

TURKEY t

SYRIAcyprus LEBANON
* Medittrranean

ISRAEL? JORDAN I

vairo vc

EGYPT )L1BYA

Graikija atmetė Britanijos premjero Macmillano planą Kipro sa
lai vajdyti. Britanija numatė, kad prie Britanijos gubernatoriaus 
Kipro saloje veiks graikų ir turkų atstovai. Kipras turės vietinę 
savivaldybę, bet užsienio reikalai ir krašto gyvenimas bus Brita
nijos rankose; gyventojai galės turėti dvi pilietybes. Tokia tvarka 
numatoma 7 metams. Turkija reikalauja Kipro salą padalinti. 
Graikai reikalauja Kiprą įjungti į Graikiją. Dauguma kipriečių 
yra graikai (C. P.)

Svarbus JAV valstybės

Sovietai privertė nusileisti

JAV transporto lėktuvą
Pačiupo devynis amerikiečius; lėktuvas sudegė.

MASKVA, birž. 29. — Sovie
tų Sąjungos vyriausybė vakar 
pranešė, jog du sovietų kovos 
lėktuvai užvakar privertė nusi
leisti Jungtinių Amerikos Vals
tybių lėktuvą, įskridusį 105 my
lias į Rusijos teritoriją iš ryti
nės Turkijos.

Lėktuvo devyni įgulos nariai, 
amerikiečiai lakūnai buvo sulai
kyti, pareiškė sovietų pareigū
nas. Karinis lėktuvas buvęs ke
turių motorų. Jis sudegė po nu
sileidimo, pasakė rusai.

Apsaugos departamentas Wa- 
shingtone pareiškė, jog jis ga
vęs pranešimą, kad transporto 
lėktuvas su devyniais asmeni
mis dingęs, skrisdamas iš Nico- 
sia, Kipro salos, į Teheraną, Tur 
kijos keliu.

Sovietų užsienių reikalų minis 
teris Andrei Gromyko užtikrinęs 
JAV ambasadorių H. Thomp- 
son’ą, kad vyrai yra gyvi. Gro
myko įteikė notą Thompsonui, 
protestuodamas prieš sovietų 
teritorijos pažeidimą. Spėjama, 
kad devyni įgulos nariai yra lai
komi netoli Armėnijos sostinės 
Yerevan.

'-----------------------------------------------------------------------

Chruscevas pripažino
kolchozų neteisybę

MASKVA. — “Izviestijų” 
Nr. 148 išspausdino Chruščevo 
kalbą, pasakytą birželio 17 d., 
komunistų partijos centro ko
miteto pilnaties posėdyje. Čia 
jis pripažino, jog ligšiolinis at
lyginimas kolchozuose negali 
būti laikomas teisingu. Apie 
tai seniai rašė laisvoji pasaulio 
spauda, ir kiek daug metų ėmė 
Kremliaus viešpačiams pripa
žinti, jog kolchozuose buvo ne
teisybių pagrindiniuose reika
luose. Dabar vyriausybė pirks 
iš kolchozų gaminius. Valsty
bė turės supirkimo monopolį, 
su niekuo nekonkuruos ir nela
bai kas kontroliuos tuos pirki
nius. Kaip gi dabar kolchozinin 
kai bus apsaugoti nuo skriau
dų? Valstybės išlaidos maisto 
gaminių supirkimui ir dabar 
pasiliksiančios tos pačios, taigi 
išnaudojimas nepasikeis, tik da- 

. bar vyks kitu vardu.

—o—
Devyni JAV kariai taip pat 

yra sulaikyti rytinėje Vokietijo
je. Jų helikopteris paklydo aud
ros metu ir buvo priverstas nu
sileisti š. m. birželio 7 d. ryti
nėje Vokietijoje.

Politikos lauke

Nauburas Ulme 
nebuvo

— Maroko karalius Moham- 
med atšaukė savo kelionę į Me
ką, nes atsirado daug politinių 
problemų. Tos politinės proble
mos privertė karalių pasilikti 
Robat’e sekančių savaičių laiko
tarpyje.

—JAV protestantai, pravosla-
Martinas Nauburas ryšiumi vai ir žydai pakvietė penkis dva- 
Drauge paskelbta iš „Die sininkus iš sovietų atvykti apie

BOSTONAS, Mass., birž. 29. . 
— Amerikos Lietuvių kongresas 
birželio 27-28 d.d. praėjo dideliu 

I pasisekimu. Dalyvavo daugiau 
kaip 400 atstovų iš įvairių mies
tų ir daug svečių. Pravesta daug 
naudingų nutarimų Lietuvos 
laisvinimo reikalais. Sudaryta 
vadovybė:

Į Vykdomąjį komitetą išrink
ti šie asmenys: L. Šimutis, inž. 
Bartkus, dr. P. Grigaitis ir Mi
kas Vaidyla. Iždo globėjais iš
rinkti Vincas Kvetkus, dr. M. 
Vinikas, Jonas Talalas ir dr. B. 
Nemickas.

Pasitarusios grupės pateikė 
kongresui užgirti į Amerikos Lie 
tuvių Tarybą šiuos asmenis: A. 
L.R.K. Federacijos — prel. Ign. 
Albavičius, prel. J. Balkūnas, 
Aleksandras Aleksis, inž. Ant. 
Rudis, Elzbieta Paurazienė, dr. 
V. Šimaitis ir dr. Vytautas Vy
gantas; Sandaros — M. Vaidyla, 
Elena Deveikienė, Jurgeliūnas, 
Stasys Gegužis, J. Arlauskas, dr. 
Pajaujis ir Jonas Virbickas; 
socialistų — dr. P. Grigaitis, St. 
Michelsonas, Matas, S. Briedis, 
Jonas Talalas, Keblaitienė ir 
Balkus; tautininkų — inž. Bart-, 
kus, dr. S. Biežis, Antanas La
pinskas, A. Trečiokas, T. Blins- 

| trubas, dr. B. Nemickas, Juozas 
Ginkus.

Gauta daug sveikinimų, tarp 
apie 100 iš JAV kongreso narių, 

j Taipgi gautas prezidento Eisen- 
hovverio sveikinimas ir labai 
svarbus valstybės departamen
to pareiškimas.

Praėjusio šeštadienio vakare 
buvo didžiulis banketas, kuria
me dalyvavo apie 500 atstovų ir 
svečių. Pagrindines kalbas pasa
kė senatorius Kennedy, Mass. 
valstybės gubernatorius, Lietu
vos atstovas Rajeckas, Alto 
pirm. L. Šimutis.

Vyskupas Padolskis, kun. 
kleb. Virmauskis ir inž. A. Ru
dis buvo kongreso įgalioti nu
vykti pasveikinti Bostono arki
vyskupą Cushing.

Bankete buvo perskaitytas
1 gražus Bostono arkivyskupo 
Cushing sveikinimas kongresui. 
Ta proga vysk. Padolskis banke
to dalyviams pasakė keletą žo
džių, pasveikindamas Italijos 
lietuvių vardu ir padėkodamas

departamento raštas
Pranešimas iš Bostono

Amerikos lietuviams už didelę 
paramą.

Bankete invokaciją sukalbėjo 
vysk. V. Brizgys, o banketui va
dovavo adv. Jonas Grigalius.

Paaugštinti
BUENOS AIRES, Argentina, 

birž. 30. — Gen. Pedro Aram- 
buru ir adm. Isaac Rojas buvo 
paaugštinti dėl jų nuopelnų ei
nant laikinojo prezidento ir vice 
prezidento pareigas. Jų režimas 
buvo baigtas gegužės 1 dieną, 
užėmus prezidento kėdę Frondi- 
ziui.

Vėliausių žinių 
santrauka

su
Welt” paimta žinia iš Ulmo teis spalio mėn. vidurį į JAV. Jung- 
mo prašo patikslinti sekančius tinių Amerikos Valstybių pro- 
dalykus:

1. Aš Palangos burmistru nie- penki dvasininkai į Sovietų Są- 
kada nebuvau. O tik trumpą lai
ką ėjau viceburmistro pareigas.
2. Aš Ulme nebuvau ir tokių pa
rodymų nei teisme nei kitur ne
daviau.”

testantų, pravoslavų ir žydų

Iš Dublino į Libaną
LONDONAS, birž. 29. — Ai

rijos penki karininkai, pirmą 
kartą paprašyti sudaryti Jung
tinių Tautų stebėtojų grupę ne
ramioje vietoje, vyksta iš Dubli
no j Libaną.

—Britanijos ministeris pirmi
ninkas MacmiHan vakar atskri
do į Paryžių patirti, kokia yra 
premjero de Gaulle užsienini 
politika.

—Valstybės sekretorius Dvi- 
. les liepos 5 dieną skrenda į Pa
ryžių pasimatyti su Prancūzijos 
premjeru gen. de Gaulle.

—Norvegijos apsaugos minis
teris Nils Handal pareiškęs, jog 
Norvegijoje nebus įsileista ato
minių ginklų, kol jie bus JAV 
kontrolėje. Jei viršūnių konfe
rencija nepasisektų, Handal įsi
tikinęs, kad Norvegija galbūt 
pakeis savo nuomonę. Norvegija 
pati norėtų kontroliuoti bom
bas.

—Prancūzijos premjeras de 
Gaulle ketinąs sunormalinti 
prancūzų santykius su raudoną
ja Kinija. De Gaulle imsiąsis ini 
ciatyvos kalbėtis su raudonąja 
Kinija tik po pasitarimų su bri
tų ir amerikiečių vyriausybių 
pareigūnais.

—Dvidešimt devyni amerikie 
čiai jūrininkai praėjusį šeštadie 
nį d.ngo po pikniko pietryčių 
Kuboje. Manoma, kad juos pa
grobė Fidel Castros sukilėliai. 
Praėjusį ketvirtadienį Kubos su 
kilėliai pačiupo 10 amerikiečių 
ir 2 kanadiečius Moa vietovėje, 
šiaurryčių Kuboje.

—Sovietų Sąjunga dalyvau
sianti Ženevos konferencijoje, 
kurioje bus svarstomas atomi
nių ginklų bandymų sustabdymo 
klausimas. Konferencija prasi
dės liepos 1 dieną.

•

—Lenkijos komunistų parti
jos vadas Gomulka pabarė Ju
goslaviją, kad ji turinti nepri
klausomą komunizmą ir vasmer 
kė Vakarus, kad jie gina nukan
kintą Vengrijos vadą Tmre Na- 
gy-

—Buvęs Vengrijos premjeras 
Imre Nagy buvo nužudytas ko
munistų, kad jis neprisipažino 
kaltu.

—Tripolio ir Sidone miestuo
se, Libane, vakar vyko kovos 
tarp sukilėlių ir vyriausybės ka
reivių. Libane 50 dienų kovos 
vyksta. Sukilėliai, remiami Egip 
to Nasserio, stiprėja Libane.

TRUMPAI IŠ VISUR
—Popiežius Pijus XII pasku

tinėmis dienomis, kalbėdamas 
Italijos prekybininkams, pas
merkė populiarų anglišką pasa
kymą: „Business is business,” 
kuris reiškia, jog versle jokia 
moralė nieko nereiškia, jei tik 
galima padaryti biznį. Popiežius 
reikalavo, kad ir versle būtų lai
komasi dorovės.

—New Jersey namų statybos 
firma planuoja pastatyti ištai-

jungą išvyksta liepos 1 dieną.
—Jungtinėse Amerikos Vals

tybėse studentų ir moksleivių• -i j u » ... • r> . . urmą planuoja pastatyti įstai-jiesko darbo 4 mihonai. Pusei jų i. - . . .< . ., . i • kingą viešbutį ant vieno kalne-darbas neišvengiamas, nes ki- , 
taip negalėtų toliau studijuoti.;
Ketvirtadaliui reikalinga ne da-

I linin n nilnn darhn ;

darbas neišvengiamas, nes ki
taip negalėtų toliau studijuoti. 
Ketvirtadaliui reikalinga ne da
linio, o pilno darbo.

Čilės ūkio gamyba 
pakilo

ČILE, birž. 30. — Čilės ūkio 
gamyba praėjusiais metais pa
siekė rekordą $239 per capita 
(kiekvienai galvai), pranešė JT 
studija. Čilės vario departamen
tas ragina vyriausybę nuimti su

—JAV darbo sekretorius Mit- 
chell, dalyvavęs Tarptautinės 
Darbo organizacijos konferenci
joje Ženevoje, Šveicarijoje, pa
reiškė, jog jis išmokęs atpažinti 
rusus. „Jie užsivilkę savo siutus 
neišėmę pakabiklio,” — pareiš- varžymus metalo eksportui į ko- 
kė jis. munistines valstybes.I

lio prie Reino upės, vakarinėje 
Vokietijoje, šiaurėje nuo Ander- 
nach.

—Sovietų baleto žvaigždė OI- 
ga Lepešinskaja buvo areštuota 
Briuselio krautuvėje, Belgijoje, 
už pasisavinimą daiktų. Olga 
Lepešinskaja prisipažino paėmu 
si lietsargį, dvi poras pirštinių 
ir kitų dalykų.

____F

Tyrinės komunistus
GUATEMALA, birž. 30. — 

Guatemalos kongresas patvirti
no specialų komitetą tyrinėti ko
munistų veikimą Guatemaloje.

*

• Azijos — Afrikos bloko dvi
dešimt aštuoni nariai užvakar 
nutarė prašyti Jungtinių Tautų 
generalinę asamblėją, kad ji vėl 
svarstytų Aiži rijos klausimą. JT 
gen. asamblėja susirinks š. m. 
rugsėjo 16 dieną.
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SO. BOSTONO ŽINIOS
ATSIMENA

WASHINGTONĄ
GRAŽIAI

KELIONĘ Į
Šių metų Šv. Petro lietuvių 

parapijos mokyklos graduantai, 
viso 47, baigę mokslą buvo nu
vežti ekskursijos į Washingto- 
ną, D. C. Juos lydėjo kun. J. 
Žuromskis, keturios seselės mo
kytojos ir tėvų atstovai. Išvy
ko birželio 11 d. vakare ir grį
žo birželio 14 d. rytą. Važiavo 
traukiniu. Kelionei lėšos buvo 
suorganizuotos seselių ir tėvų 
rūpesčiu. Tomis lėšomis buvo 
nusamdytas atskiras vagonas 
ir todėl kelionė praėjo labai jau 
kiai. Mokiniai aplankė eilę sos
tinės įstaigų. Taip pat aplankė 
ir ten esančias lietuviškas įstai 
gas. Lietuvos pasiuntinybėje 
juos priėmė p. Rajeckai ir pa
rodė pasiuntinybę. Mergaitės la 
bai domėjosi p. Kajeckienės tu
rimais tautodailės išdirbiniais. 
Taip pat aplankė “Vioce of A- 
merica” lietuvių skyrių, kur 
juos priėmė to skyriaus vedė
jas J. Laučka.

Parapijos klebonas kun. Pr.
Virmauskis paskyrė premiją už buvo vėsus oras ir tik prasidė- 
geriausią rašinį apie tą ekskur- Jus vasarai oras atšilo. Laukia- 
siją. Rašinys bus atspausdintas ma šį sezoną 
parapijos biuletenyje. Mokinių 
tėvai dėkingi už tokios puikios 
ekskursijos surengimą.

MUZIKOS FESTIVALIS, 
kurį rengė Šv. Petro liet, para
pijos CYO ir kuriame dalyvavo 
daugybė orkestrų iš visos ar
kivyskupijos, buvo surengtas 
East Boston Stadium birželio 
22 d. ir praėjo visai sėkmingai. 
Festivaliui vadovavo kun. A. 
Kneižys.

(tybes sekretoriaus, auditoriaus 
ir. kasininko vietoms kandida
tai.

.. *»• i
NAUJAS LIETUVIS KUNIGAS

Birželio 22 d. mūsų parapijos 
bažnyčioj primicijas laikė iš šios 
parapijos kilęs lietuvis kunigas 
jėzuitas Jonas Kerdėjus.

ĮDĖJO LAIŠKĄ

I

PASKYRĖ STAMBIAS AUKAS
So. Bostono Liet. Piliečių dr- 

ja savo susirinkime birželio 19 
d. išrinko 32 atstovus į Ameri
kos Lietuvių kongresą ir pas
kyrė kongreso proga Amerikos 
Lietuvių Tarybai 500 dolerių 

I auką.
Tame pačiame susirinkime 

buvo pakirta 500 dol. parama 
parapijos orkestro kelionei į 
Chicagą, į Amerikos Legiono 
konvenciją.

Reikia sveikinti tos draugijos 
vadovybę ir visus narius už tik
rai pavyzdingą elgesį.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
----- w------  ■■ —

— O meškos?
— Ne.
— O liūto?
— Ne.
— Tai dabar žinau, ko tu bi

jai, — tu bijai mamos.

sas, tai gera proga apsvarstyti 
j piketavimo reikalą. Jei nepike- 
! tuojame baletą tai piketuokime 
> ambasadorius, politikierius. Su- 
ruoškime į metus bent vieną 

; masinį piketavimą.
Vengrų skerdynių metu Bos

tono Altas irgi praleido progą 
paraginti mūsiškius. Tik sauje
lė lietuvių dalyvavo tarptauti-

“Boston Globė” birželio 19 d.: niam mitinge. Negaiškime rei- 
įdėjo A. Matjoškos laišką, ku- kalo posėdžiais kol piketavimo 
riame primenamas komunistų 
teroras ir reikalas padėti Pabal 
tijo valstybėms išsivaduoti iš 
to teroro.

I 
negalime ruošti, bet svarstyki-] 
me kada ir kaip turime ruošti.

K. B.

Pirmadienis, birželio 30 d., 1958

BOSTONAS PIKETAVO 
RUSŲ ŠOKĖJUS

Linksmiau

I

I

I
SOPHIE BARČUS 

RADIJO VALANDA 
iš stoties WGES 1890 k. kasdieną 
ouo pirmadienio iki šeštadienio nuo 
8:80 Iki 9:16 v. ryte, ir kas pirma
dienį nuo 7 iki 8 vakare.

SEKMADIENĮ iš radijo stoties j 
WOPA 1490 k ir FM 102-8 MC. 

I 8:80 iki 9:30 ryte.
Tel. HEmlock 4-2413

7159 So. Maplewood Avė.. Chicago 29

MOVING
Iš arti ir toliau sąžiningas darbas

V. KARALIUS
4140 S. Albanv Av., Chicago 82, III. 

Tel. BIshop 7-2865
A. MINEIKIS

3016 W. 42nd St., Chicago 32, 
Tel. CLiffside 4-3977

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedaa - ProteaMaa 

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

(Arch Supports) ir t-t
Vai. 9-4 Ir 6 - 8. - šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St, Chicagc 29, UL 

Tel. PRospect 6-5984m.
DR. J. J. SIMONAJTIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 

Ofiso tel. REHance 5-4410 
Rezid. telef. GRovehHl 6.0617 

Valandos: 1-3 p. m., 6-8“į>. m.
Penktad. tik po pietų, . 

Trečiad. ir šeštad. pagal, sutartį.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. LAfayette 3-1172 

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(kampas 47th ir S. Hermftage) 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 vai. vak 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

TeL — REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:80 
vai. vak Trečiad Ir Setfač 1.4 vai- »

Su intencija
— Atnešk sriubos, 

būtų įkritusi musė, — 
restorane pada/vėjos. Šiai išsi
žiojus, pridėjo:

— Mat, taip užėjo noras pa
siginčyti, o nėra nuo ko pra
dėti.

■ ____________________________________
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2*4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St. Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

bet 
paprašė

kadGausiai ir sėkmingai piketą- j 
vom komunistų baletą per abu 
vakarus Bostone. Amerikiečių 
laikraščiai p:ketavimą iliustra
vo ir stambias antraštes skyrė 
pirmuose puslapiuose. Štai tos 
antraštės: “Kunigas tvirtina 5J j
šn pai šoka rusų balete”, “Pi-j 
ketininkai ir ekstra policija svei 
kiną rusų šokėjus”, “Miestas 
sveikina rusų baletą kai 250 
piketuoja jį”.

Radijų stotys taip pat palan
kiai atsiliepė apie piketuotojus. 
Pamatėm, kad piketavimas tai 
geriausia priemonė antikomu
nistiniam veikimui.

i Džiaugiamės, kad taip pasise- 
DEMOKRATAI kė, bet ar viską atlikome kas

] reikėjo. Deja, prie latvių, lenkų 
d.d. Bostone, įr arnerikiečių ruošiamo piketa-

i vimo nedaug lietuvių prisidėjo. 
Alto Bostono skyrius, dalyvavęs 
net trijuose tautybių posėdžiuo
se, nusprendė neprisidėti. Ne
žiūrint to antrą baleto dieną 
penkios mašinos su lietuviais 
prisidėjo prie piketavimo. Galė
jo būti žymiai daugiau. Artina
si Amerikos Lietuvių kongre-

I

ILGAI BUVO VĖSUS ORAS
I

N. Anglijoj šį pavasarį ilgai

rekordinio turis

RINOS & VANDENS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI 

(Gutters & Downspouts) 
STOGAI IR DŪMTRAUKIAI 

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS 
Dedame naujas plieno (copper 

alloy steel) rinas. kurių nereikia da
žyti Taisome rinas ant senų namų, 
išsmaliname iš vidaus ir nudažome 

J Senas rinas padarome kaip naujas. 
Plokščius ir pakilus stogus — Tai- 

' some, remontuojame arba naujai 
1 dengiame. Duiptraukius bei “smoke- 
į staeks” išvalome ir atremontuojame 

_. , . . . , , _ ' arba naujus įtaisome. Atliekame vi-
Jis Staigiai paklausė bus namo dažymo darbus iš lauko.

Atliekame "tuckpointing” — mūro 
remontą. Esame pilnai apsidraudę. 
Darbas garantuojamas. Atdara dieną 
ir naktį.

LAwndale 1-6047 arba
ROckweU 2-8778

Paslapties išdavimas
Susirinkus svečiams, į kalbą 

panoro įsimaišyti ir mažasis 
Vytukas, 
tėvo:

— Tete, ar bijai vilko?
— Ne.

i

tų skaičiaus.
SUSIGINČIJO

Birželio 21,
Mechanics Building įvyko Mas- 
sachusetts valstybės demokra
tų konvencija, kurios tikslas 
buvo surašyti partijos progra
mą ir nominuoti kandidatus a- 
teinantiems rinkimams.

Vienbalsiai aklamacijos būdu 
buvo nominuotas naujam ter
minui senatorius John F. Ken- 
nedy, kuris tikisi gauti rekor
dinį balsų skaičių. Taip pat be 
sunkumų buvo nominuotas nau 
jam terminui gubernatorius 
Foster Furcolo. Kova iškilo dėl 
attorney general vietos, į kurią

“LAISVĖS VARPAS” IŠTISĄ 
VALANDĄ

P. Viščinio, žinomo vilniečio 
teisininko, visuomenininko ve
dama “Lainsvės Varpo” vardu 
radijo programa, pradėjusi penk 
tuosius savo egzistavimo metus, 
persikėlė į naują radijo stotį ir 
prailgino programos laiką iš pus 
valandžio į pilną valandą. Ligi 
šiol toji programa buvo perduo 
dama iš dviejų stočių — viena 
arti Bostono, kita — Worces- 
ter. Tokiu būdu tik buvo gali
ma pasiekti platesnį klausytojų 
skaičių. Dabar perduodama iš yra trys kandidatai — Edw. J 
vienos pajėgios stoties, kuri yra 
pusiaukely tarp Bostono ir Wor 
cesterio. Tai Framingham WK 
■OX radijo stotis, banga 1190. 
Jei kas nepagauna tos stoties 
nurodyta banga, reikia pajieš- 
koti gretimomis bangomis, nes 
aparatai ar jų skalės yra ne 
vienodi ir tolimesnes stotis pa
gauna ne visai ta pačia banga. 
Šiaip programa iš naujos stoties 
girdima visai gerai ir būna kas 
sekmadienį nuo 8 ligi 9 vai. ry
to.

Yra malonu, kad iš tos pa
čios stoties, iš kurios prieš ke
lelis metus būdavo perduodama 
komunistinė vadinama “Gintaro 
žemės” programa, dabar girdi
me uoliai parengiamą kultūrinę 
fadijo programą, kurios vado
vybė labai nuoširdžiai yra su
sirūpinusi lietuvybės išlaikymu 
šiame krašte ir vieningos dva
sios palaikymu kovoje už Lietu 
vos išvadavimą.

i

KAZIO ERINGIO
CALIFORNIA S. S. STATION 

TeL Virginia 7-9327 
4824 S. California Avė.

Taisome automobilius prieinama 
kaina. Patyrę mechanikai

A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus iš 
‘•olimų ir artimų atstumu.

Tel. BIshop 7-7075

i

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Nuo birž. 23 iki liepos 6 d. išvyk

sta atostogų. Pacijentai ligos atveju 
prašomi kreiptis j Dr. Vytautą Tau
rą.

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
Pritaiko akinius

6322 Sckith Western Avenue
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 vai. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus. 

Ofiso telefonas PR 8-3229
. . Rez. telef. VVAlbrook 5-5076 . .

Linkime programos vedėjui 
ir visai vadovybei pasisekimo!

Ofiso telef. LAfayette 2-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL.: Kasdien popiet nuo 12—8 
vak., pirm., antr., ketvirt. 6—9 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
(Civic Opera House,kamb. £58) 

Vai.: kasdien 12 Iki-4 vai 
Telef. CEntral 6-2294 

5002 West I6th Str., CIcem
Vai.: kasdien 5-8, šeštad.1.-2 vai. 

Tel. TOwnhall 3-O959.
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezid. telef. HEmlock 4-7080

vai. 
vai.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
7156 South tVestern Avenue 

(MEDICAL BUILDING) 
Plrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. tVAlbrook 5-3765

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Bendra praktika Ir moterų ligos) 

Ofisas ir rez. 5100 S. VVestern Ava 
Tel. PRospect 8-1223 ar TR .3-5577 
Ofiso vai.: Pirm. 8-10 v. v.,'Antrad., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vikrų šeštad. 
2-4 vai, popiet ir sulig susitarimu.

TeL ofiso HE 4-2123, rez. GJp. 8-6195
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS 
2454 West 71st Street 

(71st ir So. Campbell Avė.) 
Val.; pirmad. ir ketvirtad. 5-fl V. vak. 
Antrad. ir penkt. 1-5, šeštad. 2-4. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. of. W.A 5-7200 Res. GR 6-3319
DR I. LABANAUSKAS

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTAS

Ligoniai priimami pagal susitarimą 
Medical Arta Bldg 

5430 So. Kedzie Avė.

Telefonas GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS
2524 West 69th Sreet 

(69-tos Ir S. Maplewood Avė. kamp.)
Valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak 

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet.
į

Res. tel. PR 6-4732
D R. A. MACIŪNAS

CHIRURGAS
2454 W. 71 St. (71 ir Campbell Avė.) 

Tel. HE 4-1202 arba RE 7-9700
j Vai.: pirmadieni, ketvirtad. ir šeštad.
; 1-4 popiet. Antrad. ir penkt. 5-8 v. v.
j Treč. uždaryta.

Tel. ofiso PRospect 6-94OO a,
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičtūtč) - “

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie .Avenue

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

Tel. ofiso Vietory 2-1581
Rez. Vietory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 31 -mos- gatvių 

Pričmimo valandos kasdieni 4-4 p. p. 
ir nuo 6-8 t.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

DIAMOND HEAD 
RESTAŪRANT & LOUNGE 

3321 W. Col limbus Avė. (SAV. Hghwy) • 
Arti 79 ir Kedzie

Ypatingai skanūs Bteikai ir koktei
liai. Chicagos naujausias bei vienin
telis Japoniškas - Havajiškas Resto
ranas pietinėj miesto daly. Vakarais 
japones padavėjos pasipuošusios 
poniškais rūbais. Užkandžiai nuo 

r., pietūs nuo 5 v. v. 
Paruošiame vaišes pobūviams 

banketams. Rezervacijoms skambin-

Duoną ir įvairias skoningas 
bulkutes kepa

I

McCormack, Peabody ir Ward. 
Po kelių balsavimų, užėmusių 
gerą pusdienį, daugiausia bal
sų surinko McCormack, bet jam 
truko dar kiek balsų, kad butų kitę — VVAlbrook 5-1678. 
nominuotas. Nuotaika labai į- Lietuvis savinin.—e. t. mitchell 
kaito. Buvo jau po pusiaunak- 
čio ir konvencijos vadovybė, 
vengdama susidūrimų, paskelbė, 
kad konvencija atidedama. Ka
da ji toliau bus tęsiama, dar 
neaišku. Tokiu būdu demokra
tų liko dar nenominuoti ne tik 
attorney general, bet ir vals-

I

v.

ja-
11 ■

ir

BRUNO’S KEPYKLA 
3339-41 S. Lithuanica Avė. 
Pristatome j visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčiame į visus artimuo
sius miestus.

TeL CLiffside 4-6376

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampas 47-toe ir Damen Avė. 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį 

Ofiso telef. IiAfayette 3-6048 
Rez. VVAlbrook 5-3048

NUO U2SISENĖJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, ’-urie kenčia nuo SENŲ, AT

VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sSdSti ir naktimis 

miegoti nes jų užsisenčjusioe žatdos 
niežčjima ir skaudčjima senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždekite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudSji- 
ma ir galftsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgi nuo skau- 
ižiu nudegamų. Ji tappgi pašalina 
mežčjimą ligos vadinamos PSORIA- 

; SIS Taipgi pašalina perščjimą ligos 
i vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 

; tarppiršCių Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančios suskilsios odos dedir- 

1 vinių odos išbSrimų ir t t taipgiPARAPIJOS CHORO IŠVYKA
on j -• tinkama varoti vaikučiams.kada paBirželio 29 d. yra parapijos i sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty- 

globėjo Šv. Petro šventė ir at
laidai. Su ta diena prasideda 
vasaros sezono pamaldos mūsų 
parapijoj ir choras per vasarą 
negiedos mišiiĮ.

I
klų Ji yra gera gyduolė nuo ii 
vlrštnlų odos ligų. Le- 
gulo Ointment yra 
parduodama — po 75 
centų, 81.15 ir $8.60. 
Pirkite vaist nėse Chi
cagoje ir apylinkėse: 
Milwaukee, Wte., Ga
ry, Ind. ir Detroit Mi
chigan, arba rašykite 
Ir atsiųskit Money Or-

Išvykus muz. J. Kačinskui, 
parapijos choro vadovybę per
ėmė muz. J. Norkus-Narkevi- 
čius ir choras toliau sėkmingai deri j 
dirba. Birželio 29 d. choras su 
savo globėjais daro metinę iš- j LEGULO, Department D 
kylą į Mašidlauskienės vilą 5618 W. Eddy St, Chicago 34, DI 
Cape Cod.

J-----
THE BIGGEST

i

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR 
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 S. Paulina St., Chicago 9, DI., YJrds 7-0145

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 West 47th Street Chicago 32, III

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 South Halsted Street Chicago 8, III.

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN. 
1800 "South Halsted Street Chicago 8, UI.

Liet, krautuvė. Sav. broliai Gregoravičiai 
Dažai, Alyva, Stiklas, Įrankiai, peiliai 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai 
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St. Tel. LA 3-4139
PEOPLES HARDWARE & PAINT CO

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324
DR. PETER T. BRAZIS

i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6. treč. ir šešt. pagal sutartį, 
sekm. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5758. Res. GR 6-3404
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
(Bendra praktika ir Alergija.) 

2709 West 51st Street
Atostogose iki liepos 10 d. 
Pavaduoja Dr. V. Tauras.

WA 5-9106 RA 6-1190
DR. JONAS G. BYLA 

NERVŲ - SMEGENŲ LIGOS, 
CHJLKURG.

104 S. Michigan Avenue. 
Kamb. 615

Konsultacija tik susitarus

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spec. vidaus ligos 
6317 South W este m Avė.

Tel.: ofiso — REpublie 7-4900 
namų — GRovehill 6-8161 

Valandos; kasdien 2-7 vai. p. p., šeš
tad. 1-5 vai. p. p., trečiadieniais už
daryta.

Dčl tikslaus priSmimo laiko (ap- 
pointment) malonėkite susitarti te
lefonu ar asmeniškai, kad nereikėtų 
ilgai laukti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai. nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 vai. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet.

Trečiadieniais pagal sutartį
Ofiso tel. Virginia 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

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

DR. 1. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEmlock 4-3751

DR. A. NARBUTAS
P1AUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J, A. PAUKŠTYS 
4253 So. VVhipple Street 

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo' 10 iki 12; 2—6; 7—9 
Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta 

LAfayette 3-4949 
Namų — CKdarcrest 3-7786

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
CHIRURGAS 
Avenue 
ir Archer) 
iki 9 vai. vak.
tik susitarus

GYDYTOJAS IR
4342 Archer 

(Kampas Kedzie
VAL. kasdien nuo 2 
Trečiad. ir sekmad.

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

1428 Broadway, Gary, Indiana
Vai.: pirm. 8-8 v. vak., šešt. 10-12 

vai. prieš piet. Kitu laiku pagal su
sitarimą. Tel.: Office Gary TUrner 
3-9902. Res. Ch-go BIshop 7-5833.

-
—J

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE 4-8156
DR. F. C. WINSKUM$

GYDYTOJAS IB CHĮRpKGAS 
2420 West Marųuette Ed.

Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 7 ikk'S v. v. 
Trečiad. ir šeštad. pagal- sąįartį.

DR. P. Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6659

** i Iii!
Rezid. 6800 8. Arteslan . Avė.

VAL. 11 v. r.'iki 3 p. p., v. v.

DR. CL SERNER 
UBTVVtt AKIŲ >YĮDYTOJA»

TSu Y Arde 7-lt»
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
75* WEST 35th STREET

Vkfandos: nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8. 
Tkat uždaryta. Penkt ir šešt 10 — 2 
wL po pietų. Arba pagal susitarimą

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTOPEDTNB8 LIGOS

2745 West 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę

Telef. REpublie 7-2290
VAL.; Pirmad.. antr.. ketv. penktad 
nuo 9 iki 11 ryte Ir nuo 6—8 vai. v. 
šeštad. nuo -—4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.________

DR. ANT. RUDOKAS, Opt
Tikrina akta ir pritaiko akinius,

keičia stiklus ir rčtnna
4455 8. California Avė. YA 7-7381
Vai.: ;o ryto iki 8 vak. (trečiad. už

daryta. šešt. 10 v r. Iki t p. p.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvina akių įtempimą, kuri 

yra prfežastis galvos skaudfijimo bet 
svaigimo ir skaudančių akių karščio 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius; Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. SpeciaU atyda kreipiama 
į mokyklos vaikus.

4712 ScJuth Ashland Avė. 
Tel. Y Arda 7-1873 

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. še*U«. 10:36 
iki 6 vai. Sekmad. Ir trefi. .uždara

AR PASIUNTEI “DRAUGUI” 
NAUJO SKAITYTOJO ADRESĄ*

t I
i

Ofiso HE 4-1414 arba RE 7-9700 
Rezid. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-oe ir Campbell Avė. kampan) 
Vai: kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadieniais į 
iždarvta

t

----------------------------

DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE!
Remiantis Chicagon Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos Įsikūrimo 
1924 met., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugomo ir divi
dendų našumo atžvilgio, nėra saugesnės ir pelningesnės Įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą iki $10,000.00. augštą dividendą, bet ir daugel} kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose Įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės Įstaiga yra viena 
K gražiausių ir moderniausiai i rengtų viseje Illinois Valstybėje.

Milijenai dolerių morgiėių paskoloms. Ant prieinamų išlygų. Lengvais 
išmokėjimais. (Darome paskolas iki 25 metų išmokėjimo ant tinkamų 
nuosavybių).
Rašykite dėl informerijų Mfisų turtas arti $24,000,000.00

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

Atdara: pirmadieni nuo 12 iki 8, antradieni ir penktadieni nuo 9 iki 4, ketvirtadieni nuo 9 Iki &
Trečiadieni uždaryta visą dieną, o Šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

319

rei. ofiso PR 6-1888. rez. RE 7-8189

DR. A. JEHKIHS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

(LIETUVI8 GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street

Vai. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

4545 West 63rd St., Chicago 29, Illinois T«L LUdIow 8-9500
Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE
— PRITAIKO AKINTUS — 

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą išskvrus tr"čla<llCDlUB 

2422 W. Marquette Road
Ofteo ir buto t ei. Ol.ymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court. Cicero 
Kasdien 16—12 ir 4-—7 vai Trečiad

l te Mtad. tik 19—13 nu.

Entered as Second-Class Matter March SI, 1916, at Chicago, Illinois 
Under the Act of March 3, 1879

SUBSCRIPTION RATES
810.60 per year outslde of Chic»«o
812.66 per year tn Chicago A Cicero 
Slhno per year tn Canada
Foreign 812.00 p«r year ’ ’

PregB Soc’y
Metama M meto 3 mftn. 1 m6n

812 00 8«.5O 88.50 $1 50
810.00 85.50 $3.00 81.26
$12.00

i
86.50 83.50 h. H-SO

Member of the Catholic Presą Ase’n
Publmh«'d daily ezccpt 8undav« and 
days after Christmaa and Eastnr by 
the Lithuanian Catholic
PRENUMERATA:
Chicagoj Ir Ciceroj
Kitur JAV ir Kanadoj 
Užsienyje

■ ■
Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne

saugo. juos grąžina tik iš anksto susitarus Redakcija už skelbimų turtu) 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prsAymą. .*

Split by PDF Splitter



Pirmadienis, birželio 30 d., 1958 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

DOVANOS IR ĮTAKOS
ADAMS IR GOLDFINE BIČIULYSTE

1

Prezidentūros reikalų vedėjo S. Adams priimtų dovanų 
klausimas vis neliauja jaudinęs spaudą ir visuomenę. Trumpai 
suglausta istorija atrodo šitaip. Kongreso pakomisija, tyrinėjan
ti kaikurių ekonominius reikalus tvarkančių federalinių įstaigų 
veiklą, jau senai aptiko, kad joms yra perdaug daroma įtakos 
iš šalies. Bejieškant tų įtakų versmių prieita prie pat tos vie
ton, kuri skiria atsakinguosius šių įstaigų vedėjus, būtent prie 
prezidentūros. Jos reikalų tvarkytojas Sh. Adams yra keliomis 
progomis patarpininkavęs privačioms kompanijoms.

Toliau betyrinėdama pakomisija išaiškino, kad įžymus Bos- 
A- 

pa- 
ry-

jis

tynų Amerikos laikyti kaip 
prieš vakarietiškai nusiteikusių. 
Valstybių dauguma dažniausiai 
visvien balsuoja už Jungtines 
Valstybes ir remia šiųjų politi
kos planus, bet jei Washingto- 
nas neperžiūrės savo ekonomi
nių ir politinių saitų su pietine 

i Amerika, dalykai gali net labai 
nemaloniai pakrypti Jungtinių 
Valstybių pusėn.

I ••
Al. Gimantas

bet tas taipgi nukrito iki 47,4%. 
Bolivija, 1957 m. tcbalsuodavo 
47,4% ir jei palyginsime jos 
balsus vieningai su JAV bal
suotus 1956 m. matysime, kad 
tuo kart skaitlinė sukosi apie 
62,7%. Net vienas iš nuolati
nių JAV politikos rėmėjų JT,— 
Urugvajus, paprastai balsuo-' 
jąs iki 78,4% kartu, šiuo metu 
tebalsuoja jau 71,1%.

ALŽIRIJOS KALBOS JAV RYŠIAI SU
Alžirijoje apie Alžiriją kalbama kalbomis, neturinčiomis PIETŲ AMERIKA 

bendro žodyno!
■

Naujasis Prancūzijos vyriau- bėjimo komitetus”, kurie viso- 
sybės šefas dar nepabaigė savo 
kalbų, savo viešų pareiškimų, 
kuriuose nurodo busimuosius 

: apmatus, pagal kuriuos rikiuo
sis Alžirijos klausimo sprendi- 

I mas, kai iš įvairių pusių, iš- 
įvairiausių šaltinių pasigirdo bal 
sų, kurie rodo, jog jis nesutin
ka su generolo de Gaulle pieš
tomis Alžiriją “spalvomis”. Tie
sa, veik kiekvienas jų nesutinka 
dėl įvairių priežasčių, tačiau 
kaikurie tie “balsai” liudija, jog 
daugumos esama žmonių, kurie 
norėtų Alžirijos klausimą spręs 
ti ne proto, o “jausmo” vedini!

Karštomis Prancūzijos dieno
mis buvo įvesta spaudos cen
zūra, bet de Gaulle, tapęs pir
mininku, tą cenzūrą nuėmė. Pa
sirodo vienok, jog ne visoje 
Prancūzijos valstybėje parėdy
mas panaikinti cenzūrą veikia. 
Le Monde š. m. birželio mėn. 
6 d. numery viename straipsny 
parašė, jog generolas de Gaul
le savo atvirais pareiškimais 
Alžirijoje ‘nurodęs teisingą ir 
garbingą kelią Alžirijos ateičiai 

I išspręsti, ir kad de Gaullo pa
reiškimai, pripažįstantieji vi
siems alžiriečiams lygias teises, 
atidaro naują erą Alžirijos gy
venime, kuri galinti privesti 
prie visiškos Alžirijos nepriklau 
somybės, kur broliškai gyven
tų visi ikišioliniai Alžirijos gy
ventojai. Štai už tuos žodžius 
faktiškoji Alžirijos “vadovybė” 
(ne vyriausybė) Le Monde nu
merį su tuo straipsniu į Alžiri
ją neįsileido! Tikrai, keistai 

Į skamba tokia žinia. Kaip ten 
bebūtų, to laikraščio redakcija 
š. m. birželio mėn. 8-9 d. nu
mery visai pamatuotai sako, 

i jog neleistina būtų, kad viso- 
I kie “smegenų plovimo” šalinin
kai sauvališkai neleistų patirti 
tų žinių alžiriečiams, kurie juk 
artimiausiu laiku ir taip turės 
spręsti jiems pastatytus inte
gracijos ar federacijos klausi
mus. Tikrai, atrodytų, jog ir 
šiandieną Paryžiaus kalba tos 
pačios Alžirijos reikalu esanti 
skirtinga nuo kalbų, kalbamų 
pačioje Alžirijoje, ir užtat ten 
neleidžiama patirti, ką tuo pat 
Alžirijos reikalu kalba Pary
žius! Savaime suprantama, jog 
įsisiūbavusius jausmus ne taip 
lengva sudisciplinuoti, grąžinti 
“prie tvarkos”, ir užtat nenuos
tabu, jog Prancūzijos vyriausy
bės ir paties generolo de Gaul
lio įgaliotiniu Alžirijoje paskir
tas generolas Salanas, kuriam 
de Gaulle pavedė visas civili-

tonq prekybininkas Goldfine yra keletą kartų apmokėjęs 
dams’ui viešbučius. Jis taip pat yra padovanojęs prezidento 
tarėjui brangių vicuna vilnų apsiaustą ir “paskolinęs” jam 
tietišką kilimą.

Goldfine yra multimilionierius, gimęs Kaune. Į JAV
atvyko būdamas 8 metų. Baigęs mokyklą 14 metų jis pradėjo 
bizniauti. Būdamas 19 metų jis buvo jau įėjęs tekstilės pramo
nėm Šiandien jis yra astuonių teksilės kompanijų savininkas 
N. Anglijoje. Goldfine yra ■ garsus savo draugystėmis su poli
tikais. Visur jis eina ne tuščiomis rankomis. Vicuna vilnos ap
siaustą jis yra padovanojęs ir Prezidentui. Šiaip įvairių dovanų 
jis yra davęs 48 valstybių gubernatoriams.

Pakomisijai paaiškėjo, kad Sh. Adams kelis kartus padėjo 
Goldfine’ui pramonės reikalus tvarkančioje komisijoje. Kartą 
jis perdavė Goldfine’ui tos komisijos memorandumą, kuris bu
vo ne viešumai skirtas. Pramonės priežiūros organai kaltino 
Goldfine, kad jis prekių parašuose neteisingai apibūdina pre
kių rūšis. Tačiau šis kaltinimas pramonės komisijos buvo at
mestas ir pati bylos medžiaga kažkur dingo.

Iškilus šiems kaltinimams, Adams atvyko į Kongreso pa- 
komisiją pasiaiškinti. Jis nesigynė, vieną kitą dovaną gavęs, 
tačiau jis teisinosi tuo, kad jo šeima ir Goldfine šeima yra seni 
draugai, kurie retkarčiais pasikeičia dovanomis. Jis prisipažino, 
kad, visdėlto, jis elgėsi neprotingai ir kad po šios pamokos, ku
rią jis dabar turi, jis to nedarytų.

Nepaisant to, tiek respublikonai, tiek demokratai kongres- 
manai ir senatoriai pareikalavo Adams pasitraukimo. Preziden
tas tada įsikišo į šį klausimą savo spaudos konferencijoje. Jis 
sutiko, kad Adams pasielgė negudriai, tačiau jis laiko Adams 
labai doru žmogumi ir apie jo pasitraukimą nei negalvoja.

VALDININKŲ DOVANOS
Adams atvejąs pajudino dovanų ir įtakų klausimą iš pačių 

gelmių. Laikraščiai pilni svarstymų ir informacijų šiais klausi
mais. Žinoma, žmonių santykiai nevyksta kaip nors atsietai nuo 
jų įtakų. Kylant kokiam sumanymui, pvz. dažnas klausia, kas 
už to sumanymo stovi, kas jį remia. Įtakų klausimas yra kas
dieninė duona, ypač sostinių gyvenime. Kur yra daug savaran
kiškų faktorių, ten yra ir įtakų žaidimo laukas. Žinoma, mes 
čia negalime aiškintis visos įtakų filosofijos, bet viena aišku, 
kad nėra reikalo atmesti įtaigojimą, kaip tokį. Kongreso ar se
nato nariai teisingai laiko savo svarbia pareiga daryti įtaką. 
Jie tai daro ir sostinėje ir savo apylinkėse. Ji ne tik daro įta
kos, bet ir jos jieško, norėdami, kad kas juos vienu ar kitu 
būdu paremtų. Jeigu kongresmanui apmokama kelionė arba 
jeigu jis kieno lėšomis praleidžia vieną ar kitą dieną, nelaikoma 
blogu dalyku.

JAV tiek civilinei tiek karinei valdininkijai dovanų normos 
yra gana tiksliai ir griežtai nustatytos. Valdininkai gauna la
bai smulkų sąrašą tų dalykų, kurių jie negali, kaip dovanos 
priimti. Į tą draustinį sąrašą yra įtraukti net biletai j teatrą, 
ir net žiebtuvėliai. Ką jau bekalbėti apie didesnes dovanas. Dova 
nų draudimas galioja ne tik patiem tarnautojam. Jų negalima 
priimti ir savo giminėms bei draugams. Už šių taisyklių nesilai
kymą seka bausmės, o armijoje net atleidimas iš tarnybos.

ŠEN. DOUGLAS DOVANŲ DĖSNIS
Gana plačiai į dovanas žiūri dauguma kongreso ar senato 

narių. Išimtį sudaro tik chicagietis senat. Douglas. Jis turi tai
syklę, nepriimti brangesnės dovanos negu $2.50 vertės. Bran
gesnes dovanas jis sugrąžina atgal.

Su dovanų problema kongresas susitinka jau ne pirmu kar-i nės ir kariškos valdžios teises, 
tu. Jau prieš keletą metų buvo sudaryta senato komisija tyri
nėti dovanų klausimui ir nustatyti dovanų dėsnius augšt. val
dininkams ir kongreso atstovams. Komisijai pirmininkavo pats 
šen. Douglas. Tada taip pat buvo daug diskutuota ir surinkta 
įvairios medžiagos. Klausimu, kokio dydžio dovana yra leistina, 
buvo pareikšta įvairių nuomonių. Vienas sakė, kad dėžė cigarų 
galima priimti, bet ryšulėlio žmonai jau negalima laikyti priim
tina dovana. Kiti sakė, kad 12 svarų kumpis nėra perdidelė do
vana, bet kvietimas pietums ir jų metu sprendimas valstybinių 
reikalų, jau nėra leistinas dalykas.

Pats šios komisijos sprendimas, išėjo gana skystas. Buvo 
tik apeliuota į bendrąją sąžinę. Nors buvo pastebėta, kad augš- 
to valdininko padėtis yra skirtinga, tačiau buvo palikta, kad 
jis dovanų reikalu vadovautųsi savo šalies ir savo visuomenės 
doriniais papročiais.

NAUJI ATIDENGIMAI
Adams prisipažinimas ir Prezidento pareiškimas neprisidė

jo prie visuomenės nuraminimo. Byla kyla vis labiau. Ypatingai 
Adams’ą puola respublikonai. Tarp jų pažymėtinas šen. Know- 
land. Demokratai laikosi kiek nuošaliau, bet visi žino, kaip jie 
šią bylą išnaudos ateinančiuose rinkimuose.

Spaudoje yra svarstoma ne vien dovanų reikalas, bet ir 
Adams vaidmuo skiriant ir atleidžiant augštuosius pareigūnus. 
Tardant iš Adams’o buv0 išgauta, kad kaikurių valdininkų at
leidimas įvyksta Adams’ui rekomenduojant.

Paskutiniai tardymai atidengė naujų Adams įtakos būdų. 
Kai anuo metu atitinkamos įstaigos susitarė su Japonija su- 

„ mažini tekstilės importą iš Japonijos, tai Adams, pasišaukęs 
Japonijos ministerį, savo nuožiūra sumažino importą dar vienu 
milionų, argumentuodamas tuo, kad nebūtų pakenkta N. Angli
jos tekstilės pramonei.

Pakomisija dabar tyrinės Goldfine biznio knygas. Paaiškė
jo, kad dvi jo kompanijos nėra davusios pranešimų pramonės 
priežiūros įstaigai per 8 metus.

Baigiantis savaitei pakomisijoje liudijo buv. “Boston Post” 
dienraščio leidėjas J. Fox. Jis paliudijo, kad Goldfine ir Adams 
buvo seni draugai, turėdavo daug pasitarimų ir kad Goldfine 
laikė Adams savo reikalų sąjungininku. Jis taip pat paliudijo, 
kad stiprios jėgos, artimos Goldfine, sulikvidavo didžiausią 
Bostono dienraštį “Boston Post”. Pasak Fox, jis buvęęs sulik- 
viduotas dėl to, kad 1948 m. rinkimuose jis buvo vienintelis 
laikraštis, kuris rėmė Trumaną. V. Bgd.

Tačiau, kai tuo pat metu “vie
tos kariškoji vadovybė” Alži
rijos bei Orano miestuose bur
mistrams uždraudžia, vietos vi
suomenės vardu, pasveikinti 
de Gaulle kaipo naująjį vyriau
sybės šefą, tai atkreiptinas dė
mesys į Alžirijos “viešojo gel-

klausiomis priemonėmis šaukėsi 
generolo de Gaullio, kad jis at
sistotų tautos priešakyje, gi kai 
jis atsistojo, tai to it negirdi 
ar nemato, nes generolas de 
Gaulle vienok prakalbėjo ne ta 
kalba, kokią “norėtų išgirsti” 
tie Alžirijos karštagalviai. Ki- 

! taip tariant, ten generolas de 
Gaulle tikrumoje neturi prita
rimo, pirmon eilėn iš pnancū- 

, zų kolonistų pusės, nes jie ir 
vėl norėtų “sukanalizuoti” ara
bų jausmus, arabų “broliavi- 
mąsi” tik kolonistų galvoja-1 
ma kryptimi! Greta tos kalbos, 
Alžirijoje girdima dar ir “gry
nai kariška” kalba, kurioje sva
riausi žodį, spaudos manymu, 
turi majorai bei pulkininkai. 
Reiškia, vieno miliono prancū
zų vardu Alžirijoje girdima, vie 
nu ir tuo pat metu, kelios kal
bos, kur dar dažnai girdima 
vienos tautos primato gaida! 
Gi devynių milionų vardu ara
bų-musulmonų, kurie savame 
krašte buvo “antros eilės” pi
liečiais, norima pripažinti tik 
tokią kalbą, kurioje girdisi spon 
taniškas broliavimasis “musui- 
monų ir prancūzų” ir t. t. Gi 
greta to, visi vietos “komite
tai”, vadovaujami vien karinin
kų, nurodo tiems musulmo
nams, kokias jie turi “priimti” 
revoliucijas, ką jie turi išrink
ti į komitetus ir kaip jie turi... 
kovoti su tos pačios Alžirijos 
tikraisiais sukilėliais — Alžiri
jos Išlaisvinimo frontu.

Užtat nenuostabu, kad, dar 
nebaigus de Gaulliui vizituoti 
pirmą kartą Alžiriją ir vos tik 
pasiūlius Alžirijos sukilėlių ka
riuomenei nutraukti karo veiks 
mus, tos sukilėlių kariuomenės 
vadovybė aštriai atmetė de 
Gaulle siūlymus, nes esą, alži- 
riečiai griebėsi ginklo prieš 
prancūzus, kad pagaliau iško
voti visišką nepriklausomybę 
Alžirijai. Greta to ne tik nesu
mažėjo, bet, atvirkščiai, dar la
biau padidėjo partizaninė veikla 
iš Tunisijos teritorijos. Kasdie
ną visą pasaulį pasiekia iš ten 
žinios apie aršias kautynes, apie 
partizanų įsibrovimą į Alžiriją 
iš Tunisijos. Marokas taip pat 
nė kiek nesitenkina de Gaulle 
paskelbtais jo būsimos veiklos 
apmatais, bet ir toliau griežtai 
reikalauja prancūzų kariuome
nės evakuacijos, lygiai kaip I 
ir Tunisija. Vienu žodžiu, toji 
kalba visiškai neturi bendro 
žodyno su de Gaulle, o tuo la-, 
biau su Alžirijos prancūzų “vei Į 
kėjų” kalbomis, žodžiais.

Rimvydas

Jungtinių Į 
ypač pa- 
naujoms 

viešnagės 
Buvo ne

Anglų kalba leidžiamų, o taip 
pat ir lietuviškųjų laikraščių 
užsienio politikos analyzuotojai' 
ganėtinai prirašė apie lotynų 
Amerikos kraštų ir 
Valstybių santykius, 
aiškėjus kaikurioms 
detalėms po Nixono 
pietinėje Amerikoje,
tik konstantuojami faktai, bet 
pasiūlyta ir visa eilė receptų, 
kurių autoriai tikisi, jog pasiū
lymus pritaikius gyvenime, mi
nėtieji santykiai galėtų žymiai 
pagerėti.

“Chronicle of United Nations 
Activities” redaktorius Jordan 
L. Linfield, rašydamas iš Jung
tinių Tautų šio viršuje keltais 
reikalais, nesiūlo nieko radika
laus ir nieko naujo, bet patei
kia labai įdomių skaitlinių, ku
rias jis surinko Jungtinių Tautų 
statistikos stalčiuose. Jie vaiz
džiai rodo, kaip paskiausiais 
metais mažėjo Jungtinių Vals
tybių prestižas lotynų ameri
kiečių akyse ir kaip tie kraštai 
vis mažiau balsavo drauge su 
JAV sprendžiant įvairias pa
saulinio mąsto problemas.

Tenka prisiminti, kad vienu 
metu šiaurės ir pietų Amerikos 
valstybių blokas buvo laikomas 
beveik visiškai solidariu, bet 

, šiuo metu tai yra pasikeitę, 
kaip tik JAV nenaudai, štai, iki 
1956 m. artimiausia JAV kai
mynė pietuose, Meksika, Jung- I 
tinių Tautų forume balsavo ly
giai su Jungtinėmis Valstybė
mis 73,5%. Bet jau 1957 m. 
Generalinėje ansamblėjoje per 
balsavimus šis santykis nukri
to iki 43,4%. Gal tai iškart ir 
neatrodo taip reikšminga, bet 
kai prisimeni, kad net tie patys 
sovietai iki 22% balsuoja ly
giai taip pat, kaip JAV, jau at
rodo padėtis žymiai rimčiau.

Keturi kiti centrinės ir pietų 
Amerikos kraštai, taipgi pasu
ko nuo JAV Jungtinėse Tauto
se. Va, tokia Guatemala 1957 

; m. balsaivo su JAV tik 46,1%, 
kai tuo tarpu dar 1956 m. —' 
64,7%. Tais pačiais, 1956 m. 
Haiti dar balsuodavo 71,6%,

- i 

;! 
t

Tiesa, žymesnio balsavimo ir 
pasisakymo prieš Jungtines 
Valstybes iš pietinės Amerikos 
valstybių dar nepasitaiko, kad 
tuos visus 20 lotynų kraštų ga
lima būtų laikyti neutralistais, 
bet viršuje pateikti skaičiai, ro
do, kad atvėsimas santykiuose 
yra ir gal net didėja. Laikraš
tininkas Jordan L. Linfield nu
rodo, kad visdėlto netektų lo-

I

Konvertitas kunigas 
paskirtas klebonu

Kun. Artur B. Klyber, Omą- 
ha, Nebr., perėjęs iš žydų tikė
jimo į katalikybę ir tapęs kuni
gu, paskirtas šv. Antano pa
rapijos klebonu St. Louis mies
te. Jis į kunigus buvo įšventin
tas 1932 m.

INSUR D

KIEKVIENAS ŽINO POSAKI: “TAUPYK JUODAI DIENAI!”
Bet ar daug kas iš jūsų taupote dėl saulėtų dienų — dienų, kada 
galėsi įsigyti tą, ko visą gyvenimą norėjai: keliauti, kad pama
tyti pasaulį, įsigyti nuosavą namą, nusipirkti kur nors paežerė
je vasarnami ir daug tam panašių įsigyti malonumų?

Tą galite pagreitinti pradėdami taupyti Universal Savings 
and Loan Bendrovėje, kur santaupos neša didelius dividendus ir 
yra apdraustos iki 10,000 dolerių per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, Washington, D.C.

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800 South Halsted Street Chicago 8, Illinois 

T. Rypkevičius, Prezidentas Tel.: HAymarket 1-2028
Atdara kasdien nuo 9 iki 4 valandos. Ketvirtadienį nuo 9 iki 8 vaL 

šeštadienį nuo 9 iki 3 valandos. Trečiadienį uždaryta.
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ALEX BRINAS
GENERAL OONTRACTOR & CARPENTER

2715 WEST 43RD STREET, PHONE LAFAYETTE 3-9751
Visų rūšių darbai: medžio, mūro, cemento, plasterio, elektros, 
plumbingo ir kiti. Garažai, butų ir biznio patalpų pertaisymai. 

Geras darbas — nebrangios kainos!

G K A B BASKAS
J. G. TELEVISION CO. 

2512 W. 47th St., FR 6-1998
TV. RADIJAI, HI-FI. VĖSINTUVAI 
Pardavimas-taisyma-s. Sek. uždaryta

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PBISTATOM 
Visokių rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODV 
LUMBER CC.

STASYS LITHTN.AS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 8 vai. 

ryto iki 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais iki 3 vai. popiet

mokame
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

saugiausia i* 
PELNINGIAUSIA 

TAUPYMO 
BENDROVE

J

PRANAS NAUJOKAITIS

upeliai negrįžta į kalnus

I

i

(Tęsinys)
Dėl pilnapėdiškumo manęs kitados į kariuomenę 

neėmė. O dabar tikras karo žygis — ilgas, tolumon 
į vakarus nusitiesiantis. Vargšės mano kojos! 

, Algiukas — didelėmis mėlynomis akimis ir švie- ; 
siais šilko plaukučiais — sėdi vežime būdos priekyje 
ir įdėmiai žiūri į rudens saulės nutviekstus laukus, pa- j 
gyvintus rugių plotų žalumu. Jis visas — įkūnytas 
žiūrėjimas: į krentančius gelsvus medžių lapus, į rau- 
donstoges sodybas, į juodmargių karvių kaimenes lau
kuose, į didelius dvarų sodus, į miestelių krautuvių 
spindinčius langus...

Tas penkerių metų mūsų berniukas!
Sugeriami įspūdžiai nesutelpa jo širdelėje: jis 

nuolatos šaukia mane, norėdamas parodyti, kokią ne
matytą grožybę jis pamatė. Bet kai manęs negali pri
sišaukti, jis rodo tai dėdei Jeronimui, rodo mamytei, 
rodo dėdienei, kurios čia pat sėdi susigūžusios vežimo 

) būdoje, abidvi su mažutėmis mergytėmis ant kelių.
Algiuko sesytė Danguolė — nėra dar nė metukų. 

Ir kodėl ji tokia maža: nieko dar nesupranta, bet ir 
jai Algiukas rodo nuostabius pakelės daiktus.

Dėl tų mažųjų mes dažnai užgaištame pakelės ūki
ninkų virtuvėse. Užgaišta abidvi moterys. Bet Jero
nimui atrodo, kad tik mes vieni kalti dėl vėlavimosi.

Augštę
Dividendu!

4038 ARCHER AVENUE. Tel. LA 3-6719
AUGUST SALDUKAS, Prezidentas

4

PERKRAUSTYMAI - MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, 1LL.

Telefonas FRontier 6-1882
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Mat, įnamiai... Įkyrėjome broliui tokioje kelionėje. Ne
numetama našta. Tai bent piktesniu žodžiu įskaudina.1 
Ir mano nereikalingi žodžiai kartais pasiekia Jeroni
mo ausis. Paskui nesmagu, bet žodžių nesusigrąžinsi.

O kad kokia nors stebuklinga ranka paleistų tas 
kates iš užrišto maišo!

Tapome mimozomis, jei kas mus nepatogiu žodžiu 
paliečia, o ant kitų galvų manome galį malkas skal
dyti. Dar vis tebesame įstaigų vadovai, savo raštinių 
viešpačiai, pavaldinių autoritetai, nepamainomi parei
gūnai — elgetos tremties kelyje. Nebeturime žemės 
po kojomis, o srovė neša, kaip šapelius pavasario po
tvynių sriaute. Užsimirštame, kad esame balandžiai 
audroje, neturį jėgos sparnuose pakreipti savo skri-. 
dimo.

O svetimame vežime esame dar aštrūs akmenukai 
batuose.

Žengdamas kelio pakraščiu, turiu aš laiko mąsty- 
ti. Ištisomis dienomis nuo ryto iki vakaro. Gal tai ne 
mąstymas — vaizdai ir mintys patys ateina į sąmonę' 
ir susidėsto į netikėtas išvadas. Praradimo jutimas 
skamba kiekviename žingsnyje. Ten šviesūs Pašvento- 

' jai, kur pasiliko namai ir sodas. Sudegusi tėviškės so
dyba... Jeronimo žmonos tėviškės augšti jovarai, mau
rais užsinešęs didelis tvenkinys prie vartų, ajerų dal
giai ir jų svaigus kvapas. Po šiaudiniais stogais gyve
no mieli žmonės. Namas su gonkomis... Jie toki švie
sūs tebestovi vasaros saulėje — paskutinė salelė audrai 
įsiūžiant...

Visa tai jau praeityje... Toli toli... Niekados ne
besugrįš...

Kelyje sukasi girgždantis ratas — tremties gyve
nimo simbolika!

I

2.
KELIAS eina mišku. Po truputį kyla į ilgą kalvą.
Žengimas j kalnelį mano kojoms darosi nepake

liamai sunkus. Akyse skraido žalios peteliškės, mirga 
mėlyni drugeliai. Nuo vežimo esu atsilikęs jau keletą 
varsnų. Jį užstoja nuo mano akių dešimtys svetimų 
vežimų. Bet kelias juk neturi galo: jis tiesiasi toli į 
vakarus, ir tik ta kryptimi terieda pabėgėlių vežimai. 
Jei atsiliksiu kiek, ir vėl pasivysiu — ne pirmą kartą 

Į taip buvo...
Naktį blogai miegojau. Pro atviras tvartuko pa

stogės dureles traukė žvarbus vėjas, ir kelis kartus bu
vau nubudęs, drebėdamas nuo šalčio.

Atsikėliau sustingęs ir nerangus. Ar tik nebūsiu 
persišaldęs? Aiškiai vėlavomės, ir Jeronimas atvirai 
rodė savo susierzinimą.

Tegul pyksta. Ar aš kaltas?
Tik kas pasidarė toms mano kojoms?..
Saulė žaidžia ilgais medžių šešėliais rytmečio vė

sumoje. Storu sluoksniu raudoni skroblų lapai dengia 
miško samanas ir žolę. Tik ąžuolai dar stipriai tebesi
laiko savo lapus, jau pamargintus gelsvomis dėmėmis.

Reikia truputį pailsėti... Kažkur nenuvažiuos... 
Pasivysiu ir vėl...

Pasuku į miško aikštelę, saulutės apšviestą. Čia 
nebus šalta. Reikia tik pralįsti mažus krūmelius ir 
— įkalnėlė po ąžuolu. Dar žingsnelis, ir sėsiuosi at
sirėmęs į medį... Bet kojos susvyruoja... Staiga su
temsta...

.A*- IBua daugiau). •A
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Wilkes-Bare, Pa.

Kun. A. Ežerskio jubilė jus
Birželio 15 d. įvyko kun. An

tano Ežerskio auksinio kunigys 
tės jubilėjaus minėjimas. Jubi
liatas yra šv. Pranciškaus lie
tuvių parapijos klebonas, Wil- 
kes-Barre, Pa. Žemiau pasirašiu 
šiam teko tose iškilmėse daly
vauti ir patirti apie jo ten veik 
lą vietos lietuvių tarpe.

Kun. A. Ežerskis yra toje pa 
rapijoje išbuvęs 29 metus. Kai 
jis ten iš Chicagos nuvyko, tai 
rado, kad skolų parapija betu
rinti net $40,000. Per sav& darb 
štumą, uolumą ir pavyzdingą 
sugyvenimą su parapiečiais nau 
jasai klebonas dešimties metų 
bėgyje išdildė visas skolas. Vė
liau bažnyčia ir klebonija buvo 
atnaujintos ir pagrąžintos. Da
bar lietuvių parapija yra paži
ba to miesto dalyje. Bažnyčio
je gaudžia elektriniai vargonai, 
elektra kontroliuojami varpai, 
šviečia florescent šviesos. Šven 
torių puošia Švč. Marijos, Šv. 
Antano ir Šv. Pranciškaus gro
tos. Tokia lietuvių šventyklos iš
vaizda patraukia pravažiuojan
čių ir praeinančių akį. Be to, 
parapijai turi savo kapines.

Jubnėjinės iškilmės
Taip užsitarnavusį lietuvių 

kleboną jo garbingos sukakties i 
proga pasirūpino pagerbti ir 
augštesnioji dvasiškija, ir mies
to valdžia, ir. vietos lietuvių 
ir amerikiečių visuomenė. Į iš
kilmes iš Scrantono buvo atvy
kę vysk. Jerome D. Hannan ir 
pavyskupis Henry T. Klonows- pribuvo į šias apylinkes, 
ki. Kunigų iš viso buvo apie 30. Vincas M. Stulpinas

Iškilmingų mišių metu lietu- “
viską pamokslą pasakė kun. B.' Elizabeth, N. J.
Zdanavičius, o anglišką kun. Neseniai šio laikraščio skil- 
W. Pakutka. Abu pamokslinin- tyse buvo rašyta apie įvyksian- 
kai nušietė jubiliato nuopelnus. tį kun. M. Kemežio, lietuvių 

Banketas parapijos klebono, 25 metų ku-
Vakare apie 5 vai. prasidėjo 

banketas Mayfair patalpose. Da 
lyvavo apie 600 žmonių, lietu
vių ir nelietuvių. Vaišės buvo 
puikios ir programa labai gera. 
Programą pradėjo Walter J. 
Noyalis, o jos vedėju buvo kun. 
V. J. Kupstą iš Hazleton. Pa
grindinę prakalbą pasakė kun. 
J. F. Boll iš Scrantono. Kiti 
kalbėtojai buvo kun. A. Va
lančius iš Chicagos, kongres- 
manas Daniel J. Flood, adv. 
Thomas E. Mack, Juozas B. 
Šaliūnas ir dar keletas. Visi 
kalbėtojai minėjo jubiliato nuo
pelnus ir vietos lietuvių atsida
vimą savo ganytojui.

Ypatingo dėmesio vertas kon 
gresmanas Daniel J. Flood 
(dem.). Jo kalba buvo turinin
ga. Jisai artimas jubiliato bi
čiulis, artimai jį pažįsta. Sakė, 
kad kun. Ežerskis esąs toks, 
kokio jam lygaus sunku rasti. 
Sakė, kad jam pasišalinus iš 
gyvųjų tarpo, pasiges jo ne vien 
lietuviai, o taipgi visa apylin-' 
kė. Nurodė, kad jubiliatas yra 
bičiuliškas visiems, ir vaikams, i 
• . , | 1x110114 U3UU1CU1L 11 u v aiLviiau*j vuv
ir suaugusiems, ir savo tautie-) ras iedojo šv Tivo himną. 
ciems lietuviams, ir kitatau-i 
čiams. Turi gerą vardą visų | 
žmonių tarpe. j

Iš lietuvių kalbėtojų ypatin-! 
gai pasižymėjo J. B. šaliunas. 
Jisai pavartojo dr. Vinco Ku
dirkos eilėraštį Gražu, gražiau, 
gražiausia.

Banketo metu parapinis cho
ras padainavo tris lietuviškas j 
dainas. Banketas pradėtas A-1 
menkos himnu, o baigtas Lietu 
vos himnu.

Bankete dalyvavo visi žymiau 
si vietos lietuvių veikėjai 
SLRKA valdybos nariai.

100,000 gyventojų. Dabar be
turįs apie 80,000. Tokio reiški
nio priežastis ta, kad čionai jau
nieji, baigę augštesniąją mo
kyklą arba kolegiją, neranda 
vietoje sau darbų. Mat ši apy
linkė remiasi anglių kasimo pra 
mone. Todėl jaunimas ir vyks 
ta į didesnius miestus, kur gali 

I pritaikyti savo įgytą mokslą.
Toliau red. Zujus pasakojo, kad 
šiam miestan buvo patekę apie 

: 100 “dypukų”, naujakurių. Da
bar jų skaičius toks, kad vargu 
būtų daugiau, kaip pustuzinis. 
Taigi, vietos lietuviai negavo 
taip sakant naujo kraujo.

J. B. Šaliūnas parodė lietu
viams istorišką vietą, būtent 
pastatą, kur susivienijimas tu
rėjo savo patalpas prieš skilimą 
1901 m. Tai 88 Market Str. Be 
to jisai aprodė žymiuosius mies
to pastatus, mokslo įstaigas ir 
bažnyčias.

Wilkes-Barre miestas yra iš
sidriekęs palei Susąuehanna u- 
pę, apylinkė graži, miestas šva
rus ir tvarkingas. Tarpkalnis, 
kuriame miestas guli, yra apie 
600 pėdų augščiau jūros lyg
mens. Oras čia sveikatingas, ty 
ras, lengva kvėpuoti. Todėl žmo 
nės čia sveiki ir ilgai gyvena.

Visame čionykščiame Lehigh 
klonyje lietuvių parapijų esą 

j apie 15. Tai istoriškas klonis.
Čia nuo seniai prasidėjo lietuviš 

: ka veikla, čia prasidėjo lietuvių 
organizavimasis, steigimas laik 

Į raščių, leidimas knygų. Yra sa- 
■ koma, kad po sukilimo 1863 
1 metų pirmieji ateiviai lietuviai

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO ILLINOIS

kūpąs pašventino Šiluvos Mari
jos altorių, kurį pastatė dail. 
Jonas Subačius.

Choras buvo parengęs spec. 
sukaktuvininko garbei skirtų 
giesmių bažnyčioje. Bankete dai 
navo sol. VI. Baltrušaitis. J. Ž.

nam lietuviui brangių minėji
mų. Teko girdėti, kad padaryti 
apmatai jau ir rudens minėji
mų parengimams. Sveikiname 
ir laukiame. P. M.

I

1 nigystės sukakties minėjimą, ku 
ris įvyko birželio 10 d.

I Sukaktuvininkas buvo atly- ■ 
, dėtas iš klebonijos bažnyčion 
asistuojant vysk. V. Padolskiui, 

" - prelatams ir dvasiškiams. Virš
300 mokyklų vaikų sveikino gie 
dodami įspūdingą “Vivat”. Mo
kyklos choras virš 100 narių,! 
padalintas į 3 grupes, giedojo 

mišias. Laikegregorianiškas
Offertorium ir šv. Komunijos 
dalinimo (ėjo prie švenčiausio 
visa mokykla) giedojo didžiojo 
choro solistė Karolina Miškinis 
-Farbey.

Jubiliatui mišiose asistavo 
subdiakonu kun. J. Barkus, S. 
J., iš Newarko, N. J., diakonas j 
kun. D. Pocius, iš Kearney, N. 
J. Pamokslą apie sukaktuvinin
ko asmenį angliškai pasakė kun. 
J. Šamus, iš Jersey City. Lietu
viškai ilgesnį pamokslą pasa
kė vysk. V. Padolskis. Vysku
pui soste asistavo prel. J. Bal- 
kūnas, iš Maspeth, N. Y., ir 

. kan. J. Končius. Po to pats su
kaktuvininkas trumpai padėko
jo visiems dalyvaujantiems. Po 
mišių išeinant nuo altoriaus cho

Indiana Harbor, Ind.
Turtingas minėjimas

Indiana Harbor, East Chi
cago, P. Liet, bendruomenės 
apylinkė 1958 m. birželio mėn. 
15 d. 7 vai. vakare šv. Pranciš
kaus parapijos salėje suruošė 
Birželio išvežimų minėjimą. Mi
nėjimą atidarė apylinkės valdy
bos pirm. P. Indreika. Apie 
prieš 18 metų komunistų pradė
tus lietuvių išvežimus - trėmi
mus, ir dabar tebetęsiamus, 
kalbėjo pasakodamas savo iš
gyventus anų baisių dienų atsi
minimus A. Juodvalkis.

Toliau sekė vaidinimas „Bai
susis birželis”—3 veiksmų pje
sė iš pirmosios bolševikų oku
pacijos Lietuvoje. Pilna salė 
prisirinkusi žiūrovų jautriai iš
gyveno kartu su režisoriaus Z. 
Moliejaus paruoštais aktoriais 
anų žiaurių dienų baimę ir 
skriaudas. Už didelį pasišventi
mą, ruošiant šį vaidinimą, ir 
puikiai atlikųsiems savo vaid
menis aktoriams žiūrovai reiš
kė padėką po vaidinimo ilgu ir 
garsiu plojimu. Visi be išimties 
savo roles atliko pasigėrėtinai 
nuoširdžiai. Vaidino: Joną Bui
vydą, Amerikos lietuvį, malūno 
savininką — pats režisorius Z. 
Moliejus, Uršulę Buivydienę, jo 
žmoną — S. Juodakienė, Onu
tę Buivydaitę, jų dukterį, me
dicinos studentę — B. Petraity- 

! tė-Cerven, senelį, malūno sargą 
—S. Vaišvila, Vytautą Audronį, 
atsargos kapitoną — C. Žorom- 
skis, Simą Juozaitį, atsargos 
puskarininkį (dingusį be žinios) 

• — V. Kanišauskas, Berkį, par
sidavėlį komunistą — V. čia- 
kas. Barbutę, pamaldžią mote
rėlę — B. Tampauskienė, liau
dies milicininką — S. Skudra, 
NKVD — J. Pečiulis. Prie vai
dinimo pasisekimo prisidėjo C. 
Žoromskio ir V. Čiako dekora
cijos ir muzikinė dalis bei gar
sų ir šviesų efektai — F. Stro- 
lios. Pasigėrėjimas apima, kai 
pamatai, 
susiklauso šitie, sakytum, nei 
miesto, nei kaimo, o, trumpai 
tariant, Chicagos palaukės lie
tuviai, nepraleisdami kiekvie-

2,000 NAUJO STILIAUS 
RANKINIŲ LAIKRODĖLIŲ 
IŠPARDAVIMAS URMO 

KAINA J

Benrus, Bulovą, Longines-Wittnau- 
er, Eigin, Westclox ir Timex:

Moteriški ir vyriški laikrodėliai,

15
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kaip gražiai dirba ir

ir

Aprodė miestą
Pirmadienį, birž. 16 d., kle

bonas kun. A. Ežerskis savo 
automobiliumi mus svečius chi- 
cagiečius pavežiojo po miestą, 
aprodydamas žymesnes vietas 
ir įstaigas. Mums, žinoma, įdo
miausia buvo pamatyti SLRKA 
namą. Ir tai buvo kas pamatyti. 
Pastatas naujas, modemiškas, 
pritaikytas organizacijos rei
kalams. Matėme komplektus 
“Vienybės Lietuvninkų” 1896 
ir 1897 m. Juose galima rasti 
nemažai istorinės medžiagos iš
anų laikų lietuvių gyvenimo. Ma ( 
tas Zujus, “Garso” redaktorius, i grupėms. Dalyvavo Bayonne ir 
parodė savo kabinetą. Ta pro-, Elizabetho Columbus Vyčiai pi? 
go papasakojo ypatingą reiš- nose uniformose, kur sukaktu- 
kinį. Pasakojo, kad Wilkes-Bar- vininkas yra augšto laipsnio na
re seniau turėjęs daugiau, kaip i rys. Newarko vyskupijos vys-

Pirmadienis, birželio 30 d., 1958
ii ■■ i r T-- * -

CLASSIFIED & HELP WANTED ADS
REAL ESTATE j

GERIAUSI PIRKINIAI 
ŠIA SAVAITĘ

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

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

Naujas mūr. pusantro augšto Mar- 
ųuette 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, centr. karštu vandeniu šildy
mas. garažas, 210 pajamų į mėnesį. 
Reikia skubiai parduoti.

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

ŠIMAITIS REALTY,
General Insurance, Notary Public

2737. W.43rdSt.,CL4 2390

Pirkite ir parduokite save nekilnojamą turtą per mūsų įstaigą. 
Naudokitės mūsų teisingu patarnavimu

TALMAN REALTY SALES
INSURANCE — MANAGEMENT

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

Income Tax patarnavimas veltui

REAL ESTATE REAL ESTATE

vertės $15, už .. ..................
akmenėlių gražūs laikro
dėliai, vertės $22, už .... 
Akmenų Waterproof, ver
tės $29, už. ..............................
Akmenėlių, paauksuoti, 
vertės $38, už .........................
Akmenėlių 
vertės $44, 
Akmenėlių 
vertės $69, 
Akmenėlių 
$98, už . .
Akmenėlių, aukso, vertės 
$125, už.........................■...........
Akmenėlių, aukso su Al- 
arm Clock, vertės $100, už 
Akmenėlių su 3 deiman
tais, vertės $100, už .... 

Kišeniniai laikrodėliai, vertės 
' $4, už .......... .............................

Alarm Clocks, vertės $3.75.
už .................... .. .............. ............

Elektriniai sieniniai laikro
džiai, vertės $6.00, už .... 

Pusės karato deimantinis žie
das, vertės $200, už .... 

Gintariniai karoliai, vertės 
$12, už ..................................   .

Kultūriniai perlai, vertės $40, 
už ............... .. ...............................

Auksinės plunksnos, vertės
$15, už .....................................

Auksinės plunksnos, vertės
$ 10. už .....................................

Bali Point l’ens, vertės $2 
už ...............................................

Rašomos mašinėlės, Royal ar 
Corona už .................................

Siuvamos mašinėlės. vertės 
$98, už ............ .. ................... ..

Automatiški Toasteriai. vertės 
$16, už .....................................
eups Automatic Coffee

Maker, vertės $34.50, už 
Electric Skillet, automatic, 

vertės $20, už .......................
Automatic Fryer, ve.rtės $16,

17

17

17

21

23

25

17

17

15

I

I
i

CHARLES F. CARPENTIER 

Secretary of Statė

bonijoje buvo iškilmingi pietūs, 
kuriuose dalyvavo apie 30 dva
siškių, kurie reiškė daugybę lin 
kėjimų sukaktuvininkui. Dva
siškių tarpe buvo matyti kun. 
dr. V. Balčiūnas iš Romos, nau
jas Pranciškonų provinciolas 
kun. V. Gidžiūnas ir eilė kitų 
dvasiškių. Pamaldose dalyvavo 
sukaktuvininko motina, sesuo, 
broliai, brolienės ir visa eilė gi
minių ir artimųjų, šio įvykio 
atminčiai sukaktuvininkas išlei 
do įdomų Lietuvos paveiksliu
ką, kurio vienoje pusėje atvaiz
das Šiluvos Dievo Motinos, vi
duryje Lietuvos žemėlapis. Vir
šuje kryžius ir užrašas: “Our 
Lady of Šiluva”. Žemai: appari- 
tion of Our Lady at Šiluva Li- ( 
thuania in 1608”. Kitoje pusėje 
sukaktuvinės datos.

Birželio 29 d. parapijos drau- Į 
gijos — senosios ir naujosios — 

Į drauge su Singerio Co. “An- 
1 chor” klubu, surengė tos kompa 
nijos didžiulėse patalpose su
kaktuvininkui banketą. Visi duo 1 
menys sako jog siekė virš 600 . 
svečiy. Komitetas buvo gavęs! 
užsakymus iš Keamey, Bayon
ne. Jersey City atskirus stalus

Lašt week we discussed the ad- 
vantagee of planning your vaca- 
tion. As we pointed out at the 
time, you vili make your motor 
trip more enjoyable if you plan 
it in advance. Here are some 
more tips along the šame line.

As wa3 mentioned lašt week, sėt 
a daily mileage goal so that you 
will not drive too far or too long. 
Also, this way you will not have 
to drive at night. Hovever, if it 
is necessary for you to do any 
nighttime driving, drive slowly 
enough to stop wlthin the range 
of your headlights.

$ 5.95

$10.00

$19.95

I

BRIGHTON ir MARQEETTE PARK 
Mūr. 2 butų, rūsys, gar. $13.300 
Mūr. 2x5, dvigubas lotas — $18,200 
Du namai 3x4, geros pąj. — $17,700 
Du bungalow po 6 k prie pk., pigiai 
50 mylių nuo Chicagos vasarvietė su 
baldais, motori., maudyk., žuv. $2,500

BUDRECKAS REALTY
4081 Archer Avė. LAfayette 3-3384

Self-Winding,
už .......................

Self-Winding. 
už..........
aukso, vertės

$23.95

$24.95 <

$39.95

$48.50

$48.50

$48.50

$

S

1.95

1.85

2.95

$98.00

$ 0.00

$19.00

$

S

$

I

7.50

4.50

1.00

$49.50

$48.50

$18.00

4x 4 kamb'., mūras $43,500
6 kamb., mūr., 2 aut. gar. $21.000
6 kamb., mūr., 2 aut. gar. — $19,000
5 kamb., 2 aut. gar. $16,500
5x6 k., mūr., 2 aut. gar. — $22,000

S.A. AGLINSKAS Real Estate
2439 W. 69 St. HE 4-8292

DLAMOND LAKE. Naujas modern.
3 mieg. k. namas. Geros mokyklos, 
žemi mokesčiai. Sav. Dr. H. S. Hain, 

tel. Cassopolis, Mich., HI 5-2836 
susitarimui.

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

Savininkas OLympic 6-1293

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI !
Tarpininkaujame butų išnuomavi- 

nui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.
BELL-VARPAS Real Estate

5916 So. Mestom PRospect 8-2233

Išnuom. 5 k. butas. 5521 So.
Laflin St.

Tel. — PRospect 8-0654
Išnuom. šviesus erdvus kamba-

RF.ZIDENCIJA, 7 kambar.: 4 
kamb. 1-me augšte ir 3 kamb. 2-me 
augšte. Platus didelis sklypas; šoni
nis įvažiavimas: 
žas. Prie 
bažnyčia 
$13,900.

Turime 
taip pat ir prekybinių namų.

Jei norite parduoti savo namą, mes 
jums mielai patarnausime; turime 
klijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis į mūsų raštine —

2 automob. gara- 
62nd & St- Louis Avė. Arti 
ir mokyklos. Pilna kaina

ir kitų namų pardavimui.

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

Prieš pirkdami ar parduodami na
mus, biznius, sklypus ar ūkiu* 

atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSU^ANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 W. 51 St WAlbrook 5-5030 
PRospect 8-3579 (vak. ir sekm.)

UŽ ................................................ '.
Pulsating- Electrie Jlassage 

PiUow su eleetrine vibraci
ja masažui, vertes $10, už 

Foam Rubber dideles paduš- 
kos, prie televizijos, vertės 
$ 10, už ..................................   .

Deimantiniai stiklo pjautuvai, 
vertės $6.00, už ..................

Plaukams kirpti mašinėlės, 
vertės $6.00, už ..................

Elektrinės plaukam kirpti ma
šinos. vertės $12.00, už ...

Maži radio aparatai, vertės 
$18.00, už .......... .. .................

50 šmotų servizų dišių setai, 
vertės $22.00, nž..................

100 šmotų dišių servizų setai, 
vertės $44.00, už ..................
šmotų Stainless sidabrinių 
šaukštų, peilių, ir šakučių.

S 7.00

$

$

$

$

$

5.95

4.95

2.95

2.95

6.95

$10.00

$22.00

setas gražioje trimetėje, 
vertės $34.00. už ...............

71 šmotų Silver King Setas, 
vertės $72.00. už ..................

Dideli vilnoniai blanketai, 
vertės $20.09, už .......... ..

Didelės Kaldros, vertės $18.00, 
už ..................................................

Kaldros ir Blanketai. vertės 
$9.00, už ...................................

Naujas lietuviškas Rekordas. 
16 dainų L. P..................

$17.50

$37.50

$10.00

S

$

$

JOS. F. BIDRIK 
FURNITURE

9.50

4.95

4.95

3241 So. Halsted St.

MARQUETTE PARKO CENTRE
Kas nori pajamų, štai mūrinis na

mas ir mūro garažas ant šviesaus 
sklypo. Didelis 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 61/, kambarių mūro na
mas ir 2 maš. garažas, uždari por- 
čiai. Gražus salonas ir valgomas ir 
puikūs 3 miegamieji. Karšto van
dens šidymas. Kaina $19,800.

5 mėtų mūrinis. Modemiški 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 mūrinia Centr. Aly
va šildymas, garažas, platus sklypas.

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

5 butų mūras. Arti $5,500.00 paja
mų metams ir mažos išlaidos. Na
mas gerai sutvarkytas, vertas rimto 
dėmesio. Kaina $46,600.

2 butų naujas mūras. Gražūs mo
dernūs 5 kamb. butai. Sausas angliš
kas rūsys su apsauga nuo potvynio. 
Platus sklypas. Kaina $32,000.

6 būtų mūrinis $23,000. Geram 
stovy, lietuviškoj kolonijoj. Pajamų 
metams $3,600.

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. Jmokėti $4,000. Kaina $17,500.

K. VALDIS REAL ESTATE
Į 2655 W. 69th St

RE 7-7200 arba RE 7-8534

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

A. Sirutis.
GEROJ VIETOJ

Arti mokyklų ir bažnyčios Mar
ąuette Pk. 5 kamb. namas. Gazo 
dymas. Garažas. Tik $17,500. J. 
gys.

4 BI TAI PO 5 KAMB.
50 pėdų sklypas. Arti 71-os ir 

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

VASARVIETf:
Ant ežero kranto 30 akrų 

žemės, 7 kamb. mūr. namas, 
žas. Gali būti išvystytas geras 
namių statybos biznis. Apie 140 my
lių į rytus nuo Čikagos. $16,500. A. 
Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

šil- 
Da-

As-

miško- 
gara- 

vasar-

KAS JIEŠKO GERŲ NAMŲ 
ar nori greit parduoti prašome 
pranešti telefonu arba atvykti pas 
K. Volodkevičių

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 W. 69th St

RE 7-7200 arba RE 7-8534
oooooooooooooooooooooooooo

Norintieji parduoti ar pirkti nekil
nojamą turtą — kreipkitės j aktyvią 
ir rezultatus duodančią įstaigą.

Pasiteiravę mūsų namų sąraše įsi
tikinsite gerais pirkiniais. 

BELL-VAR PAS
Real Estate — Insurance 

Notary Public 
5916 So. tVestem PRospect 8-2233 
oocxxxx><xxx><xx><xxx><xxxxxxx>

Į

il

$15,300 PILNA KAINA. Ber- 
wyne, 2-jų butų namas — 4 ir 4 
kamb. 50 pėdų sklypas (galima 
statyti). Apylinkėje 34th ir Lom- 
bard. Naujos vonios. 3 autom, ga
ražas. $15,300. SVOBODA, 6013 
Cermak Road, tel. BIshop 2-2162.

PROGOS — OPPORTUNITIES

8 m. senumo modern. mūr. 5 k.
rys vyrui. (Be maisto). Prie gero pirmame aug. ir 31/, k. 2-me augšt.
susisiekimo. Teirautis

WHY NOT GET IN ON 
THE GROUND FLOOR

W.Albrook 5-8023

DĖMESIO !

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI
Atvirukai yra nedidelio formato, 

kelių spalvų, pagaminti “šilk 
screen” būdu. Yra sekantys Tinki
nai:

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.

M. ŠIMKUS
REAL

2 a. po 6 kamb, garažas.

ESTATE — INSURANCE

4259 So. Maplewood Avė.
CI. 4-7450; Res. YA. 7-2046

Well known vending company offers 
another new item. Excellent oppor- 
tunity. Good money maker.

Touch & shine. Wow!I
Quickest shoe shine made. No brush. 
no rubbing. For any colored leader 

i shoes.
IVHITE’S COMB. VENDOR, INC. 
1000 Bluff City Blvd.. Eigin, III.

Write for catalog
UHITE’S COMB. VENDOR, INC.

BUILDING & REMODELING

Tiktai $1.250 ĮMOKĖTI su GI į 
paskola už 5 kmb. mūr. bungalow.

■ Galimybė įrengti kamb. pastogėje. 
Pilnas rūsys. Sklypas 50 x 250 pė
dų. 14816 S. Cicero Avė. Įkainuo
tas skubiam pardavimui už 
$12,500. Tuojau užimti. Susitari
mui skambinti BAyport 1-3300.

*®36X3S3656S3£S63SS68C5CSS363S383S353raHSSy
Nauji namai, garažai, j vairūs pataisy-^ 
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai J

VACYS PETRAUSKAS į
BUILDING CONTR/CTOR * 

6936 So. Maplewood Av., Chicagoj 
Tel. HE 4-7482 arba CL 4-7450 ■

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOB 

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

Vardadienio .............. 10 atvir.
Gimtadienio .........  10
Padėkos ...................... 10
Užuojautos .............. 10
Vestuvių .................. 10
Vestuvių sukaktuvių 10 
Padėka už užuojautą 10 
Motinos Dienos proga 10
“Draugas” gali išpildyti užsaky

mus tik pilniems pakeliams (po 10 
štukų) augščiau išvardintų atviru
kų. Šių atvirukų gamintojas dar 
yra paruošęs vieną rinkinį maišy
tą. sudarytą iš vardadienio, gim
tadienio, padėkos, užuojautos, ves
tuvių ir vestuvių sukaktuvių — 
viso 10 atvirukų. Atvirukų kaina 
$1.00 už pakelį.

MISCELLANEOU8

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naoes), visų dydžių oro vėsintuvus 
(Air conditioners) ir atlieka visus 
skardos darbus.

STANKUS
Dėl sutaisymo TV patelefonuokite 

CAlumet 5-7237
Užsakymus su pinigais siųsti:

“D R A U G A S”

j

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

VIKTORO KO2ICOS
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

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

1546 S. 49th Court, Cicere
Tel. OLympic 6-0775 nno 8 vaL 

ryto iki 5 vaL vakaro 
Telefonas nno 5 vai. vakaro

OLympic 2-67524545 VVest 63rd Street
Chicagci 29. ŪL

Platintojams duodama nuolaida

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

S7S9 S. Wwrt.ro 4ve. PR 8-S3SS

7403 SO. TCE8TERN AVĖ.

Atlieka planavimo ir atatybon 
darbus , gydytoją ofisą, gyvena
mąją ir prekybos pastatą. Jū
sų pasirinkimui turime viri 800 
įvairių standartinių projektą. 
Ofiso ir namą teefonas

PRospect 8-2013

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Strnt

BUILMNG OONTBACTOBS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Telef. — HEmlock 4-5881

Paskolos, perkant namas, daromos mėnesiniais išmokėjimai*. 
Dėl visų informacijų, kreipkitės |

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JPOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Rd. Chicago, DL

Some naotorists faeed with a 
long journey become irritated and 
i m patien.t when faeed vith a pro- 
cession of vehielee on two-lane 
highvay*. Hovever, if these driv- 
ers attempt to pass four or five 
cars in one maneuver, they are 
inviting disaster.

Also, remember to leave ade- 
quate dt’tance be»ween your car 
and the vebicle you are fo11ow- 
tnf, gtaadard rule is to al-

length of. oae car be»w**n 
your vebiele and tho one ahead 
for every 10 milea of speed.

A eopy of the cotnpletely new 
“Kūles of the Road" booklet will 
oe sent ta you free upoa reųueat. 
Wrtte to CHARLES F. CARPEN- 
TIER, Secretary of Šute, Spriafr 
told. HlLaoU.

CONSTRUCTION CO
Krautuvė atdara pirmadienio ir 

ketvirtadienio vakarais iki 9:30 
Per vasarą Bud riko krautuvė sek
madieniais uždaryta.

Budriko radio pusvalandis iš sto
ties WHFC, 1450 kil. ketvirtadie
nio vakarais nuo 6 iki 6:30. Puse 
valandos lietuviškos muzikos ir 

l dainų.

Chicago se, m.

LEISKITE ŠEIMININKĖMS
NORS SEKMADIENIAIS

PAILSĖTI! O
Atvykite su visa šeima pasivaišinti mūsų LlKTrVIHKAIS 

VALGIAIS, kiekvieną sekmadienį nuo 12 vai. d. iki 8 vai. vak. 
ir švenčių dienomis: Decoration Day. 4th of -luly, Labor Day 
ir kt. Restoranas ir baras su vietos ir užsienio gėrimais veikia 
kiekvieną dieną. \ MĖLI A IR VINCAS METRIKAI, sav.

BILL’S RESTAURANT & LOUNGE
6850 S. Pulaski Rd., Chicago 29, III, Tel, RE 5-9814

A psimoka skelbtis "DRAUGE" 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu
vių dienraštis. Gi skelbimų kainos 
visiems prieinamos.

VIrgfada 7-7747

Split by PDF Splitter
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Pirmadienis, birželio 30 d., 1958 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Worcester, Mass.
Protestas prieš bolševikinę 

okupaciją
Lietuvių Bendruomenės vietos 

apylinkės valdybos pastangomis 
buvo surengtas kuklus tragiš
kųjų birželio 14-15 d. įvykių 
paminėjimas ir protesto susirin 
kimas prieš neteisėtą ir žiaurią 
bolševikų okupaciją Lietuvoje.

Protesto susirinkimas įvyko 
birželio 14 d. vakare Maironio 
parke. Susirinkimui vadovavo 
Bendruomenės apylinkės valdy
bos vicepirmininkas Pr. Pauliu- 
konis. Paskaitą skaitė dr. B. 
Matulionis iš Valium Lake Sa- 
natorfum, R. I.

Prelegentas gyvais vaizdais 
atpasakojo tas siaubingas 1941 
m. birželio 14-15 dienas, kada 
iš viso per 40,000 asmenų buvo 
išgabenta į Sibirą ir kitas toli
mas Rusijos vietas kentėjimui 
ir mirčiai. 1945 m., 1947 m. ir 
vėliau tie baisūs lietuvių išve
žimai pasikartojo. Taip pat pri
minė ir vokiečių nacių terorą 
Lietuvoje. Jei Čekoslovakijos 
Lidicos kaimo sunaikinimas ži
nomas visame pasaulyje, tai 
Lietuvos Švenčionių apskrityje 
dviejų kaimų sudeginimas ir 
visų jų gyventojų: suaugusių, 
vaikų ir senelių iš viso 240 as
menų sušaudymas, mažai kam 
žinomas. Vokiečiai naciai yra 
sunaikinę apie 40,000 lietuvių.

Baigdamas priminė laisvame 
pasaulyje gyvenančių lietuvių 
pareigą išlikti tauriais lietuviais 
ir kiekviena proga ginti Lietu
vos teises

Po paskaitos buvo perskaity
ta protesto rezoliucija, kuri vi
so susirirkimo buvo vienbalsiai 
priimta. Taip pat buvo renka
mos aukos sušelpti lietuvius 
Sibire.

Meninę programą atliko muz. 
J. Beinons ir jo vadovaujamas 
Meno Mėgėjų Ratelio vyrų cho
ras. J. Beinoris paskambino pia 
ninu Bethoveno sonatą, choras 
padainavę keletą dainelių, Iz. 
Savickaitė padeklamavo “Par
tizanę” ir Inčiūros melodeklama 
ciją “Tėviškė”. Pianinu pritarė 
muz. J. B-inons.

Susirinkimas baigtas JAV iri 
Lietuvos himnais.

Protesto susirinkimas buvo 
paminėtas ir vietos sekmadie
nio spaudoje.

Mokslo metų užbaigimas
Birželio 15 d. šv. Kazimiero 

parapijos salėje įvyko iškilmin
gas parapijos mokyklos moks
lo metų užbaigimas.

Meninę programą atliko mo
kyklos mokiniai, pavaizduoda
mi mokyklą baigusiųjų moky
mąsi mokykloje per dešimtį me 
tų. Programa buvo parengta 
dviem kalbom: angliškai ir lie
tuviškai.

Po meninės programos vyko 
mokyklą baigusiems pažymėji
mų (diplomų) įteikimas. Kalbą 
pasakė diecezijos mokyklų vir
šininkas prel. John O’Brien, nu-

tų lietuvių parapijos mokyklos 
tradicijų, kad lietuvių parapi
jos mokyklos programa turi bū
ti atliekama lietuviškai. Meni
nę programą ir lietuviškai atlie 
karną galėjo suprasti pakviesti 
garbingi svečiai.

PasižĄ-mėję lietuviai mokiniai
Šv. Kazimiero parapijos mo

kyklos devinto skyriaus šeši mo 
; kiniai yra laimėję lotynų kal- 
bos konkurso premijas, skirtas 
Auxilium Latinum of Eliza- 

j beth, N. J. Violeta Matulevi
čiūtė laimėjo augščiausią pasi
žymėjimo laipsnį su medaliu, 
Juozas Godekas, Hilda Šlemai- 
tė, James Kupstas, Lucija Jar- 
covski ir Rita Gailiūnaitė ap
dovanoti garbės pasižymėjimais. 
Pasižymėjimo lapai įteikti moks 
lo metų baigimo iškilmių me
tu.

Baigė kolegijas
Henrikas Jakubauskas baigė 

Holy Cross kolegiją. Clark U- 
niversity baigė Jūratė Micutai- 
tė ir Vida Matusaitytė.

šviesdamas katalikiškų mokyk
lų reikšmę ir tėvų pareigą sa
vo vaikus leisti į katalikiškas 
mokyklas. Toliau kalbėjo prel. 
Sullyvan ir tėvas Petrauskas, 
MIC, iš Marianapolio. Pastara
sis ragino neužkasti dvasinio 
pašaukimo talentų ir, jaučiant 
palinkimą, stoti į dvasininkų' 
— kunigų ar vienuolių — luo
mą. Taip pat nurodė ir lietuvių 
vienuolių laikomas katalikiškas | 
vidurines mokyklas.

Parapijos klebonas kun. Jo-, 
nas Bakanas, pasveikinęs gra- 
duantus ir palinkėjęs jiems sėk 
mės toliau tęsti mokslą, pra
dėjo šaukti pavardėmis baigu
siuosius, o prel. K. Vasys įtei
kė pažymėjimus.

Šiemet šv. Kazimiero parapi
jos mokykla išleido dvi laidas 
IX ir VII skyrių mokinius, nes 
ateinančiais metais parapijos 
mokykloje veiks tik aštuoni sky 
riai.

Kadangi ir baigę aštuntąjį 
skyrių mokiniai skaitosi mo
kyklos graduantai, ir jiems bu
vo įteikti taip pat pažymėjimai, 
tad kalbose reikėjo ir juos pa- 

i minėti ir jiems taip pat skirti 
atitinkamą vietą ant scenos, o 
ne kviesti juos iš kampų atsiim 
ti pažymėjimus. , Jie lygiai taip 
pat atsisveikino su parapijos 
mokykla kaip ir devinto sky
riaus mokiniai, tad gal nerei- 

į kėjo jų skriausti atsisveikinimo 
su mokykla iškilmių metu.

Devintą skyrių baigė 31 mo- 
kinys, o aštuntą 23 mokiniai.

Tenka pastebėti, kad šiemet 
mokyklos baigimo akte buvo 
kaikas naujo. Tai pakvietimas 
garbingų svečių prelatų feutei- 

j kė didesnio iškilmingumo ir tuo 
i gal labiau paskatino parapie- 
čius savo vaikus leisti į parapi
jos mokyklą. Antras naujas da
lykas, tai į meninę programą 
įvedimas anglų kalbos. Šito gal atsitikimas, kad ir nesusiprati- 
ir nereikėjo daryti, gal tai per j mų neišvengta. Esą ir tokių 
greitas žingsnis nutolti nuo a. a. tėvų, kurie reiškia nepasitenki- 
mirusio garbingo lietuvio kle- nimą, kad jų vaikai sudraudžia- 

i bono Augustino Petraičio laiky- mi ir norima nubausti.

Tėvų susirinkimas giliai svar 
stė tą klausimą, kad be discip
linos mokytojo darbas neįmano
mas. Buvo prieita išvados, kad 
tėvai patys turi savo vaikais 
daugiau pasirūpinti. Jei patys 
tėvai to nesiimu jų vaikus tvar 
kanti policija. ^Susirinkimo da
lyvio suminėtas pavyzdėlis, pa
imtas iš mūsų kolonijos lietu
vių tarpo, vaizdžiai liudija šių 
žodžių teisingumą.

•
Po lituanistinių pamokų bu

vo mokoma dainavimo, deklama 
vimo ir tautinių šokių, šioms 
pamokoms sugaišta virš 100 
darbo valandų. Mok. F. Strolia 
kaipo vietos Lietuvių Bendruo
menės valdybos narys dar no
rėjo ir už lituanistinės mokyk
los ribų vaikučius suorganizuo- 

j ti į mišrų chorą, bet dėl kaiku- 
i rių vaikų nenoro nepasisekė, o 
} tautinių šokių grupė sudaryta 
■ tik iš vienų mergaičių, nes ber- 
{niukai atsisakė. Mokslo metu 
Į turėta šeši vieši pasirodymai.
Visuose pasirodymuose vaikai tų tinkamą dėmesį ir mokytojui

i buvo gerai ir tinkamai paruoš- ateitų į talką.
ti, kurie net ir kitataučių dė-1 Klebonas kun. Ig. Vichuras 
mesį atkreipė. The East Chica- ! lituanistikos pamokoms skyrė 
go Community Council 2 sykius ' atskiras patalpas, su reikiamu 
šiais metais pasikvietė lietuvius ■ mvmtonum| šviesa ir apWdy. 
dalyvauti jų rengiamoje kultu- , , , _
rinėje programoje. Birželio 12 mu ir visokeriopai mokyklą re- 
d. Assumption mokyklos patai- mė- Jonas Ervydis
pose pašoko 2 tautinius šokius Į 
(Žilvitį ir Šustą). Kitataučiams 
padarė gerą įspūdį “Žilvitis”, 

‘kurį mergaitės ne tik šoko, bet 
ir dainavo.

________ ___ _ —g- _
Jėzuito auksinis jubilėjus .

New Orleane kun. K. A. Ma- 
ring, SJ, švenčia 50 metų su
kaktį, kaip jis priklauso tėvų 
jėzuitų ordinui. Kunigas yra 
seismologistas ir dirba Loyolos' 
universitete.

b.
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ANTON KOKSUS
Gyv. 6815 S. Rockwell St.
Mirė birž. 28 d., 1958 m.. 

11-55 vai. rvte, sulaukęs 72 
metų amžiaus.

Gimt Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 48 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me 2 sūnūs — Allan, Jerry 
ir jo žmoną Verną, giminai
tės — Frances Kozlinsky ir 
Arusia Bucvedas, kiti gimi
nės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus koplyčioje, 6812 South 
VVestern Avenue. Laidotuvės 
įvyks trečiad., liepos 2 d. Iš 
koplyčios 10 vai. ryto bus 
atlydėtas j švč. Panelės Ma
rijos Gimimo parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta-, 
mus dalyvauti šiose laidotu- 
vė<r

Nuliūdę lieka: sūnus ir ki
ti giminės.

Laid. direkt. Petkus ir Sū
nus, tel. GRovehiii 6-2345.
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GUžAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų.
2443 VVEST 63RD STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834
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| Specialus MATRACŲ Išpardavimas | 
= VIDUJINIŲ SPYRUOKLIŲ MATRACAS & SPYRUOKLINE i 
E DĖŽĖ $39.95 ir aukščiau E

Visa žmogaus savijauta yra geresnė, E 
jeigu jis išsimiega ant gero ir patogaus E 
matraco. Pasinaudokite šio mėnesio iš- = 
pardavimu ir įsigykite sau matracą. E 

—°— i
11 dalių miegamo kambario =

baldai tik ............................... $149.95 =
= Moderniai atremontuotose patalpose rasite didžiausi pasirinkimą —E modern. baldų, T.V’, ir Kadio aparatų, ir kitų namams reikmenų. X

= F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav. =
| ROOSEVELT FURNITURE Co. f 
= 2310 W. Roosevelt Road. Tel. SEeley 3-4711 |
= Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo IĮ iki 4:30 E
-«iiiiiiiHiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiifiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF

st • «Perskaitę dien. Draugą", duokite jį kitiems.

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMU 
RASITE PAS MUŠI

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto 
iki 5 valandos po pietų.

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Draugą”

MAŠINOMS VIETA

TĖVAS ir SŪNUS

A. f A.

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

sūnūs, marčios, anūkai.

Indiana Harbor, Ind
Mokinių tėvų susirinkimas
Vietos lietuvių parapijos pa

talpose birželio 21 d. buvo litu- 
Į anistinės mokyklos reikalais tė- > 
vų susirinkimas, nors buvo ne- j 
gausus, bet savotiškai įdomus 
ir jame daug kas naujo paaiš
kėjo, o ypač iš tėvų komiteto 
pranešimo. Praeitais mokslo me
tais, mokyklą lankė 48 vaikai. Į 
Mokytojavo muzikas F. Strolia.; 
Lituanistinės pamokos vyko kas i 
dien po pusvalandį, seselėms j 

| mokytojoms atleidžiant lietuviu-; 
kus iš angliškųjų pamokų. Mo- 
kimosi vidurkis neblogas. San
tykis mokytojo su mokiniais ir-: 
gi neblogas, bet kiek sunkesnis ■ 
disciplinos klausimas, o ypač vy ; 
resnėse klasėse, neretas buvęs:

I 
j _ į

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAIayette 3-1083
B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. Pietkiewicz, s©kr. ir advokatas 
Mokame angštns dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.
Pradėkite tapyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta iki 810,000 
Darbo valandos: pirmadieniais Ir ketvirtlenials nuo 9 Iki 8 vai. vakaro; 
antrad. ir penkt. 9 Iki 5: trečiad. uždaryta, o Sešt. nuo 9 iki vidurdienio

EDVARDAS SAUNORIS GĖLININKAS 
Paruošia gėlės iš savo šiltadaržių vestuvėms, 
krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles jk 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti ir puošti 
kapą jūsų artimųjų. 
3942 W. 11 Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

I Pradekite taupyti šiandien; turėsite rytoj!

|! Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje _ BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,900.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais, antrad.. penktad. ir šeštad. 9 v. r. iki 4:30 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Ketvirtadieniais 9 vai. ry
to iki 8 vai. vak.

■Organizacinio komiteto pir
mininkė M. L. Clark, būdama 
labai sužavėta, pabrėžė, kad lie
tuvius kvietusi kaipo vieną iš 
stipriausių grupių. Ir šį sykį mū 
sų mažosios lietuvaitės rengėjų 
neapvylė ir mūsų tautai laimė
jo naujų draugų, simpatijų ir 
garbės, šis laimėjimas pasiektas 
tik lituanistinės mokyklos mo
kytojos F. Strolios dėka. Dar 
geriau galėtų kitataučiams pa
sirodyti jei tėvai į tai atkreip-

* J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2 .
4330-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

Laidotuvių Direktoriai

6845 WESTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS

i
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpublie 7-8600 REpublie T-8801

JURGIS SHARKA
Gyveno 6608 South Sacramento Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė birželio 28 d., 1958 m., 2:55 vai. popiet, sulaukės 65 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vilniaus apskr., Dūkšto parap. Ame

rikoje išgyveno 45 metus.
Pasiliko dideliame nubudime žmona Aleksandra (Wolkaitė),

dukterys — seselė Maurita, kazimierietė, ir Eleria, žentas St.
Aubin, 4 sūnūs — Gerald, marti Mary, George, Jr., marti
Jean, Donald, marti Lorraine ir Gregory, 14 anūkų, brolis
Juozapas Bobin, brolienė Veronika ir jų šeima bei daug kitų
giminių, draugų ir pažįstamų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Priklausė Šv. Vardo draugijai Marąuette Parke.
Kūnas pašarvotas Mažeika ir Evans kopi., 6845 So. Western

6812 S. WESTERN AVĖ. Tel. GRovehilI 6-2345-6
Avenue. Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 2 dieną. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į švč. Panelės Marijos Gimi
mo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už
velionies sielą. Po pamaldų laidojamas Šv. Kazimiero kapinėse.

Auliudę lieka: žmona, dukterys.
brolis ir brolienė.

Laidotuvių direktoriai Mažeika ir Evans. tel. RE 7-8600.

TROOST-PACHANKIS 
MONUMENTS

JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlce-Presldent

6819 S. Westem Avė., GRovehilI 6 3745

i

1410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-09
KOPLYČIOS VISUOSE MIESTO DALYSE

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak
tį. Reikale šaukti 
mua.

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos 
ir Roselando dalyse ir 
tuojau patarnausime.

T

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ LAfayette 3-3572

f

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Tel Y Arde 7-8401

PETRAS P. GURSKIS
659 VVEST 18TH STREET TeL SEeley 3-5711

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArda 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50TH AVĖ., CICERO, ILL Tel. OLyniplc 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46TH STREET Tel. Y Arda 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1218
2814 VV. 28RD PLACE ' TeL Virginia 7-8872

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50TH AVĖ. OLympic 2-5245 tr TOvnhaD 3-9887
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X Justinas Mackevičius, Jr., 
Standard Federal Taupymo ir 
Skolinimo b-vės vicepirm., 4192 
Archer Avė., šiomis dienomis 
pranešė, kad augščiausias divi
dendas bus išmokėtas taupy- 
tojams už pirmą 1958 m. pus
metį apie $901,230. Tai yra di
džiausia suma išmokėta už pus
metį taupytojams, kokia kad 
buvo mokėta 49 metų b-vės vei 
kimo laikotarpyje. I

Aptaręs b-vės pelno galimy
bes antram pusmečiui, J. Mac
kevičius pareiškė, kad taupyto- 
jams bus mokamas tas pats 
augščiausias dividendas ir už 
antrą šių metų pusmetį. J. Mac 
kevičius pažymėdamas, jo? yra

LIETUVIŠKOJI TRISPALVĖ PIRMOJI j
BAZILIKOJE

Labiausiai lankomoje Chica
gos katalikų bažnyčioje — So
pulingosios Dievo Motinos ba
zilikoje (Jackson, ties Kedzie) 
— iškelta lietuviškoji trispalvė. 
Bazilikoje bus visų, Chicagoje 
įsikūrusių, tautų vėliavos, bet 
pirmoji garbė teko lietuviams. 
Vėliava buvo pašventinta ir ba
zilikoje 
kilmes 
Žmonių 
važiavo
atsiliepė į organizatoriaus tėvų 
marijonų spaudos direktoriaus 
kun. P. Ciniko, MIC, kvietimą. 
Vyko specialiais autobusais iš 
parapijų Buvo kelios ateitinin
kų vėliavos, kurias lydėjo tau- šventoji, buvo einami Sopulin- 
tiniais drabužiais pasipuošusios > gosios Dievo Motinos kryžiaus

padėta per lietuvių iš- 
penktadienio vakare, 

iš įvairių parapijų su
arti 2,000. Visi gražiai

mas, ją nunešė ant altoriaus. 
Galingai skambėjo Lietuvos 
himnas.

Toliau sekė Sopulingosios Šv. 
P. Marijos novena, giesmė Svei- j 
ka Marija. Anglišką pamokslą 
pasakė kun. P. Cinikas, primin
damas, kad Lietuvoj dabar taip 
negali rinktis į pamaldas. Prašė 
prisiminti sunkioje okupacijoje 
kenčiančius Lietuvos žmones. 
Lietuviškame pamoksle kun. 
Pr. Garšva, MIC, iškėlė Marijos 
pagalbą žmonijai, skatindamas 
jos globos šauktis, jieškant jos 
malonių sau ir tėtvų žemei Lie
tuvai.

Sugiedojus Ateik Dvasia

Kardinolo skrybėle 
katedroje

Mirusio kardinolo S. Stritch 
skrybėlė iškelta ir pritvirtinta 
prie lubų šv. Vardo katedroje, 
kur ji stovės, kol sudulęs. Ka
tedros dvasiškija spaudoje pa
aiškino, kad kardinolo garbė tė
ra tik pasaulinė ir todėl jo in
signijos nebus amžiams išsau
gojamos, o sunykdamos vaiz
duos tos garbės laikinumą.

tiniais drabužiais pasipuosusios gosios Dievo Motinos kryžiaus 
mergaitės. Lietuviškas vėliavas kdiai> toliau _ giesmė Skais- ■
nešė Lietuvos vyčiai. čiausioji, gražiausioji, palaimi-

Iškilmės buvo pradėtos ben- nimas Švenčiausiuoju, kurį at- 
dru maldininkų minios rožan- Į liko marijonų viršininkas Chi- 

tendencija, kad už paskolas bus čiumi, kuriam vadovavo kun. J. cagoje kun. Ant. Miciūnas, 
imama mažesnis nuošimtis. Ji- Prunskis. Toliau sekė procesija MIC, asistuojamas kun. dr. V. 
sai mano, kad tai yra padrą
sinantis reiškinys ir išeis į nau
dą kaip skolintojui, taip ir tam,, 
kuris paskolą duoda. Jisai dar 
pataria pirkėjams, kad jie tei- Į 
rautųsi apie geresnes skolinimo 
sąlygas ir mažesnius nuošim
čius, kaip kad jie renkasi ir ge
rai apsvarsto pirkdami nuosa^ 
vybę.

x Naujai išrinktosios Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės 
tarybos pirmoji sesija šaukiama 
liepos 4—6 dienomis Clevelan- 
de, Ohio. Šioje sesijoje bus iš
rinktas-naujas JAV LB tarybos 
prezidiumas ir naujoji JAV LB 
centro valdyba. Iš Chicagos į 
tarybos sesiją vyksta visi nau
jai išrinktosios tarybos nariai. 
Tarybos narių suvažiavimą glo
boja LB Clevelando pirmoji 
apylinkė. Liepos 5 d. vakare, 
tarybos nariams pagerbti ren
giamas pobūvis, kuriame kvie
čiama dalyvauti ir lietuvių vi
suomenė.

į baziliką, kuriai vadovavo Don Į Andriuškos, MIC, ir kun. J. 
Varnas Amerikos legiono pos- \ Budzeikos, MIC.
tas, komanduojamas Juozo Sta- • .Ypatingai įspūdinga buvo 
naičio. Giedama Sasnausko Ma- procesija su žvakėmis tamsioje 
rija, Marija. vauv-
vavo Šv. P. Marijos Gimimo pa
rapijos choras su Antanu Gie
draičiu ir Alice Stephens ansam 
blis, vadovaujant pačiai A. Ste
phens. Didžiulė bazilika tiek pri 
sipildė žmonių, kad daugeliui 
teko stovėti. Servitų, tą bažny
čią aptarnaujančių, kun. C. Bri- 
ssete pašventino lietuvišką vė
liavą ir kons. dr. P. Daužvar- 
dis, dviejų tautiniais drabužiais 
apsirengusių lietuvaičių lydi-

Giesmėms vado- bazilikoje, giedant Liurdo gies
mę. Visiems maldininkams pa
liko neužmirštamą įspūdį. Lie
tuviai buvo suvažiavę dvylika 
specialių autobusų iš Šv. Myko- 

Į lo par., Brighton Parko, Šv. Jur 
1 gio par., Cicero, Marąuette Par

ko ir Aušros Vartų parapijos.
Organizuotai dalyvavo Mote

rų s-gos centro valdyba, šv. 
Jurgio, Brighton Parko Marijos 
moksleivių ateitininkų kuopos 
ir daug kitų. —J. Dgl.

Pagerbia Lietuvos vyčius
Chicagos savaitraštis “New 

World” įdėjo žinią, kad Chica
gos apskrities Lietuvos vyčiai 
turės savo parengimą liepos m. 
4 d. Rengėjų komitetui vado
vauja Al Meckus ir VI. Cibuls
kis. Gegužinė bus Bučo darže. 
Programą pildys radijo ir tele
vizijos žvaigždės.

Krautuvių centras
Didžiulis krautuvių centras 

statomas yra ties 95-ta ir Cice
ro. Chicagoje. Patalpų pastaty
mas ir įrengimas kainuos apie 
$2,000,000. Užims 10 akrų plo
tą. Čia bus daugiau kaip 20 į- 
vairių krautuvių. Pamatų pra- rikos Lietuvių Gydytojų sąjun 
kasimas įvyks rugpj. 1 d., o bus 
užbaigta 1959 metų pavasarį.

Mažina stočių skaičių
Illinois Centrai geležinkelio 

linija gavo leidimą Illinois Ko
mercijos komisijos uždaryti sa
vo stotis ties gatvėmis: 47, 72, 
75, 91, 50, 64 ir 66-ta. Taipgi 
bus sumažintas traukinių judė
jimas tomis valandomis, kada 
keleivių būna mažiau.

; Maisto bus daug ir gero, prie 
maisto irgi nieko netrukus, link 

— Kolumbijoje plačiai kalba- smumo bus iki valiai. Visi, ku
rna, kad paskutiniu laiku vie- i r*®bus BeverlyShores tą savait

1$ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE I

— Lituanus žurnalą leidžia 
Lietuvių Studentų są-ga JAV. 
Tuo būdu visi studentai ir są
jungai priklausą alumnai yra 
šio žurnalo leidėjai. Su Liet. 
Stud. sąjungos JAV centro val
dyba žurnalui remti komitetas 
palaiko labai glaudžius ryšius, 
tardamasis įvairiais reikalais 
su qv pirmininku Vaclovu Elei-; 
za ir Užsienio skyriaus vedėju į 
Algiu Gečiausku. Ypatingai ar
timas ryšys yra su Lituanus re
dakcija ir administracija per 
vyr. red. dr. Vytautą Vygandą 
ir administratorių K. Skrups- 
kelį įvariais laiškais, raštais ir 
asmenišku kontaktu. Su jais vi
sais žurnalui remti komitetas 
yra turėjęs bendrus posėdžius, 
o dr. Vygantas iki šiol dalyva
vo 4 bendruose posėdžiuose 
(iš 7).

— Lietuviai gydytojai Michi- 
gane susiorganizavo. Praeitą 
mėnesį Detroite, dr. Miškienės 
rezidencijoj, įvyko gausus Ame Beverly ShoreS, Ind.

Gegužinė
Beverly Shores Lietuvių A- 

merikos Piliečių klubo įvykęs 
susirinkimas, birželio 21 d., bu
vo gana skaitlingas ir gyvas, 

I diskusijų irgi netruko.
Pikniko rengimo komisija pra 

nešė, kad piknikas įvyks liepos 
•5 d. “Albra” darže (A. Brazio).

inam tautiečiui iš Montevideo, Į kviečiami dalyvauti šios 
grįžtant į Lietuvą (vėliau gal ir 
į Sibirą...) šios kolonijos raudo
nųjų vadukai per išvykstantį Į 
„prezidentui” Paleckiui ir ki
tiems Maskvos atsakingiems tar 
nams Lietuvoje dovanų įdėjo 
vilnonės rūbams medžiagos, lai 
krodukų ir net paprastas kepu
res. Draugučiai Rasikas, Čapli
kas, Ravuckas prieš porą metų 
patys savo akimis matę, ko so
vietinėje tėvynėje taip trūksta, 
gerai žino, ko ten net patiems 
didžiausiem raudoniesiem kapi
talistams stokoja, nors čia jie 
vis dar nesiliauja tyčiotis iš tų, 
kurie savo paprastiems bro
liams kolchozininkams iš už
sienių kuriuo nors būdu norėtų 
padėti. Juk rusų nuniokiotoje 
Lietuvoje “yra visko”. Už tat 
jie savo dovanėles Paleckiui ir 
kitiems stengėsi išlaikyti dide
lėje paslaptyje.

! kolonijos lietuvių parengime.
BJJ.

Amerikiečiai aukojasi 
misijoms

Nuostabu, kiek daug pasi
šventimo misijų darbui parodo 
amerikiečiai. Vienu tokio pasi
šventimo pavyzdžiu yra Mary- 
knoll misijų vienuolija. Ji nuo 
II Pasaulinio karo dvigubai pa
didėjo ir dabar jau turi 1,624 
kunigus, broliukus ir seminaris
tus. Pijus XII jų globai pavedė 
Formozą, Korėją, Japoniją, 
Hong Kongą, Phillipinus, Hava
jų salas, Chilę, Peru, Boliviją, 
Meksiką, Guatemalą ir Tangani- 
ką (rytų Afrikoje). Jų tarpe 
yra ir keletas lietuvių.

k

x Da.il. R. Matuzonytė-Inge- 
levičienė, kun. P. Brazauskas, 
dail. Br. Murinas aukojo dail. 
I. Šlapelio paminklui statyti po 
$5, dail. V. ir A. Kašubai, Chi
cagos šaulių klubas, dail. M. 
Šileikis po $10, St. ir J. Pen- 
čylai, Eug. Rytenienė, G. ir P. 
Šančiai po $30 ir kiti po ma
žiau. Paminklas dail. I. šlape
liu! jau užsakytas ir greitai bus 
baigtas.

X Alke Stephens dainavimo 
studija rengia metinį rečitalį, 
kuriš įvyks liepos 1 dieną 8 v. 
v. Chicagos konservatorijoje 
7-me augšte, 64 East VanBu- 
ren. Rečitalyje pasirodys jau
nos ir taip pat Chicagos visuo
menei jau pažįstamos solistės. 
Visi esate maloniai kviečiami 
atsilankyti ir išgirsti šias 
nininkes.

I
I

dai-

X Lituanus išeina kas 
mėnesiiai (kovas, birželis, 
sėjis, gruodis) ir jo tiražas šiuo 
metu yra 5,000 egz. Jis nuolat 
didėja. Žurnalui remti komiteto 
vajaus tikslas yra surinkti per 
1958 metus bent $5,000 (neskai
tant prenumeratų) kaipo mini
malią reikalingą žurnalo leidi
mui sumą.

X Marijona Rizgienė po sun
kios operacijos grįžo iš ligoni
nės ir gydosi namuose, 888 W. 
34 st. Ligoninėje ją savo atsi
lankymu maloniai paguodė se
serėnas kun. J. Vyšniauskas.

X Dr. Vyt. Dambrava, Voice 
of America tarnautojas Euro
poje, šiuo metu lankosi Ame
rikoje. Viešėdamas Chicagoje 
aplankė ir Draugą.

x Automobilį dovanų gali 
gauti atvykęs į Tėvų Marijonų 
Seminarijos Bendradarbių pik
niką, liepos 13 d., seminarijos 
sode. Galima bus laimėti ir ki
tų dovanų.

X Petrui Petkevičiui, gyv. 
Chicagoje, yra laiškas nuo Z. 
Arlausko iš Rochesterio, N. Y. 
Atsiimti Drauge.

trys 
rug-

buvo
sa-

Šaltas birželis

Šiemet birželio mėnuo 
šaltas ir drėgnas. Iki šio 
vaitgalio augščiausia tempera
tūra buvo 81 laipsnis, kai tuo 
tarpu net gegužės mėn. 17 d. 
buvo 89 laipsniai. Oro biuras 
sako, jog labai neįprasta, kad 
birželio mėnesį temperatūra ne 
pasiekia 90 laipsnių. Tik prieš 
20 metų (1938 m.) pirmosios 90 
laipsnių temperatūros tebuvo 
sulaukta liepos mėn. 7 d. Vidu
tinė šių metų birželio dienos 
temperatūra buvo 72.4.

Mėnulio stebėtojai
Geriausias dirbtinių mėnulių 

stebėjimo klubas, iš visų JAV, 
esąs Chicagoje, įsitaisęs Edge- 
water Beach viešbutyje. Tame 
klube dirba 42 žmonės, ir jie su 
teikią žvarbių informacijų, ko
kių negalėtų duoti radijo seki
mo įtaisai. Taip šį klubą išgyrė 
Leon Campbell, kuris Smithso- 
nian institute vadovauja mėnu
lių stebėjimo vyksmams. Jis 
buvo atvykęs į Chicagą ir pa
pasakojo, kad šiuo metu JAV-

Truputį laisvesni
Nuvykusi paviešėti Lenkijoje 

viena chicagietė lietuvė nugir
do ten daug visokių anekdotų 
apie maskolius. Augštas lenkų 
karininkas jai pareiškęs:

— Mes nesame Sovietų sate
litas; mes tas šuo, kuris buvo 
įdėtas į jų satelitą.

Nevažiuoti perarti
Chicagos Motorų klubas pri

mena, kad 8% nelaimių įvyksta 
todėl, kad perąrti sekama iš 
paskos kitos mašinos. Reikia 
palikti vieno automobilio tar
pas kiekvienoms 10 mylių va
žiuojamo greičio, kad būtų įma
noma reikale savo mašiną su
stabdyti, netrenkus į prieš ją 
važiuojančią.

Užmušė mažyčiu motociklu
Walther Memorial lisoninėie 

mirė John Arnevik, 70 m. am
žiaus, kuris buvo užgautas ma
žyčiu motociklu, vadinamu mo- 
tor scooter. Kai Arnevik ėjo 
skersai gatvę, į jį trenkė 
žiuodamas 16 m. jaunuolis.

Trys skiepai viename
Grupė Detroito gydytojų

nešė, kad apie išrastą sėkmin
gą būdą polijc skiepus jungti į 
vieną su trimis kitais: nuo dif- 
terijos, tetanus ir kokliušo. 
Greitu laiku tie skiepai pasiro
dysią rinkoje.

Mergaitės globoja šeimą
Š|v. Jadvygos mokyklos skau

tės Chicagoje paėmė gavo glo
bosi šeimą, kurios tėvas, karo 
veteranas, yra ligoninėje ir ne
gali savo septyniems vaikams 
uždirbti pragyvenimo. Mergai
tės parenka drabužių ir maisto 
vaikams ir tėvams.

CHICAGOS ŽINIOS
Koncertai parkuose

Be Grant parko, Chicagoje 
bus vasarą koncertai atvirame 
ore ir Humboldt, Lawndale, Wa 
shington, Hamilton, Horner bei 
Bumham parkuose. Koncertai 
ruošiami susitarus su Chicagos 
Muzikų federacija, su Muzikų 
Globos unija, su Chicagos Met
ropolijos Muzikų taryba ir su 
Muzikų sąjunga. Koncertai 
vyks liepos ir rugpjūčio mėne
siais. Humboldt parke koncer
tai bus sekmadienių ir antradie
nių vakarais; Lawndale parke 
(4247 W. 31 str.) — bus trečia
dienių vakaaris; Bumham par
ke (5491 S. Shore Drv.) tre
čiadienių vakarais; 'VVashing
ton parke (netoli South Park- 
way ir 55 gatvės) — trečia
dienių vakarais. Visi šie koncer 
tai daugiausiai prasidės 7 v. v. 
Hamilton parke bus katvirta- 
dieniais, 8 v. v.

Chicagos uostas
Pravedus kelią jūrų laivams 

į Michigano ežerą, didžiausias 
uostas bus Calumet ežere. Jis
aptarnaus Chicagą. Jau nuo se veikia net 135 tokie dirbti- 
1955 metų dirbama prie po uos-i nių mėnulių sekimo klubai, 
to paruošimo, ir numatyta tam. 
reikalui išleisti $24,000,000. Uo
stas apims 2,300 akrų ir tai 
bus paskutinė stotis 3,000 my
lių laivų kelyje nuo Atlanto iki 
Chicagos. Čia atvyks laivai iš 
Anglijos, Prancūzijos, Norvegi
jos, iš viso pasaulio. Jie plauks 
šešias mylias Calumet upe, kol 
pasieks patį uostą . Uoste iš
augs dideli prekių sandėliai, du 
milžiniški elevatoriai, kuriuose 
tilps po 6,500,000 bušelių grū-

■ dų. į ♦
Moteris nušovė banditą
Gladys Yesh, savininkė galiū

no, 1749 Broadway, Gary mies
te, nušovė banditą Mike Eva- 
novish, 23 m. amžiaus, kai jisai 
ją parbloškė ir grasė žaisliniu 
revolveriu, kurį moteris palaikė 
tikru. To nebodama, ji iš po 
priejuostės išsitraukė ten visa
da laikomą revolverį ir vienu 
šūviu paklojo banditą, kuris po 
lici jai žinomas dėl savo eilės nu
sikaltimų.

i

Motelis paežerėje
Tarp 25 motelių, kurie nuo 

1954 m. išaugo Chicagoje, vie
nas naujausių yra pastatytas 
ties 75 gatve ir South Shore. 
Jame gali vienu metu apsigy
venti 146 žmonės. Kiekviename 
kambary vėsinimas ir kiekvie
name televizija. Yra vietos 179 
mašinoms. Turima savas resto
ranas ir maldymosi baseinas.

Aklieji niokosi plaukyti
Grupė skaučių Austin Town 

Hali maudymosi baseine padė
jo mokyti eilę aklų mergaičių 
plaukymo. Moko net kaip gelbė- 

skęstančius.

Apdegė 4 ugniagesiai
Begęsinant užsidegusį namą 

3645 S. Paulina, Chicagoje, bu
vo apdeginti ir partrenkti nuo 
laiptų keturi ugniagesiai kai 
sprogo karšto vandens tankas 
pastogėje. Tarp sužeistųjų ug
niagesių lietuviškų pavardžių 
nėra.

ti
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gos, Michigano skyriaus steigia 
masis susirinkimas. Malonu pa
žymėti, kad sąjungon įsijungė 
ne tik naujieji ateiviai, bet ir 
čia gimę lietuviai gydytojai. 
Valdybą sudaro dr. Vyt. Ma
jauskas, dr. Eug. Gurskytė-Pau 
žienė ir dr. J. Kaupas.

į
— Antroji Amerikos Lietu-j 

vių Fronto Bičiulių studijų ir 
poilsio savaitė rengiama rug
pjūčio 10—17 dienomis Federa
cijos stovykloje. Jau pakviesti 
studijų savaitės paskaitįninkai, 
ruošiamas didelis literatūros J 
vakaras, Lietuvos partizanų pa
gerbimas ir t. t. Vienas vaka
ras skiriamas lietuvių muzikai 
ir dainai. Studijų saivaitės vado
vu yra dr. Vytautas Majaus
kas.

t
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Katalikų akcijos posėdžiai
Chicagoj, Conrad Hilton vieš

butyje, birželio 26—28 dienomis 
vyko katalikų akcijos posėdžiai, 
kuriuose dalyvavo 2,000 atsto
vų iš visų JAV ir užsienio kraš
tų.

Cirkas Chicagoje
Aikštėje šalia Soldier Field 

per 17 dienų veiks cirkas; tai 
pirmas toks didesnis cirkas per 
paskutinius trejus metus.

I

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė 

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-2481

i
Pirkit Apsaugos Bonus!

— JAU PASIRODĖ —
1959 M. MODELIAI

• TELEVIZIJOS
su ypatingu ryškiu paveikslu.

• STEREO-FONOGRAFAI:
reikia išgirsti, kad suprasti šią 
naujieną.

• STEREO-REKORDERIAI:
kas tai nepaprasto garso perdavime.

• HI Fl FONOGRAFAI
su FM radijais.

• TRANSISTORIMAI RADIJAI 
pakeičia bet kokį radiją.

• UŽSIENIO RADIJAI — 
nepaprasto stvliaus ir grožio.

• NAUJAUSIOS HiFi PLOKŠTELĖS.

URUGVAJUJ
— Urugvajaus Liet, vyčiai, 

kurie šioj kolonijoj gražiai gy- | 
vina savo veiklą, birželio 8 d. 
parapijos salėje surengė reikš
mingą pobūvį. Kai žiemos metu 
salėse nešilta, kad būtų jaukiau, 
jie surengė arbatėlę su užkan
džiais, paskiau ir filmomis. 
Gausūs pabūvio dalyviai su di
deliu dėmesiu bei rimtumu iš
klausė K. Čibiro paskaitos apie 
Liurdo šimtmetinę sukaktį. Žo
dį tarė ir misionierius tėv. J. 
Bružikas pasidžiaugdamas pa
sauliečių domėjimusi religiniais! 
klausimais. Keliems mėnesiams 
misionierius išvyksta į Sao Pau 
lo lietuvių koloniją, kur Urug
vajaus lietuviai jėzuitai turi sa
vo tautiečiams misionieriškų į- 
sipareigojimų.

- Duodami S ir H ženkliukai

Aplankykite modemiška prekybą

lAi-Dflinfl. 
lulTCLCvision
Csales - service)

Sav. Inž. A. Semėnas
3321 S. Halsted St., tel. CL 4-5665 Į
Atdara kasdien 9-6, pirm, ir ketv.’9-9 '

J

MOV I NG
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PL, Chicago,

III. VVAIbrook 5-8063

KAZYS ČESNADSKAS
12116 So. 93rd Avė.
PALOS PARK, ILL.
Telef. GIbson 8-4938

• Generalinis kontrakmi lūs nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame 
darbus • 
karnai.

cemento ir medžio 
Apkainavimai netno-

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, 
VISKĄ PERKA PAS LIEPOM)!

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

ModernišMausi* lietuvių baldą prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
8222-24-26 So Halsted St VIctory 2-4226
Krautuvė atidaryta: Pirmad. ir ketvirtad. 9—9:30 vai Kitomis 
dienomis 9—6 vai. Liepos ir rugp. mėn. sekmadieniais uždaryta.
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