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Perspėjo rusus: neduosime nė colio
*

Sovietai rengiasi teisti JAV 

U-2 lėktuvo pilotą Powers
JT Saugumo taryba nerado Amerikos agresijos 

prieš Sovietų Sąjungą
SALOMĖJA NARKĖLIONAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINES TAUTOS. — Dabar kai, sovietai rengiasi teisti 

Amerikos U-2 lėktuvo pilotą Povvers, čia vėl iš naujo tektų prisi
minti įvykius, tiesioginiai ir netiesioginiai susijusius su U-2 incidentu ir jų evantualią įtaką ateičiai.

Reikalo nepakeis tai, kaip so- ______ ____ ____
vietai nubaus pilotą Powers. čių, kurios stato žmoniją į stai- 
Taps jis įkalintas ar pasmerk- gios mirties pavojų netikėtos 
tas miriop, pats pagrindinis atominės agresijos atveju”, — 
klausimas vistiek nebus išspręs- kalbėjo JAV ambasadorius Lod- 
tas. O tasai klausimas, tai kaip ge. Lodge ir kiti vakariečiai aiš. 
sumažinti tarptautinį įtempimą, kino, kad Amerika yra priversta 
atsiradusį Rytų ir Vakarų san- šitaip rinkti karines žinias, kai

<1

sovietai nesutinka su jokiomis 
priemonėmis apsisaugoti nuo 
staigaus užpuolimo pavojaus. 
Tačiau šitas argumentas sovie
tų buvo pakartotinai atmetamas 
ir vadintas “labai pavojingu pa
aiškinimu”.

Sitai buvo po to, kai Ameri-i 
kos oficialioji pozicija buvo pa-i 
keista, kai pirmuosius tvirtini-1 turbūt, nemanė padaryti istori-1 mus, jog “tai kas, šnipinėjome

tykių pablogėjimo pasėkoje.
Pasidarė istorija

Amerika, kuri praėjusį gegu
žės pirmąją paleido savo U-2 
lėktuvą virš sovietų teritorijos 
ir kuri, kaip pabrėžiama, jau 
keleri metai, kaip tokių ar pa
našių lėktuvų siuntimą prakti
kavo, iš to lėktuvo incidento,
jos, bet ta istorija išėjo ir tai 
nebet kokia.

*

ir snipinėsime”, pasekė prezi
dento pareiškimas, jog tokie lėk 

Nevykusiai mėtydama pėdas tuvU skridimai suspenduojami, 
ir pirma net lėktuvo itikrąją! Tasai pareiškimas, beje, pre- 
misiją maskuojant nekaltu me- zidento padarytas Paryžiuje, ma 
tereologinių duomenų rinkimu, tyt, Chruščevui nesuteikė pa-, 
Amerika šituo atveju padarė Ii- kankamai satisfakcijos ir šisai 
gi šiolei tarptautinių santykių nelaikė klausimo baigtu, jei sa- 
praktikoje sau precedento ne- vo užs. reikalų ministeriui lie-. 
turėjusį dalyką. Prezidentas Ei- pė važiuoti į JT Saugumo tary- 
8enhoweris, kuris žinojo bend- bą.
rai, bet faktinai nięko konkre
čiai nebuvo painformuotas apie 
tąjį skridimą, viešai prisiėmė 
kaltę ir tuo pačiu sulaužė tarp
tautinę praktiką, kur paprastai 
valstybių galvos laikomos virš 
ar atokiai nuo šnipinėjimo rei
kalų.

Sunku būtų spėti, koks būtų 
buvęs kitoks, bet šis U-2 lėktu
vo incidentas sovietų premjerui 
Chruščevui buvo labai tinkamas 
pretekstas sugriauti visai lig- 
šioliei draugystei tarp jo ir Ike,

jisai buvo sutaręs ir jo lanky
mosi Maskvoje laiką ir t.t.

Rovo puikus pretekstas

Tasai incidentas buvo puikus džiasi, kad Saugumo aryba “va 
pretekstas išeiti ir iš Paryžiaus kartečių dominuojama”, nes jo 
viršūnių konferencijos, nesvar- je šiuo metu sovietai savo pu 
bu kokios priežastys būtų prie sėje teturi tik vieną — Lenki
to vedusios. Chruščevas, reika
laudamas, kad Amerika atsi
prašytų ir nubaustų kaltininkus, 
puikiai žinojo, kad šisai jo “ul
timatumas”, kaip Ike tai pava
dino, nebus priimtas.

O po to jau sekė atšaukimas 
Ike kelionės į Sovietų Sąjungą, 
po to pasipylė kaltinimai ne tik 
prieš Ameriką, jos karines ba
zes, bet ir prieš patį Ike, kves-
tinuojant jo taikingas intenci-i bendro stalo. Ir tada buvo su-
jas, jo pažadų laikymą ir t.t.

Kai viršūnių konferencijai iš- 
sivažinėjus Sovietų Sąjunga su 
skundu prieš Ameriką dėl to 
lėktuvo atėjo į Jungtines Tau
tas, JT Saugumo taryba fakti
nai diskutavo ne sovietų skun
dą, bet “reikalą iš esmės”.

Sovietų skundas

Sovietams kaltinant, jog U-2 
lėktuvas įvykdė “agresiją” prieš 
Sovietų Sąjungą, pažeisdamas 
jos teritorinį integralumą, A- 
merika su savo sąjungininkais 
tvirtino, Jog tos agresijos visiš
kai nebuvo. “Vietoje tokius kal
tinimus mėtydami, mes visi ge
riau turėtume ieškoti priežas-

Jungtinių Tautų nutarimasv
JT Saugumo taryba, kurioje 

diskusijų metu buvo stengiama
si sumažinti lėktuvo šnipinėjimo 
reikšmę pastarųjų technologi
jos laimėjimų šviesoje, kad ir 
nerado Amerikos agresijos prieš 
Sovietų Sąjungą, bet vis dėlto 
apeliavo į visas tautas “res
pektuoti viena kitos suverenu
mą, teritorialinį integralumą ir 
politinę nepriklausomybę”.

Nors sovietų prašymas pas-
su kuriuo jisai kūrė Camp Da-1 merkti Ameriką ir nebuvo pa- 
vid dvasią”, su kurio anūkais tenkintas, bet jų atstovas ne-

balsavo prieš tokią rezoliuciją, 
matyt, nieko daugiau iš Saugu 
mo tarybos ir nesitikėdamas 
Sovietai nebe reikalo ir skun

ją. Vadinami neutralieji iš Af 
rikos ir Azijos — jų skundo ne 
palaikė, nors negynė ir Ameri 
kos už patį U-2 įvykį.

Kai JT Saugumo tarybos po
sėdžiai vyko viršūnių konferen
cijos palaidojimo nuotaikoje, 
ypač mažųjų valstybių atstovai 
JT Saugumo taryboje galvojo 
apie tai, kaip tuos išsiskyru
sius didžiuosius vėl suvesti prie
tarta ir rezoliucijon įtraukta 
(ton pačion, kurioje buvo kvie
čiama respektuoti suverenumą 
ir t.t.) pageidavimas, kad ke
turi didieji pradėtų savo pasi
tarimus tarpusavio skirtumams 
išsiaiškinti ir kad ir toliau siek
tų nusiginklavimo.

Po dviejų mėnesių
Tai buvo gegužės pabaigoje. 

Tada dar nebuvo žinoma, kad 
Chruščevas saviškio bloko at
stovams netrukus lieps išeiti iš 

i nusiginklavimo konferencijos,
[ net nedavus progos vakarie
čiams pristatyti savo naująjį 
nuginklavimo planą. Taip pat 
nebuvo tikimasi ir tai, kad ne

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Dagas Ham- 
nmrskjoldas Saugumo tarybos 
posėdyje vakar pareikalavo, 
kad belgų kariuomenė tuojau 
išeitų iš Kongo ir Katangos pro 
vincijos, kuri atsiskyrė nuo Kon 
go centro vyriausybės, jei nori
ma išvengti karo Afrikoje.

— Kongo prezidento Joseph 
Kasavubu partija Abako nebe- 
remia premjero Patrice Lumum. 
bos. Gali kristi Lumumbos vy
riausybė. Abako partija remia 
federacijos idėją ir ji gali pap
rašyti savo Bekongo provinci
jai nepriklausomybės laisvai fe- 
deruotoje Kongo respublikoje. 
Katangos pųp^cija jau pasis
kelbė nepriklausoma nuo Kon
go.

— Kraštutinaii graikai kip- 
riečiai bandys sutrukdyti Kip
ro salos pepriklausomybės pas
kelbimą rugpiūčio 16 dieną, ruoš 
darni demonstracijas ir nera
mumus. Tai pranešė graikų kip- 
riečių dienraštis “Philelefthe- 
ros”. Ekstremistai Nicosijos 
mieste turėjo susirinkimą.

— Prezidentas !Eisenhoweris
vakar pateikė kongresui didelę 
programą, pradedante nuo pa
galbos užsieniui iki medicinos 
pagalbos seniems asmenims, 
bet perspėjo prieš “neapgalvo
tas išlaidas”.

— JAV senatas vakar susirin
ko ir pradėjo darbą.

— JAV lakūno Powers byla 
Maskvoje bus pradėta svarsty
ti rugpiūčio 17 dieną.

Kuboje stiprėja komunizmas
Pareiškė Kubos kardinolas ir vyskupai

HAVANA, Kuba. — Kubos 
katalikų Bažnyčia sekmadienį 
puolė sustiprėjusį premjero Fi- 
del Castro vyriausybėje komu- 
nfemą.

Vyskupų laiškas bus skaito
mas visose Havanos bažnyčiose, 
pareiškiant didelį susirūpinimą 
dėl “padidėjusios komunizmo 
įtakos Kubos krašte”.

Laiške pasakyta, kad “tai ver 
čia mus susirūpinti, nes katali
kybė ir komunizmas atstovau
ja dvi žmogaus ir pasaulio są
vokas, kurios viena kitai yra 
priešingos ir kurios niekada ne
gali susitaikinti.

Laiškė pasirašė Kubos kar
dinolas Manuel Artega, Hava
nos arkivyskupas; Msgr. Eve- 
lio Diaz, Havanos apaštališkas
laimėjus Genevos konferenci
joje, vėl sugrįš į tenai, kur pra
sidėjo — būtent, į Jungtines 
Tautas.

Maždaug po dviejų mėnesių 
po U-2 į Saugumo tarybą atė
jo ir kitas sovietų skundas — 
dėl kito Amerikos lėktuvo, RB 
-47, tariamai pažeidusio sovietų 
teritoriją. Dar sovietai nepas
kelbė kada, bet ir, kaip pabrė
žiama, to lėktuvo išlikusi įgu
la bus teisiama. Atrodo, pana
šaus likimo susilauks ir pasta
ruoju metu sovietų suimtas nau. 
jas tariamas šnipas, kuris, sa
koma, buvęs amerikiečių lėktu
vo nuleistas į sovietų terito
riją.Taigi, U-2 lėktuvo atveju pra. 
sidėjusi įvykių eiga tebetrunka, 
ir taip vietoje visų laukiamo 
tarptautinių santykių gerėjimo 
— reikalai blogėja.

Bruckeris perspėjo raudonuosius: 

JAV neužleis ne colio
JAV armijos sekretorius kalbėjo armijos 

sąjungos susirinkime
WASHII*KITONAS. — JAV armijos sekretorius Wi’ber M. 

Bruckeris valcar perspėjo Rusiją, jog ją ištiks nepaprasta staig
mena, jei ji galvoja, kad Jungtinės Amerikos Valstybės trauksis 
akivaizdoje agresijos, besireiškiančios bet kur pasaulyje.

Bruckeris pareiškė, kad Jung _
tinės Amerikos Valstybės ne- paisant “didelių problemų”, jo 
duos “nė colio tarptautinei gang penkerių metų valdymo metu 
sterizmo provokacijai”. Jis pa- armija padarė “nepaprastą pa
sakė, jog tai buvo įrodyta, kai žangą” ir ji gali atsikirsti bet
Amerika susivienijo už preziden 
tą Eisenhowerį akivaizdoje 
Kremliaus įžeidinėjimų, sugriu
vus viršūnių konferencijai ge
gužės mėnesį.

“Visuomet yra neišmintinga 
bandyti likimas provokuojant 
kantrią tautą”, — pasakė Bru
ckeris. “Jei rusai abejoja, ar 
mes įvykdysime savo įsiparei
gojimus priešintis agresijai bet 
kur pasaulyje, ir ar griebsimės 
ginklų, jie yra nepaprastoje 
staigmenoje”.

Jis sudvigubino savo perspė
jimą su prašymu skirti daugiau 
pinigų Jungtinių Amerikos Vals 
tybių armijos sumodeminimui, 
padidinti jos skaičių, pagerinti 
kareivių perkėlimą lėktuvais iš 
vienos vietos į kitą ir parūpinti 
balistinių sviedinių gynybai.

Bruckeris kalbėjo Jungtinu 
Amerkos Valstybų armjos są- 
jungioje, kuri pradėjo trijų die- 
jų dienų suvažiavimą, kuriame 
dalyvauja 3,000 asmenų.

Bruckeris, tvirtas administra
cijos rėmėjas, pareiškė, jog, ne-

administratorius, ir Msgr. Euri- 
que Ierez Serantes, Santiago ar. 
kivyskupas ir vyras, kuris Cast
ro gyvybę išgelbėjo 1953 me
tais, kai jį vijosi buvusio pre
zidento Fulgencio Batistos ka
reiviai. Kubos šešių provincijų 
vyskupai irgi pasirašė dokumen 
tą.

Mirė kun. Vladas
Polonskis, MIC

OKUP. LIETUVA. — Tik ką 
gauta žinia, kad liepos pabaigo
je Šiluvos altarijoje yra miręs 
kun. Vladas Polonskis, MIC. 
Velionis buvo gimęs 1882 m. 
gruodžio 15 d., kunigu įšventin
tas 1907 m. spalio 28 d. Buvo 
ilgametis Veliuonos klebonas, o 
1935 m. balandžio mėn. įstojo 
į marijonų vienuoliją. Čia gy
vendamas, darbavosi klebonu 
Mariampolėje, vėliau buvo kle
bonas ir viršininkas Žem. Kal
varijoje. Išbuvo beveik dešimt 
m-»tų Sibire. Grįžęs kurį laiką 
buvo altarista Veliuonoje, o da- 

I bar jau porą metų Šiluvoje, kur 
buvo ir palaidotas.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 9 d.: šv. Jonas 

Vianney; Pilėnas, Gražutė.
Rugpiūčio 10 d.; šv. Laury

nas; Laima, Daina.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago-' 
je ir jos apylinkėje šiandien — J 
giedra ir maloni temperatūra, 
apie 70 laipsnių; rytoj — gied
ra, jauki oro temperatūra.

Saulė teka 5:51, leidžias 8:01.

“kokios rūšies užpuolimui”. 
Bruckeris pabrėžė, kad armi

ja išvystė daug pranašesnius 
ginklus nei raudonoji kariuome
nė.

Okup. Lietuovje mirė 
prel. Antanas 
Grigaliūnas

CHICAG0. — Iš okupuotos 
Lietuvos gauta žinia, kad š. m. 
liepos mėn. 11 d. mirė Panevė
žio vyskupijos kapitulos prela
tas Antanas Grigaliūnas. Mirė 
nuo kraujo išsiliejimo smegeny 
se, neatgavęs sąmonės; palai
dotas Panevėžio Senamiesčio 
bažnyčios kriptoje.

Velionis ilgus metus kape- 
lionavo Linkuvos gimnazijoje; 
vėliau buvo pakeltas į kanau
ninkus ir paskirtas Biržų kle
bonu ir dekanu. Pastaruoju lai
ku buvo Panevėžyje Šv. Petro 
ir Povilo parapijos klebonas ir 
kapitulos prelatas. Mirtis išti
ko netikėtai; velionis jokiomis 
rimtomis ligomis nesiskundė.
Naujas turky pasiunti

nys į Ameriką
KAIRAS, Egiptas. — Turkų 

ambasada sekmadienį patvirti
no, kad ambasadorius Faik Zi- 
hni paskirtas Turkijos nauju 
pasiutiniu į Washingtoną.

Sovietų ekspertai
išplaukė j Kongą

MASKVA. — Sovietų tech
nikai rugpiūčio 5 dieną išplau
kė laivu į Kongą, gabendami 
100 sunkvežimių, gazolino ir at 
sarginių dalių. Tai vakar prane
šė sovietų žinių agentūra Tass. 
Rusai mokys kongiečius vairuo
ti sunkvežimius.

400 belgų Kongo 
viduje

WASHINGTONAS. — Franz 
Taelemans, Belgijos užsienių rei 
kalų spaudos direktorius, pa
reiškė spaudos konferencijoje 
rugpiūčio 5 d., išskyrus belgų 
bazes Leopoldvillėje ir Katan
gos provincijoje, beveik visi bel
gų kareiviai palikę Kongą. Tik 
apie 400 belgų karių pasiliko 
tolimose vietose, kur dar Jung
tinių Tautų kariniai daliniai ne
atvyko.

Raudonųjų teroras 
Tibete

GENEVA, Šveicarija. — Tarp 
tautinė teisininkų komisija sek
madienį kaltino raudonąją Ki
niją, kad ji žudo, kankina, prie
vartauja ir sterilizuoja žmones 
Tibete.

Komisija atspausdino 340 pus 
lapių pranešimą apie Kinijos 
raudonųjų žiaurumus.

Tarp kitko rašoma, mažiau-

JungtiniŲ Tautų generalinio sekretoriaus pagalbininkas Ralph J. 
Bunche sveikinasi su Katangos premjeru Moise T&hombe (deši
nėje) susitikus jiems Elisabethvillėje. JT. saugumo taryba su
kvietė nepaprastą posėdį spręsti Kongo ir Katangos provincijos 
klausimų. Bunche yra įsitikinęs, kad JT kariniai daliniai neturėtų 
įžengti į atsiskyrusią Katangos provinciją nuo Katango vyriau
sybės, nes katangiečiai atidengtų ugnį. (UPI)

Greitai busiąs civilinis
* I

karas Kuboje
MONTREALIS, Kanada. —I 

Buvęs Kubos armijos vadas 
maj. gen. Jose Elenterio Ped- 
raza Cobrera sekmadienį pa
reiškė, kad civilinis karas Ku
boje prasidėsiąs už kelių mėne
sių.

Pedraza, vienas iš žymesnių 
pareigūnų grupės, Madinamos 
kubiečių antikomunistų sąjūd- 
žib, buvo savaitgalyje pirmi
ninkas visos eilės susirinkimų 
su Kubos tremtiniais, gyvenan
čiais Kanadoje ir Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse. Jis pareiš
kęs, jog Kuba “šiandien yra 
P’rmame civilinio karo tarpsny
je” ir nepasitenkinimas prem
jero Fidel Castro režimu grei
tai sklinda visose krašto daly- i 
se.

Havanos-Bonnos
pasikalbėjimai baigėsi
BONNA, vakarų Vokietija. 

— Tarp Kubos ir vakarų Vokie
tijos prekybos pasikalbėjimai 
rugpiūčio 4 dieną baigėsi bei 
sutarties. Tai vakar pranešė va-f 
karų Vokietijos žemės ūkio mi
nisterijos kalbėtojas.

Derybos nepasisekė, nes Ku
ba norėjo sutartyje įtraukti 
importo cukraus kvotą ir ki
tus pažadus. Vakarų Vokietijos 
ministerių kabinetas nutarė ne
surišti jokiais pažadais. Pagal 
buvusią sutarteį, kuri baigėsi 
vasario mėnesį, vakarų Vokieti
ja importavo 180,000 tonų cuk
raus iš Kubos kasmet.

Mirė vyskupas Petras Strods
CHICAGO, ILL. — Vakar Chi 

cagoje gauta telegrama, kad Ry
gos metropolijos administrato
rius vysk. Petras Strods mirė 
penktadienį, rugp. 5 d. laidoja
mas šiandien, rugp. 9 d. Tele
grama gauta iš Varaklani. Velio 
nis turėjo apie 75 metus am
žiaus, bet nebuvo girdėti, kad 
būtų sirgęs. Rugp. 14 d. jis dar 
rengėsi cclebruoti pontifikalines 
mišias I>atvijos šventovėje Ag
luonoje. Telegramą apie mirtį ga

šia 10,000 tibetiečių vaikų bu
vo išgabenti į Kiniją prieš jų 
valią, daugiau kaip 3,000 iš Lha- 
sa, Tibeto sostinės. Tik 500 su
grįžo?

Kennedy davė Syming- 
tonui kampanijos

darbą
HYANNIS Port, Mass. — 

Šen. John F. Kennedy, preziden 
tinis kandidatas, sekmadienį pas 
kyrė šen. Stuart Symingtoną 
vadovauti šešių vyrų komitetui, 
kuris paruoš gynybos planą, jei 
demokratų partija laimėtų Bal
tuosius Rūmus lapkričio rinki
muose.

Kennedy pareiškė korespon
dentams, jog jis paskyrė Mis- 
souri demokratą vadovauti ko
mitetui, kuris paruoš planą per 
organizuoti Pentagoną.

Nušovė tėvą, kam 
mušė motiną

CHICAGO, III. — Penkiais 
revolverio šūviais 18 m. am
žiaus jaunuolis vakar anksti ry
tą nušovė savo tėvą John Ga- 
vurnik, 45 m., už tai, kad jisai 
mušė motiną. "Negalėjau to
liau bepakęsti matyti nuolat 
mušamą motiną" — aiškino jis 
policijai. Jaunesnysis sūnus pa
dėjo užtaisyti revolverį. Polici
ja iš šeimos narių susekė, kad 
tėvas gėrė visą sekmadienio po
pietį. Kai nakčia jo sūnūs išgir
do mušamos motinos riksmą, 
jie paėmė du tėvo revolveriu 
ir paleido šūvius iš vieno, ir pas 
kiau iš kito.

Alkoholis ir šeimų netvarka 
dažniausia baigiasi tragiškai.

vo velionies brolienė, gyvenanti 
Chicagoje.

Šiandien 8 vai. 30 min. Aušros 
Vartų bažnyčioje, Chicagoje, už 
velionies sielą bus egzekvijos ir 
šv. mišios, kurias atnašaus kun. 
B. Baginskis, MIC.

Prieš netvarką

MEXIC0 CITY. — Policijos 
departamentas vakar perspėjo, 
kad jis neleis netvarkingų de
monstracijų.

• Indonezijos Ramiu n ge te
roristai vakar pagrobė penkis 
jaunuolius ir sudegino 120 na
mų Tjibitung miestelyje.

1t
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1
11.00 vai................................................................................ Iškilmingo* švento* Mišios
12:00 vai................................................................................ Pietūs lietuviškume stiliuje
8:30 vai. — Meninė programa: išpildo švento Petro parapij<»* choras iš South 

Boston, M ass., kuris yra jau kelinti metai Naujosios Anglijos čempijonas; 
tautiniai, įvairių tautų šokiai, v adovaujant poniai Onai Račienei.

LIETUVIŲ DIENA—PI K N I KAS
Rugpiūčio mėn. 14-t<j dieną, 1960 metais 

KENNEBUNKPORT, MAINE

Kuo nuoširdžiausiai kviečiame visus dalyvauti mūsų meti
nėje šventėje, atsigaivinti Maine valstybės gamtoje, pasidžiaugti 
kartu su savo pažįstamais ir draugais. RENGĖJAI

Rašo DR. AL RACKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
<34? Archer Avė . Chicaoo. 32

iki gydytojas paims nelaimin
gąjį savo priežiūron.

Juo arčiau prie atombombos Signalizuok . ar kitokiu
sprogimo centro, tuo baisesnis buc^u žau^ ^D , ar Rau ono-

Juo toliau nuo ' j° KrVžiaus- ar daktar0 Pa^el;bos. Kol pagalbos sulauksi, tai

ATOMINEI BOMBAI 
SPROGUS (7)

yra karštis, 
sprogimo centro ir juo geres
nėse slėptuvėse žmonės bus pa
sislėpę, tuo mažiau bus apsvi
lusių žmonių.

Smarkiai apdegusį gelbėjant 
reikia žinoti kaip gelbėti. Ypa
tingai svarbu žinoti ko nevalia 
daryti.

Netapk apdegusių vietų su 
aliejumi, ar mostimi, ar skiedi-

būtinai reikia:
(a) Ligonį užlaikyti šiltai, 

bet ne karštai; saugoti — ne- 
atšaldyti!

(b) Duoti apdegėliui gerti 
daug vandens su druska ir so
da (baking soda). Mišinys tu
ri būti šitoks: pusė arbatinio 
šaukštelio sodos ir vienas ar
batinis šaukštelis druskos į

I

Nuotraukoj matyti daiktai, kuriuos sovietai sakosi radę pas su
imtą amerikiečių šnipą Slavnov, kuris buvęs amerikiečių išmestas 
parašiutu. Šią nuotrauką išspausdino Pravda. (DPI)

niu, ar su kokiu nors paten- kV(>rtą vandens. Ragink nelai-
tuotu “apdegimams” prepara
tu. Atombombos apdegimui ir 
radiacijai yra visiškai kitokio 
pobūdžio negu paprastos ug
nies apdegimai. Jei padarysi 
klaidą ir aptepsi nelaimingojo 
apdegimus ne tokiu tepalu, ko
kiu reikia, tai tik padarysi dau 
giau žalos apdegusiam žmogui 
ir pasunkinsi gydytojui žmo
gaus gelbėjimą. Tiktai gydyto
jas gali nuspręsti kokiu tepalu 
ir kokiomis priemonėmis gel
bėti nuo atombombos apdegusį 
žmogų.

Neplėšk drabužių, jei yra 
prikibę prie apdegusių žaizdų. 
Tada tik apkirpk drabužį ap
link, kad neplėštų apdegusios 
vietos.

Neatšaldyk ir neapnuogink 
apdegusio žmogaus. Nenuimk 
nuo apdegusio žmogaus drabu
žių daugiau negu reikia žaiz
doms aprišti. Žinok, kad dra
bužiai palaiko kūne šilumą, o 
atšaldyti apsvilusį žmogų yra 
baisiai pavojinga.

Nešlapink šaltu vandeniu ir 
nedėk šaltų kompresų ant ap
degusių žaizdų. Nors šaltas 
kompresas laikinai švelnina 
skausmą, bet paskui bus blo
giau. Šaltas šlapias kompresas 
šaldo žmogų. Šaldomas nelai
mingasis dažniausiai miršta, 
nes “šako” ištikto žmogaus kū
nui reikia šilimos.

mingąjį gerti daug tokio van
dens. Jis privalėtų išgerti to 
mišinio apie 6 ar 7 kvortas per 
12 valandų. Tai apsaugos jį 
nuo leipimo ir nusilpimo 
(shock).
DAKTARU ATSAKYMAI J 

KLAUSIMUS

Krikščionies pažangumas 
ir uždaviniai

Popiežius per radiją pasakė 
kalbą Maltos katalikams, taip) 
užbaigdamas tautų Apaštalo 
šv. Povilo garbei skirtuosius 
metus, kuriuos šventė Maltos 
sala, minėdama 19 šimtų metų 
sukaktį nuo šv. Povilo atvyki
mo į Maltą. Į baigiamąsias iš
kilmes buvo susirinkę apie 
200,000 asmenų, tai yra beveik 
70 procentų visų salos gyven
tojų.

Savo kalboje Jonas XXIII galvoja, kad klausymas Dievo 
visų pirma iškėlė Maltos kata- ir Bažnyčios įsakymų jį paže- 
likų tikėjimo gilumą ir tvirtu- mina, uždeda jam varžtus ir 
mą. Būti tvirtais tikėjime tai kliudo siekti laisvo, pilno sa- 
nereiškia stovėti vietoje, — kai vos asmenybės išvystymo. Tai 
bėjo Jo Šventenybė. — Priešin netiesa, — pabrėžė Šv. Tėvas, 
gai, tai reiškia nuolatinį ėjimą — Tikras krikščionis, tas, ku- 
pirmyn; tai reiškia nuolatinį gė ris yra prisisavinęs šv. Povilo 
rio siekimą, reiškia vis gilesnį mokslą ir seka jo pavyzdžiu, 
įsisąmoninimą ir pajutimą tos toks krikščionis nežino, ką reiš

koje su Dievu ir santaikoje su 
artimu nuolat siekiant tobuly
bės idealo,- baigė Jonas XXIII. 
— Tik tokiu būdu krikščionis 
bus modernus, bus pilnas ir eis

Seminarija Tokio mieste
Yokohamos vyskupas pašven 

tino tarpdiecezinę Tokio kuni
gų seminariją, kuri rengs kuni 
gus Šiaurės Rytų Japonijos vy

skupijoms. Seminarijoj galės 
mokytis virš šimtas trisdešimt 
kandidatų į kunigus.

garbes, į kurią iškelia gyveni
mas Kristuje... Ir šv. Povilas 
mokė, kad reikia visuomet eiti 
pirmyn. Tai pakartojame ypač 
jaunimui, — kalbėjo šv. Tėvas, 
— jaunimui, kuris kartais pa-

kia sustoti vietoje, juo labiau 
nežino, ką reiškia trauktis at
gal. Tikras krikščionis visuo
met dega troškimu tobulinti 
savo asmenį ir tobulinti pasau
lį. Reikia eiti pirmyn, santai-

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spec. vidaus Ilgos 
6317 South YY'estern Avenue 
Tel. ofiso — KEpubltc 7-4900

namų — GRzivehil] 6-8161 
Valandos: kasdien 2-7 v p. p., Seš- 
tad. 1-5 vai. p. p., trečiadieniais ui 
darvta.

1)81 tikslaus priėmimo laiko (ap- 
potntment) malonėkite susitarti te
lefonu ar asmeniškai, kad nereiktu 
llarst lenk*’

Rez. «| 8-0873 
Dr. EIhIu.
DR. W. M. EISIN-EISINAS

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IK MOTERŲ LIGOS

Valandos pagaj susitarimą 
6132 8. Kedzle Avė., WA 5-2070 

Jei neatsiliepia skambinti Ml 3-O0O1

Kės. HE 8-1670 
hr. lUiliikas

Tel. OflM. VI 2-1184. Rez. RK 7-6618

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
8259 South Ilalsted Street

Vai. kasdien: S—7 p. p.{ penktad. 
2—4 ir 6—8; šeštad. 1—4 vai. Treč 
uždaryta.

Ofiso telefonas — BTshop 7-2625

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzle ir Archer) 

UAL. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. vak 
Treč. Ir sekmad. tik susitarus

su gyvenimu. Tik tokiu būdu ofiso he 4-1414. n.-zki 
jis galės atlikti savo uždavinius 
laikui ir amžinybei, Dievui ir 
žmonėms.

Atsakyma* V. C. — Perdi- 
delio skilvio sulčių rūgštingu
mo ir skilvyje žaizdų (gastri-ecaulcer) atsiradimo priežasčių 
yra daug. Bet aršiausi ir daž
niausi to viso kaltininkai yra 
kava ir tabakas, nervuotumas 
ir skubotumas.

Atsakymas A. A. — Čia ne 
Rusija. Laisvoje Amerikoje 

i niekas negali priversti ar įsa
kyti piliečiui dirbti tokį darbą 
kurio jis nenori, ar teikti pa
tarnavimą tokiam žmogui ku
ris jam nepakenčiamas. Taigi 
ir jūsų minimai slaugei teisė
tai nieko nepadarysite, jei ji at
sisakė grubijonui ligoniui pa
tarnauti. Tai taip čia Ameri
koje yra, taip ir bus.

Atsakymas P. J. — J tams
tos klausimą ar yra viltis jau
nuoliui sulaukusiam 19 metų 
amžiaus kiek paūgėti jeigu jo I 

j ūgis dabar nesiekia nė 5 pėdų, I 
i nieko konkretaus pasakyti ne-I 
galima. Atrodo, kad žmogus tik I 
ūgiu auga iki dvidešimties me-1 
tų; o paskui tai tik išmintis, neNevalyk apdegusių žaizdų, ūgis, auga.

nemėgink nuplauti svilėsių. Tai Atsakymas K. R. — Netiesa, ! 
ne tavo reikalas jeigu neturi vanduo žmogaus netukina. Tik
tam tikro išsilavinimo pirma-i tai viduriai normaliau veikia 
jai pagalbai teikti. ir kūno išmatų eliminacija yra ■

Nepradurk nudegimo pūslių geresnė tiems, kurie pakanka- 
ir neišleisk plazminio skystimo, j mai vandens geria.
Labai dažnai žmonės padaro __ _ _ _ _
klaidą, praduria pūsles, tokiu 
būdu užkrečia apdegusią žaizdą 
ir išstato nelaimingojo gyvybę 
pavojun. Užkrėsta apdegimo 
žaizda ilgai negyja, komplikuo
jasi, atsiranda granuliacijos, 
palieka dideli ir kūną žaloją 
randai. To reikia vengti.

TV — RADIJAI — HI-FI — STEREOFONINIAI HI-FI, VOKIŠKI 
ORO VĖSINTUVAI — AIR-CONDITION1NG

FRANKS Television and Radio, Ine.
SALES & SERVICE Sav. P. Keršis, P. Endzelis, J. Bendoraltls
3240 South Halsted Street Tel. CA 5-7252

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OrtliopidoM. Protezlstas 

Aparatai-ProV’zal. Med. bau. 
dažai. Spec. pagalba, kojom*

(Arch Supportb) Ir Lt.
Vai 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-> 

OKTHOPEItl.lOK TECHNIKOS LAI) 
2850 W. 63rd St., Chlcago 29, III

Tel. PKzMpect 6-5084

RE 7-6807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybe akušerija Ir moterų ligos
2454 YVest 71 s t Street

(7l-os ir Campbell A ve. kampas)
Vai.: kasdien 1--8 Ir 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p. Trečiadieniais 
uždaryta.

Atostogose iki rugpjūčio 21 d.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2787 West 71st St.

Vai. kasdien nuo 6-8 vai. vakaro 
Šeštad. nuo 12:88— 2:30 vai. p. p 

Treč. Ir kitu laiku tik susitarus. 
Tel. ofLso ir rez. WA 5-2017

G IK A lt I V S K A V
J. G. TELEVISION OO.

2512 W. 47th St.. FR 6 1998 
TV, RADIJAI, HI-FI, VftSINTUVAl 
I'.rdstlmtm-l.lMjnis.. sek. uždaryta

M O V I N G
. _ A. BENIULIS atlieka įvairiusKaip apdegusį gelbėti? perkrauBtymua bei pervežimus iš

Gelbėk taip: tolimų ir artimų atstumų.

1. Jei apdegimo plotai nedi- i Tel. BIshop 7-7075
deli ir pūslės neplyšuaios, tai ' 1
patepk su "Carbolated Petro- 
latum” ir aprišk apitampriai 
au švariais bintais.

2. Jei nudegimas yra gilus,

SOPHIE BARČUS
RBDIIO VALANDA

Visus programos M WOPA
AM 1490 Kllocvcles FM 102-7 M(

, , , i Kasdien; nuo pirmadienio Iki penkar apdegimo plotas didelis, ar tadlenlo 10-11 vai. ryte. AeštadlenJ Ir 
ryte.
vak

: RaAtlnS; 7159 So. Mapl<*wood Are..
Chlcago 29 III Telef HE 4-94 « Rking sod-a" skiedinyje (3 sta- m-ki gag-ri

oda nusmukusi — tai tuomet B^amadlenl 8:3O iki 9:80 vai. oua liUBmUKUHl, tai tuomet I Vakaruškos pirmadieni 7 vai. 
švarų skudurą pamirkęs
linius šaukštus “Baking soda’’1* 
ištirpinus 1 kvortoje šilto van
dens) dėk tiesiog ant apdegu
sios žaizdos, o ant to viršaus

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

uždėk dar daugiau sausų aku- OIŪSŲ Specialybė.
durų, bent keletą sluogsnių, ir 
standokai bet nepertampriai ap 
rišk. Jokių kitokių tepalų ar 
riebalų ant atvirų ir didelių af 
degimo žaizdų nevalia dėti. Sy
kį aprišęs taip kaip čia nuro
dyta, daugiau aptvarų nejudink

PRECIN PHOTO 
STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, «av. 
4068 ARCHER AVENUE 

Tel. Ylrghila. 7 2481

TAUPVKIT TEN, KUR MOKAMAS AUKš. DIVIDENDAS

1—_

DR. G. SERNER
USTUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

29 matų patyrimas
TaLt YArda 7-lt» 

Pritaiko Akiniuo
Kreivas Akio 

Ištaiso.
Ofisas Ir Akinių Dirbtvvft 
756 WEST S5tb STREET 

▼Maudos: nuo 10 iki S, nuo f iki K 
Treč. uždaryta. Penkt. kr iešt 10 — 3

Ofiso tel. TOwnhall 3-09t>» 
Namų-rezid. tel. PRosjH'ct 8-6081

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
(JOKAA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

5002 YV. 16th Si.. Cicero, Illinois
Vai.: Kasdien 4-8 p. p., šeštad. 10-2 
p. p. Treč Ir kt. laiku tik susitarus

Ant v įsų tao- 
I rymo sųs-t , i

4^ MIDLAND
SAVINOS « LOAlt 

ASSOCIATION

Ant Bonus 
y sąskaitų

5%
4038 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILL 

Phons: LA 3-6714
Kiekviena sųskaita Iki 810,000 yra apdrausta 

EederallnGs valdž.los Draudimo įstaigoje.
Al'GI'KT SALDI KAS, Prezidentas

NAUJŲJŲ MADŲ
Kampinės sofos ir kitokie baldai

>S) •

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

543(1 Su. Kedzle Avė.
Priima Ilgoms pagal susitarimų. 

DG1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-15 02 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad. Ir šeštad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLIES LIGOS
Pritaiko akinius

6322 South YVestem Avenue 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—8 v. i 
vak. šeštadieniais 10—-1 vai. Trečia- Į 
dien. uždaryta. Kt. laika susitarus

Ofiso telefonus l’l! 8-3229 
Rez. telef. VVAIbrook 5-5076

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
Kampas 47-tos Ir Damen Avė.
Vai. kasdien nuo 6—R vai. vak. 

fiešt. 2—4 vai. vak. ,
Trečiad. Ir kitu laiku pūgai sutarti

Ofiso tel,-f. LAfayette 3-6048 
Rez. VVAIbrook 5-8048

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. RE 7-0199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 YVest 63rd Street

Vai. kasdien nuo 1 — 4 p. p. Ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. Ir Sešt. uždaryta

Telefonas; GRovehlll 6-1696

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 YV. Marąuette Road 

Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, Išskyrus trečiadienius.

Tel.: REIlance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 YY'est 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad., ketvtrtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

$99 95 už abi 
F. A. RAUDONIS Ir N. BERTULIS, Savininkai

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 West Roosevelt Road Tel. SEeley 3*4711
Atdara pirmadieniais Ir ketvirtadieniais 9-!l vai,, 

Liepos Ir rugp. mėnesiais sekmad.
kitomis dienomis 9-6. 
uždarytu

CRANE
SAVINOS AND 

LOAN ASSOCIATION

-----
I • - i> i* ji ĮI*iii:n Ii:n:ill3l.‘l

B. R. PIETKIEWICZ, Prea.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

41/4%
NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

Mokami nuo vasario 1 d., 1960
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

Dividendai mokami sausio ir liepos m. 1 d.

VALANDOS: ant.
PIRMAD. ir KETV....................... 9 v. r. Iki R P P-

NTRAD. Ir PENKTAD.................. 9 v. r. IMI 5 p. p.
A D. .... 9 v. r. Iki 12 vai. d. Trečiad. uždaryta.

DR. C. K. BOBELIS
lakatų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. I,ltosp«*ct 6-1795 
2300 W. Sint St., Chlcago, 11L 

Oaklcy Mcllcal Arte Itldg.
arba

484 Algona Avė., Elgin, Illinois 
Tel. OYY,<*m 5-053S 

Valandos pagal susitarimų 

Tel. ofiso ITE 4-5849, rez. HE 4-2834

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 YY'est 71s£ Street
Vai. Pirm., katvlr., pi-nkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir Sešt. pagal sutartj. 
S'km uždaryta.
Tel. ofiso HE 4-6758; Ras. Hl 5-8226

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
(Hendrn praktika Ir Alergija.) 

2799 YY'est 51at Street
Valandos pirm., antr., ketvlrt., penk. 
2-9 vai. vak.: šeštad. 2-4 vai popiet 
Ligonius priima pagal fliiaitarimą.

DR. J. G. BYLA - BYLAITIS
N'Tvų-Smcgcnų Lign*. Chlrurg.

OAKLEY MEUICAL BLOG. 
2309 YVest 51 st Street

Valandos šešta,!, susitarus, skam
binti tik. pirmad., untrad., ketvlr- 
tad., penktad., tik nuo 2—4, 6—8
vai PHz.spe.f 6-1795. Kez. TRE
MOM 9-5890.

Tel. oflto Ir boto OLymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 YV. 15th StT., Cicero *

Kasdien 1—8 vai. ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 
Atostogose rugpjūčio 1—21 d.

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, Jei 
neatslUepia, šaukite KEdzie 3-2808

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
vak., pirm., antr., ketvlr. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susltaruz

Tel. ofiso HE 4-1202, rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 YVest 71st Street 
(71st Ir So. Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. Ir ketvtrtad. 1-4 p. p. 
antrad tr -aenktad 6-8 y v________

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

Headaches, Arthlritia, Rheumatlsm
Spine & Nerve, Ailmeuta 

1428 Itroaduay, Gary. Indiana
Vai. pirm. 3—6 v. v., šefit, 9—11 
vai. prieš pi,d. Kilu laiku pagal su
sitari,nų. Tel. Office Gary "nirner 
5-84138. Re*. Ch-go Bl.sliop 7-5833

DR. ZIGMAS RUDAITlF
2745 YY'est 69th Street

8pec. OKTHOPEDInCs LIGOS .. 
Priešais Sv. Kryžiaus ligonine

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penktad. 
nuo 9 iki u ryte Ir nuo 6-8 vai. y, 
šeštad. nuo 2-4 Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.
_______ Telef. REpubUc 7-2290

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis Ir pritaiko akinius 

keičia stiklus Ir ršmus 
1455 8. Callfornia Avė. VA 7-7881 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta Šeštad. 10 ▼. r. Iki 2 p. p

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Nauja* adresas: 4255 YV. 68rd St 
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DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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1724 YVest 47th Street 
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Bes. tel. GA 8-6046

DR. FL. TALLAT-KELPSA
GYDYTOJAM ir chirurgas 

Spec. chirurgines Ilgos 
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DR. VYT. TAURAS
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DR. V. P. TUMASONIS
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2454 YY’est 71at Street 
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šešt. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KfDlklV m VAIKŲ LIGV
SPECIAIjIHTC

7156 South Weetem Avenue
MEDfCAL BUILD1NG
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vai. ryto Iki 3 vai. p. p.
Office tel. RE 7-1168 

Rea. tel. WAIbrook 6-3766
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DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Niieclalybč — vidaus ligos 
2454 West 71»t Street

(71-os Ir Campnen Avė. kampas)
Vai.; kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
Šeštad.: 9 v. r. — Iki 2 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

Runkite dien. brauką’

A U
T1IE LITHUANIAN DAILY FKIEN 

4545 We*t 63rtl St., Chlcago 29. Illinoi* Tel. LUdlow 5-9509
Ent, r, d as Hneond-t'IiiHs Matter 

l'nder thn Art

M"inl.,T ,>f the Cnthollc Press Ass'n
I’uhllslp'd dullv ezeepl HundHyn and
,|„>m iifter i'brlslmns nnd Ensler 
by Ibe I ,il bu:i nlan Catholle Press

į Hoe'y.
PIIENI MEItATA; M«tnms
ChleagoJ ir CleeroJ 312.00
Kitur JAV Ir Kanadoj 310.00

i l'žHtenyie 312.00

Mareh 31. 1016, nl Chlcago, lllliiois 
of Mareh 3, 1879

SPBSi-RTITION RATER 
310.00 per yesr nutstde of Chlcago 
312.00 per yeiir In < "hlciig,, A. Cicero 
310.00 per year In f n mula.
Eorelgn f 12.00 per year
% ovdų 3 mčn. 1 mčn.
30.50 33,r,0 31.50
35.50 33.50 31.25
36 50 |3 50 31 50

Rndakel.ts straipsnius taiso savo nuoftflra Nesunsiidotu straipsnių 
nemigo. Juos gr:,;in.i tik Iš ankstu susitarus Redakcija už skelbimų tu
rini ncatandto. AkHI,Imi) kainos prisiunčiamos guvus prašymus.

Telefonas — Gltov<-hlll 6-2828
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Pavaduos Dr. V. Tauras
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DR. ONA VAŠKEVIČIUS
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GYDYTOJA IR CHIRURGE 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 W. Marąuette Road
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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STAIGAUS UŽPUOLIMO BAIMĖ
Praėję du' pasauliniai karai nebuvo staigūs, pilna žodžio 

prasme pasauliniai ir savo įtampa visuotiniai išskyrus ašies vals
tybes. Jų pradžia buvo iš anksto suvokiama. Politinė įtampa 
ir kraštų apsiginklavimas buvo pasaulinių karų pranašais. Tuo
du karu sukrėtė žymią dalį pasaulio, nors jų tikslai nesiekė pa
saulinės apimties, nes vokiečiai siekė įsigalėti Europos Ry
tuose, Afrikoje bei įgyti didesnio svorio tarptautinėse rinkose. 
Antrojo Pasaulinio karo metu visuotinumas pasiekė žymiai 
aukštesnį laipsnį, nes Vokietija keturių metų planu stygą įtem
pė dar prieš karo pradžią. Visi krašto ištekliai panaudoti karo 
mašinai. Biednesnieji kraštai įvedė įvairius suvaržymus karui 
prasidėjus. Karų metu daugelis kraštų turėjo pergyventi įvairių 
gėrybių trūkumą.

Nūdienė padėtis per pastaruosius penkiolika metų iš esmės 
yra pakitėjusi. |

Nepagrįstos viltys

Šio pokario pradžioje vakariečiai dalimi nusiginklavo. Jie 
dėjo nepagrįstas viltis į tarptautinį nusiginklavimą, padarę ei
lę apgailėtinų klaidų: dalį pasaulio leidę pavergti. Visi nusigink
lavimo pasitarimai liko ne tik bergždžiais, bet ir sudarančiais 
pavojingą padėtį. Pirmame tarpsnyje, iki Sovietai pasigamino 
atominius sprogmenis, jie atliko žaidimą, kuriuo vengė bet ku
rių pasižadėjimų apsiginklavimą suvaržyti. Vėlybesniame laiko
tarpyje jie ėmė kelti eilę politinių ir karinių klausimų, kurie 
pažeidžia vakariečių saugumą. Vakariečiai leido pastarajame 
nusiginklavimo pasitarime Sovietams turėti tiek pat balsų, kiek 
patys jų turėjo. Tačiau visi balsai buvo nesukalbami ir panau
doti pasitarimą apleisti. Šiuo metu Sovietai atmetė JAV siū
lymą stebėti atominius sprogimus žemėje, o amerikiečiai ne
pritarė pirmūnų pasitarimams nusiginklavimo klausimais. Kiek
viena šalis daro bandymus kalbėti nusiginklavimo klausimais, 
tačiau, nežiūrint pastangų, teliks tik propagandinis žaidimas: 
mes norime taikos, o jie karo.

Apsiginklavimo visuotinamas

Pasauliniai karai buvo vedami abiem pusėm žinomais ir 
vis tobulinamais ginklais. Pirmame pasauliniame kare ką tik 
pasirodę pirmykščiai lėktuvai ir šarvuočiai pastarajame atliko 
sprendžiamąjį vaidmenį. Antrojo. Pasaulinio karo metu rake
tos buvo netikslios, o atominiai sprogmenys pareikalavo treč
dalio milijono aukų. Ne tik šių, bet ir eilės kitų sričių' išrasti 
tiesiog pasibaisėtini ginklai. Atskiros mokslo šakos, kaip fizi
ka, chemija, biologija nepaprastai išradingos žmogaus kūrybą 
sunaikinti. Šie išradimai tiesiog sukrečianti, kai vienas žemy- 

( nas gali juos panaudoti kitam žemynui sunaikinti. Naikinimo 
išradingumas nėra užbaigtas. Komunistinis pasaulis ir vakarie
čiai nesuradę būdo nusiginkluoti teturi vieną kelią — lenkty
niauti, kad turėjus atitinkamą ginklų atsvarą kiekvienu metu. 
Šis kelias yra ūkiškai reiklus ir pavojingas. Abi šalys turi skirti 
milžiniškas sumas apsiginkluoti. Jos patampa karo stovyklomis, 
kurių sėkmė pareis nuo tikslesnės organizacijos ir gyventojų 
ištvermės. Vakariečiai, o ypač amerikiečiai iki šio meto siekę 
asmeninio gerbūvio, turi visai kiton linkmėn pasukti gyvenimo 
raidą: atsisakyti konservatyviškumo ir pasiruošti kiekvieną 
naštą pakelti ant savo pečių. Jis pavojingas, nes apsiginklavi
mo srityje kraštas, turįs persvarą, gali daryti staigų užpuolimą 
jį ūmai sunaikinti ar bent iš pusiausvyros išvesti.

Nusiginklavimo priežiūra

. JAV reikalauja įvesti tarptautinę nusiginklavimo priežiūrą. Prileiskime, kad Sovietai sutiktų įsileisti tarp
tautinę priežiūrą. Ar jie parodys jai visus turimus ginklus, 
kurie skirti sunaikinti? Ar nauji apsiginklavimo srityje išra
dimai nebus panaudoti užpuolimo metu? Kurioje padėtyje tuo 
atveju atsiduria nusiginklavęs kraštas, jei jis žino, kad jo prie
šas yra paslėpęs kai kuriuos ginklus ar turi naujų pasigaminęs?

Ar tarptautinės nusiginklavimo) priežiūros žygius galės 
pakęsti valstybės, kurios yra aiškiai užsidariusius nuo vakarie
čių? Sovietai tarptautinės priežiūros vengia keliais sumetimais: 
vidaus užsienio politikos ir komunistinės strategijos, nors jie 
būtų nuoširdžiais nusiginklavimo šalininkais. Tarptautinė nu
siginklavimo priežiūra tegali būti veiksminga, jei ji pajėgi pri
žiūrėti viso krašto ūkinę, o ypač gamybinę eigą. Maža, jei tarp
tautinė priežiūra gali žinoti, bet ji privalo galią panaudoti ap
siginklavimu lenktyniaujančius kraštus atitinkamai paveikti. 
Kuria galia tarptautinė priežiūra gali naudotis, kuo remtis? 
Tokios galios nūnai neturime, nes pav. Jungtinės Tautos tėra tik 
didžiųjų galybių žaidimo lėlė. Jei JT nepajėgė pav. pavergtųjų 
tautų klausimo iškelti ir padaryti veiksmingų žygių joms išlais
vinti, jei Katangos sritis gali grąsyti kovą prieš jas pradėti, 
kuria jos autoritetas gali būti Sovietų ir JAV gyvybines sri
tis prižiūrėti?

Bandymai gali būti padaryti, tačiau jie liks nesėkmingais 
pačioje pradžioje, kai priežiūra liks be vykdomosios galios.

«, Išeitis

Šiame tragiškame tarpsnyje telieka lenktyniavimas apsi
ginklavimu. Tuo atveju staigus užpuolimas yra neišvengiamas. 
Kraštas, matąs pavojų, gali ginkluotis, kad atbaidžius priešą 
jį užpulti. Jis pasiekęs apsiginklavimo persvarą gali varžovo 
pareikalauti nusiginkludti ar jį staigiai užpūlti.

Šio tarpsnio apsiginklavimas yra slaptas. Kaikurių gink
lų bandymas gali būti viešas priešui pabaidyti. Tačiau jis ne
leidžia daryti toli siekiančių išvadų. Patamsio žaidime gali būti 
padaromos klaidos, kurios gali nuvesti į pasibaisėtiną, visuoti
nį žemės rutulio nusiaubimą. Mūsų nelaimei žmogus per toli 
pažengęs naikinimo srityje ir pernelyg atitrūkęs nuo idealų, 
kurie šimtmečiais buvo ugdomi. Siame tarpsnyje nepripuolamai 
graso naujoji barbarija įsigalėti ant žemės rutulio.

Gediminas Galva

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Demokratų prez. kandidatas Kennedy buvo sukvietęs visų tautinių grupių atstovus, kuriems pa
tvirtino, kad demokratai neišduos tautų už geležinės uždangos ir kad dabartinės situacijos už ge
ležinės uždangos nepripažįsta. Iš lietuvių dalyvavo ir Alto tarybos sekr. dr. P. Grigaitis. Nuotrau
koj tarp klausytojų matyti ir Michigan gub. Williams. (UPI)
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Pastabos ir nuomones

BENDRUOMENĖS PERSITVARKYMAS
EDV. KAKN6NAS, Cleveland, Ohk>

SENO GINČO LAUKUOSE
Individualizmo ir kolektyvizmo pradmenys visuomenėje 

PRANAS DAILIDE

m.
5. Individualizmo ir kolekty
vizmo pradmenų derinimas 

demokratijoje

Nors demokratinėje santvar
koje pirmauja individualizmo 
pradmuo, bet šiaip jau ir de
mokratinėje valstybėje, kaip 
visuomenės junginy je„ daug kur 
reiškiasi ir kolektyvizmo įta
ka. Dėlto demokratijoje mes 
matome Vienokį ar kitokį abie
jų pradmenų derinimą. Ypač tai 
reikia pasakyti apie' visuome
nės ūkio sritį. Čia vienur ma
žiau, kitur daugiau vietos ski
riama valstybei, pareinamai nuo 
to, kiek kurio krašto visuome
nė yra palinkusi j, kolektyviz
mą.

Socialistiniuose kraštuose, kur 
valstybės santvarkoje pirmau
ja kairiojo visuomenės sparno 
nusistatymas, greta privatinio 
ūkio, meB randame paprastai 
ir plačiau išvystytą valstybinį. 
Valstybei čia yra ne tik pave
dama griežtesnė visuomenės ū- 
kio kontrolė, bet ir pati vals
tybė dalyvauja gamyboje ir ga
minių paskirstyme, leisdama į 
darbą fabrikus ir laikydama 
transporto ir susisiekimo prie
mones. Daug kur socialistiniuo
se kraštuose tos svarbios ūkio 
priemonės yra nusavinamos, t. 
y. perkeliamos iš privatinio ū- 
kio į valstybinį.

Tik paskutiniu laiku laisvo
jo pasaulio socialistai nuo su- 
valstybinimų pradėjo atsisaky
ti, kai jie pastebėjo, kad Mark
so išpranašautas kapitalizmo 
perėjimas į socializmą neina 
Markso nurodytu keliu. Vietoje

Japonų filmas laimėjo
Japonų filmas “Kelio ak

mens” laimėjo pirmą premiją

Daugėja katalikų
Kvangju apaštališkame vika 

riate (Pietų Korėjoje) vienerių
Tarptautinės Katalikų Kino Js- metų laikotarpy katalikų skai- 
taigos festivalyje, kuris šio- Čius padidėjo 10 procentų, pa- 
mis deinomis įvyko San Seba- siekdamas beveik 60 tfikstan-
stiano mieste Ispanijoj. čių.

Markso lauktos kapitalo kon
centracijos kelių kapitalistų ran 
koše, eina kapitalo susiskirsty
mas tarp vis didesnio savinin
kų skaičiaus. O kas dar svar
biau, tais savininkais-kapitalis- 
tais darosi patys darbininkai. 
Tai negi išmintinga būtų siau
rinti visuomenės ūkyje privati
nę iniciatyvą, tai joje vis la
biau reiškiasi darbininkija, ku
rią socialistai sakosi atstovau
ją? Tas posūkis socialistų pa
žiūrose išskirs juos labiau nuo 
bolševikų, kurie tebesiremia 
Markso kraštutiniu kolektyviz
mu.

Tačiau liberalai mūsų laikais 
yra pasukę priešinga kryptimi. 
Jų garsus šūkis — laissez pas- 
ser, laissez faire — devyniolik
tame šimtmetyje turėjo prieš 
akis individo laisvę. Dabar, kai 
ta laisvė demokratijoje yra pa
tikrinta, liberalai norėtų išplės
ti valstybės veiklos sritį. Todėl 
mūsų laikais liberalinėje demo
kratijoje landame valstybę at
liekant tokius uždavinius, ku
riuos anksčiau liberalizmas pri
skirdavo privatinei iniciatyvai 
Tokį posūkį galima aiškinti ir 
tuo, kad valstybės funkcijų nu
statymo klausimu liberalai pap
rastai linkdavo į socialistų pu
sę.

Individualizmo pradmuo bene 
daugiausiai reiškiasi demokra
tijoje su konservatyviniu visuo
menės srovių pirmavimu. Čia 
valstybės uždaviniai yra aprėž
ti beveik išimtinai administra
cija — tvarkos ir krašto sau
gumo palaikymu. Visa kita pa
liekama privatinei iniciatyvai.

al£ rūta

MOTINOS RANKOS
ROMANAS

Tęsinys

— Apa-pa!
Reiškia, imk ją. Pakelk, panešiok. Ir ji buvo dar mažutė.
Barbutė pavydėjo broliukui visų dėmesio, bet ir 

pati jį mylėjo. Kai niekas aplink lopšį nestovėdavo, ji 
prišliauždavo ir apčiupinėdavo savo rodomuoju pirš
čiuku Kęstučio mažas rankutes, nosytę, mėgindavo ir 
akis paliesti. Tik tada motina ar Petriukas tuoj užrikdavo:

— Neliesk! Išdursi akytę!
Barbutė kartai ištraukdavo iš Kęstučio burnos 

čiulptuką ir pati čiulpdavo. Tada jos broliukas lyg 
juokdavosi, lyg verkdavo, akeryčiodamasis rankutėmis. 
Barbutei patikdavo, kad jos nepasiekia ir čiulptuko 
atimti negali.

Petronių sodyba dabar baltavo naujomis trobomis. 
Klojimas tupėjo senojoj vietoj, dar tebegeltonu šiaudų 
stogu ir baltomis, didelėmis, suveriamomis durimis. 
Sienos buvo iš nesudegusių ano klojimo sienojų ir nau
jų rąstų. Klėtys baltavo anapus kelio, visiškai naujos, 
dengtos dažytomis lentelėmis. Tai pokarinė naujovė, 
kuriai įsigyti valdžia siūlyte siūlė paskolą. Petronis 
buvo pirmas Vilučiuose, kuris su tokiomis paskolomis

Į tos iniciatyvos sritį valstybė 
įsikiša tik tuomet, kai ta ini
ciatyva priskiriamais jai užda
viniais nesidomi arba nepajėgia 
jų atlikti.

Pavyzdžiu demokratijos, kur 
pirmauja privatinė iniciatyva 
visuomenės ūkyje, gali būti šis 
kraštas. Tik ir čia daug parei
na nuo to, kuri partija yra at
sistojusi prie valdžios vairo. 
Respublikonai yra labiau palin
kę į privatinį ūkį ir privatinę 
iniciatyvą, o demokratai, kurių 
eilėse yra nemažai radikales
nių liberalų ir net socialistų, pa
veda didesnį vaidmenį visuome
nės ūkyje valstybei.

Tačiau vis vien, kaip indivi
dualizmo ir kolektyvizmo prad
menys būtų suderinti valstybė
je, harmoningu skiderinimu ga
lima laikyti tik tokį, kurte ati
tinka krašto daugumos nusis
tatymą. O toks suderinimas yra 
įmanomas tik demokratinės lais 
vės sąlygomis. Kur tos laisvės 
nėra, negali būti ir normalaus 
abiejų pradmenų derinimo. O 
mūsų laikais karo technikos pa
žanga su jos nepaprastomis nai 
kinimo priemonėmis leidžia ir 
nedidelei asmenų grupei ar net 
tik atskiriems asmenims, turin
tiems savo valdžioje ginkluotas 
pajėgas, primesti visuomenei sa 
vo valią. Tuo bene ir reikia aiš
kinti totalizmo ir diktatūros pa
sireiškimus mūsų laikais.

Ir totalizmas ir diktatūra, be
siremdami jėga, užgniaužia in
divido teises. Bet drauge su tuo 
sakyti režimai nesireimia ir ko
lektyvizmo pradmeniu, nors ir 
skelbiasi, kad vadovaujasi ben
drais valstybės interesais, nes 
tikrumoje tie režimai atstovau
ja tik juos palaikančias klikas 
arba tik vieną asmenį — diktatorių.

Šį rudenį Chicagoje ar Cleve- 
lande įvyksianti JAV L,B Tarybos 
sesija žada būti nepaprasta ke
liais požiūriais. Dešimtmečio gy
vavimo sukakties proga Tarybai 
tenka padaryti reikiamas išvadas 
sekančiam dešimtmečįui. '-Patyri
mas parodė, kad Bendruomenės 
“negalavimai” kyla ne dėl jos 
tikslo ir apimties, bet dėl 
jos administracinio susitvarkymo. 
Kruopščiai paruoštų naujų įstatų 
priėmimas turėtų prašalinti visus 
aštrius akmenukus Bendruomenės 
kelyje. Sesijos pasisekimas pri
klauso nuo Tarybos ir Centro Val
dybos pasirubšimo.

Palyginus su kitomis bendrinė
mis lietuvių organizacijomis Ame
rikoje, Bendruomenė yra dar vai
kas, bet jau stipriai įleidęs šaknis 
beveik visose lietuvių gyvenimo 
srityse, kas matosi iš gana gyvo 
judėjimo apygardose ir apylinkė
se, ypač ten, kur dirbama su ini
ciatyva, užsidegimu ir pasišventi
mu. Šiuo metu tik “prisiekę” kri
tikai ir “tik sau gyventi” užsida
rėliai drįsta neigti Bendruomenę 
ir jos gyvybės reikalingumą lietu
vybei Amerikoje.

Jau nuo seniau yra rimtų balsų, 
kad Bendruomenę reikia perorga
nizuoti, suprastinti jos adminis
tracinį susitvarkymą. Siūloma at
sisakyti Tarybos ir jos sesijų, vie
ton to praplečiant Centro Val
dybą, ir numatyti kasmetinius 
ar kasantrametinius Bendruome
nės atstovų suvažiavimus (sei
mus). Pernai rugsėjo mėn. Det
roite įvykęs sėkmingas JAV LB 
atstovų suvažiavimas buvo pirmas 
bandymas įrodyti, kad tokie su
važiavimai yra naudingesni Ben
druomenei negu Tarybos sesijos.

Tam pasiūlymui paryškinti te
būna leista ir man už jį pasisa
kyti:

1. Prieš dešimtmetį nustatytoj 
Bendruomenės santvarkoj Taryba 
turėjo būti lyg seimas, įstatym- 
davystės organas, o Centro Val
dyba — vykdomasis organas. 
Praktikoje gi dažnai kildavo gin
čai tarp Tarybos ir Centro Valdy
bos dėl kompetencijos. Pavyz
džiui: kai 1959 metų pradžioje 
JAV LB Centro Valdyba posėdžia
vo Toronte su Pasaulio LB Val
dyba ir Kanados KB Valdyba, no
rint aptarti bendro veikimo gai

prasidėjo. Kad greta klėčių tvartai neatrodytų Visiškai 
seni, buvo pristatyta iš galo kiaulidė. Taip molio drėb
tas tvartas prailgintas mediniu kiauliatvarčiu, naujų 
rąstų, bet senomis durimis, kurios įtaisytos iš apdegu
sių buvusio klojimo durų. Gale sodo stovėjo ir nauja 
pirtis, daugiausiai sudurstyta iš senų, po gaisro išblė
susių, apgesintų, nebaigtų suskrusti rąstgalių. Stogas, 
žinoma, buvo užklotas naujo kūlio, ant naujų grebės
tų. Pirtis turėjo gerai sukrautą akmeninę krosnį, bet 
Pilypas Petronis kiekvieną kartą baimindavosi, kad 
gali kilti gaisras. Dėl šiaudinio stogo. Lentelių nuo 
klėties, mat, pasiliko tiek, kad žydelis meistras pata
rė dar kiek pripirkti ir užteksią naujos gyvenamos tro
bos stogui. Pilypas pasiliko galvoje mintį, kad pir
ties perstatymas ir nukėlimas toliau nuo klojimo ga
limas ir ateity (gal Dievas per tą laiką saugos nuo 
gaisro). Žydelio patarimas buvo nemaža pagunda: sta
tyti gyvenamą trobą. Nuo anų trobų liko ne tik len
telių stogui; liko ir gerų rąstų, liko lentų, grebėstams 
kartelių, akmenų pamatams. Ar žydelis norėjo gero 
Petroniams, ar tik patiko jam čia dirbti? Bet jis atsi- 
spyręs įkalbinėjo Pilypui, kad prie beveik visų naujų 
trobų jiems būtinai reikėjo naujo gyvenamo pastato. 
Pilypas buvo sunkiai įgraužiamas savųjų, bet svetimiems lengvai leidosi įkalbamas.

Tą rudenį derlius buvo geras, kaip retai būna. Pi
lypui sekėsi gauti dar vieną paskolą. Be to, Emilija 
numanė, kad už raštinės darbą jis dabar parsiveždavo 
daugiau pinigų.

— Ar tau algą pakėlė? — kartą ji paklausė Pi
lypą.— Ne. Alga ta pati. Bet, tarp mūsų kalbant, atsi
randa pašalinių pajamų. Ateina koks žmogelis — pra
šymą jam parašyk. Ateina kitas, trečias... Ir susidaro.

— Tai ar už prašymus atskirai moka?

res, JAV LB Tarybos Prezidiu
mas pareiškė nepasitenkinimą jį 
į tą pasitarimą nepakvietus.

2. Tarybą sudaro 20 rinktų gar
bingų bendruomenininkų, tačiau

. iš jų ne vien nedaug į Tarybos 
sesijas suvažiavo, bet ir maža da
lis aktingai Bendruomenės gyve
nime bepasireiškia.

3. šalintiną dvilypumą sudaro 
Centro Valdybos pareigūnų su
dėtis. Iš devynių narių joje yra 
kultūros vedėjas, švietimo vedė
jas ir informacijos vedėjas, o, 
vėliau įsisteigus Ekonominei Ta
rybai, turėtų atsirasti dar ir eko-

. nomijos vedėjas. Jie yra lyg ir 
• “viršininkai” atitinkamoms cen
trinėms institucijoms: Kultūros 
Fondui, Švietimo Tarybai, Infor
macijos Žinybai ir Ekonominei 
Tarybai. To dvilypumo rezultatai 
blogi: Kultūros Fondo pirminin
kas ignoruoja kultūros vedėją, o 
šis neranda tinkamo ryšio su 
anuo. Informacijos Žinybos pir
mininko santykiai su informaci
jos vedėju senai nutrūko...

4. Atsisakius nuo Tarybos, ku
rios sesijas pakeistų Bendruome
nės atstovų seimai, ir prapletus 
Centro Valdybą, į ją, vieton aukš
čiau paminėtų vedėjų, įėjus pa
minėtų centrinių organų pirminin
kams, pačiai Centro Valdybai įsi
kūrus kolonijoj, kur ir visos ki
tos centrinės institucijos reziduo
ja, būtų išvengta to dvilypumo, 
nereikalingo susirašinėjimo, laiko 
gaišinimo ir “šaltojo karo”, kuria 
dabar vyksta Bendruomenės cent
rinių organų ir Tarybos narių 
tarpe. Seimai gi daugiau įreikš
mintų patį Bendruomenės aktyvą 
ir suteiktų jam daugiau energi
jos sėkmingiau pasireikšti apy
gardose ir apylinkėse.

Sportininkai galės lankytis 
Vatikane

Pasaulinės sporto olimpia
dos metu visi sportininkai ir 
jų palydovai, atvykę į olimpia
dą, galės nemokamai lankyti 
Vatikano muzėjus. Tokį nuta
rimą paskelbė Vatikano valsty
bės administracinė komisija.

Jungtinių Tautų karių grupė draugiškai sugyvena su Kongo gy
ventojais Lake Kivu vietovėje. Čia kariai jauniems negriukams 
dalina biskvitus. (UPI)

— Žmogus siūlo, kodėl nepaimti? Kitas nori grei
čiau, dar kitas — kaip nors geriau...

— Nesuprantu, — atidžiai pasižiūrėjo į vyrą Emi
lija. — Raštininkas esi, valdžios pasamdytas, tai ir 
turi visa rašyti: prašymus ar ne prašymus. Ir visiems. 
Lygiai. 0 kaip tu sakai — tai lyg ne visiems rašytum, 
ne visiems vienodai gerai... O jeigu žmogus neturi iš 
ko molkėti, tai kas jam prašymus parašo?

— Tu, Emilija, niekų nekalbėk! — supyko Pily
pas. — Ir, labiausiai, nekalbėk kaimynams. Džiaukis, 
kad turiu progų daugiau uždirbti! Ir viskas. O tai — 
išknaisiosi, kas kaip rašo, už ką rašo. Ne tavo dalykas, va.

— Ne mano, žinoma. Bet, sakau, su suktybėmis, Pilypai, neprasidėk. O tai atsirūgs.
— Pamokys ji mane! Suktybėmis... Žinai tu! Pi

nigus į visas puses išleisti tai moki, o kaip juos uždirbti 
— mano galvai rūpestis. Ir dar ji mane kritikuos!

— Aš nežinau, bet lyg jaučiasi, kad jūs tenai ne 
taip raštininkaujat, kaip reikia...

— Išmano kiaulė debesį! — piktai numojo ranka 
Petronis ir, keliskart pūstelėjęs nosį, švilpiniuodamas 
nuėjo į* šalį.

Jo niekas nepamokys. Klaidų nemėgink jam pri
kišti. Kai apylinkės vyrai rinkosi į būrius lnėjo mušti 
besiveržiančių į Lietuvą bolševikų, Emilija iš tolo užsi
minė:

— Kažin gi, sako, visi eina Lietuvos ginti. Sako, 
gali rusai vėl mus užimt. Ir vokiečiai, matai, dar ne
noriai traukiasi.

— Tai gal tu nori, kad aš eičiau? — atšovė Pily
pas. — Guldyti galvą? Tegu kariauja, kam patinka. O 
kas čia namus tvarkys? Kas pinigų uždirbs atsistaty
mui? Gaut tai tu nori, o kad pamėgintum uždirbt!

i Bus daugiau
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ATMINTINAS KANADOS VAKARŲ
LIETUVIŲ SĄSKRYDIS I

Kanados lietuviai kasmet ruošia Hai įsmigo susirinkime dalyvavu- 
plataus masto Lietuvių dienas, ku- šiųjų širdin ir bus atmintini. Ben- 
rios kasmet daromos naujoje vie- drai, šis susirinkimas suglaudė 
toje Darbo dienos savaitgalyje, tris Kanados vakarų apylinkes 
Bet Kanados teritorija yra lygi ir joms davė naujų impulsų ener- 
viaoa Europos dydžiui, tat iš vi- gingesnei ir intensyvesnei veik- 
sos Kanados sukviesti lietuvius j lai.
vieną vietą neįmanoma. Todėl Lie- Vakaru vyksta Kanados vakarų 
tuvių dienos praktiškai apima tik- ant rasis lietuvių sąskrydis. Sce- 
tai Kanados vakaruose gyvenan- noje matome Vilniaus su Gedumi- 
čius lietuvius, kurie čia turi di- no pjjįm vaizdą, per kurį ryškus 
džiausiąs savo kolonijas: Mon- baltas Vyčio šešėlis. Scenon išei- 
trealį, Torontą, .St. Catharines, na KLB Ųalgario ap. pirm. Ne-1 
Londoną, Hamiltoną, Niagarą ir vada jr atidaręs oficialiai sąskry- 
kt. Tat Kanados vakarai, kuriuo- dį pakviečia kun. Grigaitį sukal- 
se lietuvių kolonijos yra ir ma- ^ti maldą. Tai atlikęs, kun. Gri- 
žesnės ir atskirtos didesniu nuo- gajtis linki sąskrvdžiui sėkmės, 
toliu Lietuvių dienų nepasiekia. g krydžiui pristatomas KLB 
Vis dėlto, ir Kanados vakarų lie- Rr valdybos pirmininkas st. Kės 
tuviai, nors ir rečiau suruošia kurig da,yvius
stambius susibunmus kuriuos ta- nuo4irdiiu, patriotingu
čiau vadina sąskrydžiais. Jau du • ibudino Bendruomenę, I
tokius pokario sąskrydžius su- jr tikslug; Q tau.
ruošė lietuviai Calgary, Albertos *rht. tnufna )abui Uetu_
provincijoje. Paskutinysis sąskry-

pamokslas kupinas patriotizmo ir 
meilės tėvynei, todėl ir uŽDaigai 
tautos himnas nepaprastai iškil
mingas.

(Nukelta į 5 psl.)

A Nice Compliment

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS HIIILDING it RFMODRLINfl

KKAL ĖSTATE REAL ESTATE ’BEAL estate KERELIS BROS.

dls įvyko liepos 9—10 dienomis 
ten pat.

Renkasi svečiai
Tiesa, sąskrydžio pradžia jau 

buvo liepos 8 d., nes vakare są
skrydžiui staigmeną padarė Ka-

tiečius dirbti tautos labui, lietu
vybei Kanadoje išlaikyti, ir daly- Į 
vauti kovoje už Lietuvos išlaisvi
nimą, nesigailint tam ir aukų. 
Jis taipgi kvietė būti vieningais 
ir gražiai sugyventi. Į tos kalbos 
temą nuoširdžiai atsiliepė Edmon- į 
tono atstovas dr. Pilipavitčus,

nados Lietuvių Bendruomenes pir- Arelig ir Calgary Ne-
minuikas Steponas Kęsgailą at- yada p Nevada dar idžiaugė> 
skridęs , sąskrydį ir tuo parodęs. Rad i9 metų pavyko
kad KLB Centras vertina ir bran- 8uorįnizuoti pirmąjį Kanados
gina ir mažesniųjų kolonijų, nuo yakJ Hetuvių ■ sąskrydį Brįoks, 
Centro nutolusių pastangas ir deja, dabar ncda T veid
norą būti didžios Kanados lietuvių 1 matąs iš tų, kurie dalyvavo prieššeimos nariais. Pirmininko pasi.. g p * dar j Dubauskaa
Vlb4, « l’nlrvoMii «-» /i r* nimlzlltikti į Calgary aerodromą susku- 
bėjo lietuviai, kas tiktai galėjo •— 
su apylinkės v-bos pirmininku 
A. P. Nevada pryšakyje susirin
ko L. Rastenis'su dukra, D. Zen-

. 1411
34-48

W!TM TMt NCW

PHOTO-GUIDE

%

pasidžiaugia sąskrydžio pasiseki
mu.

Priimamos dvi rezoliucijos —» 
viena Kanados ministerių pirmi-

, . _ . , T r. i ninkui, kita JAV prezidentui. Per- -—............ .... ..........
koms, T. Andersonas L Bruz- skaičius (K Dubauskas) sveiki- • .p°»ier‘nv
giene ir pirm. A. P. Nevada su • , . . iškarpų, galite gauti Šių dydžių —6 «... c mmus, oficialioji dalis baigiama hi«mk 34, 36, 38, 40, 4................. * “

Tautos himnu.
įspūdis.

Koncertinėje dalyje pirmiausia , . .
išeina sopr. Lukoševičiute Baltru- I pažymėkite kokio dydžio, 
šaitienė, kuri Jonės akompanuo
jama pirmiausia, padainuoja ke
lias lietuviškas dainas, už ką S.

I’opletlnč suknele trumpom ran
kovėm.

No. 1411 su PHOTO-GUIDE ins-

gienė ir pirm 
žmona ir sūnum Vytautu, 
atvykimą nufilmavo.

Liepos 9 d. atvyksta Edmon- 
tono apyl. v-ba su grupe šokėjų; 
kiek vėliau — Lethbridge apyl. 
v-ba. Įvyksta pirmas toks posėdis, 
kuriame dalyvauja KLB Kr. v-bos

kuris 44. 46, 48.
Neužmirštamas t’er krūtinę 36 iki 50. Size 36 (dy- 

i džiui), per krūtinę 38, reikia 5 jar
dus 39-colių medžiagos.

pirmininkas. Jam pirmininkauti - jaį įteikia rQŽi Rejkia
išrenkamas šeimininkas Nevada. tebėtit kad ši dainininkė Cal-

£.rane“™ą d‘- eary labai lietuvius išgarsino, nes

DRAUGAS PA'ITERN DEPT. 
4545 West 68rd Street 

Ghloago Illinois

Greitesniam pristatymui prldBklU 
dar po 10c už kiekviena iškarpų per- 
Muntimul — fir«t oisho

ro Edmontono v-bos pirm. dr. 
Pilipavičius, kuris plačiai apibu
dina ą-kės veiklą. Iš pranešimo 
matyti, kad organizacinis ir tau
tinis darbas eina sklandžiai ir 
kad apylinkės žmonės yra vienin
gi. Dr. Pilipavičiaus pranešimas
padaro gerą įspūdį. Lethbridge' Barono palydi
apylinkę atstovauja pirm. Arelis

ji kviečiama į žymių kanadiečių 
subuvimus, kur taip pat dainuoja 
lietuviškas dainas. Reikia paste
bėti, kad Baltrušaičiai į Calgary 
atkelti aukštoms pareigoms iš 
JAV Dome Petroleum Co.

Sopr. Rimkunaitė Smidtiene, J.
ma pianinu, padai

nuoja kelias lietuviškas dainas. Ji

MOVING
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.

ir sekr. Noreika. Jie sako, kad jų dainuoja pakaįtomis su Edmun- 
kolonija maža ir joje daug nu- tono -okčj kurį sudar()
tautimo, bet tautieetų sugyveni- F A tg Q Smidtien^ D Do

Ii
ro.’

Duoną ir įvairias skoningas į’ 
, . bulkutes kepa r.

Mūri uis, 3 niit'K. Brigliton p., nau
jas. $20.000.

MūriuLs 3 mieg., naujas, Guge p. 
$21.000.

Mūrinis <1 kamb. Guge p. $17,500. 
Mūrinis 7 kamb. M. p. $18,800 
.MūriuLs 3x5 Brigliton p. $29,500. 
Mūrinis 0 metų Gaga p. $17,500. 
Mistinis 5 kamb. M p. $12,800. 
Medinis O kamb. M. p. $13,500. 
Medinis 2x4 k. M. p. $20,000. 
Mūrinis 2x4. Gage p. $23,900. . .
Mūrinis 2x5, Gage p. $29,500

M A lUJI IETTE PAI1KE. « kainb„ 
' liuksus bungalovv. 2 blokai nuo rno- 
| kyklos Ir bažnyčios, Visi moderniš- 
į kiausi įrengimui.

Prie 01 ir Įlomiui gatvių prie 
I gero susisiekimo ir krautuvių 27 

metų liuksus 0 kambarių bungalovv 
ant 50 pėdų sklypo. Namas guzu 
dildomus. Air conditloning. Mūrinis 
garažas ift gafvSs (važiavimas.

Ant «7th ir Hamlln gatvių kam
po. liuksus naujas "rancta" stiliaus 
namas. Nuo sienos iki sienos kili-

Mūrinis beveik naujus, 2x6, atski- mal 2 tualetai. Visi moderųišlkiausl 
rl šild. guzu. $42,800. I Ir^RŪnat

2 meiliniai namai Ir 2 ekstra lo
tai. G. Parke, $26.000.

Mūrinis « kamb., arti mūsų įstai
gos, 30 p. lotas, $17,900.

Medinis 5 kamb. ir ekstra 25 p. 
lotas. G. Parke. $13.000.

Pajamų mūrinis bung. — $100, 
plūs sav. butas, $22.000.

Mūrinis 12 aitartineutų labai gra
žus namas, metinių pajamų virš 
$13,000, gera vieta.

MARŲUETTE PARKE 6 metų 
2x4^4 mūras, 2 auto rnūr. garažas. 
Kaina $41,000.00.
Marųuetie Parke 10 metų mūras. 2 
butai po 5 kab., 2 auto garažas, 
daug modernių įrengimų. Kaina 
$41,500.00.

5817 S. Kenneth 1H aukšto nau
jas mūras. Visi modernlšklausl įren- 

; girnai. Vienas butas 4-£ kam. nąša 
$125.00 nuomos. Antras butas — 
5 *4 kamb. 3 mieg. Laukiam rimto 

! pasiūlymo.M A R Q U E T T E L A N D
2517 W. 69 St. PR 6-0956 I i J aukšto 7 metų mūrinis namas, 
____________________________________________ ' su 2 auto mūriniu garažu. Kaina

REAL ES7ATE-INSURAHCE
NORKUS & ASSOCIATES 

2405 W. 51st Street 
WAlbrook 5-5OS0 
Vali PR 8-S57*

Trečiadieniais uždaryta

MARŲUETTE PARKO CENTRE 
4 butų mūr. Alyva šildymas. 2

tik $28,000.00.
I vakarus nuo Marųuette Parko

nepaprastai gražus ir geras biznis. 
Mitinė apyvarta virš $80,000.00 
gryno pelno virš $30,000.00. Reikia 
suaugusios šeimos šį biznį gerai ves
ti. Skambinkit p. Grigui HE 6-2502.

Brigliton Parke. Puiki taverna, su 
sale, 7 kamb. butas Ir šalia 50 pė
dų sklypas.. Geras biznis — parduos

SHUKIS REALTY
6433 S. Pulaski St.

Tel.LDdhnv 5-5900
Parduoti, pirkti ar išmainyti na

mus galite Čikagoj* ar Jos priemies
čiuose

Turime nuosavybių visur, taip pat 
turime ir klientų, kurie nori pirkti

Krelpkitta į mūsų ' raštine, kur 
gausite geriausia patarnavimą.

LABAI ŠVIESUS
2 butai po 4 kamb. Brlghton Pk. 

Nauja gazo karštu vandeniu šildy
mo sistema. 2 auto garažas. $22,600. 

VAISIŲ PARMA
74 akrai, Michigan, tik H mylios 1 

nuo ežero. 8 kamb. gyv. namas ir 4 
kamb. išnuomavimui. Vištide. Visi 
moderniški vaisių farmal reikalingi 
įrengimai. Metinių pajamų apie j 
$12,000, įmokėti $8,000.

GALIMA MAINYTI
Visai naujas mūr. Marųuette Pk., 

prie pat parko ir mokyklos. 2x5H.
1)4 AUKŠTO M©R. — $28,500
Netoli Marųuette Pk. kolonijos:

5 kamb. apačioje (2 mieg.), 4 kmb. 
viršuje (2 mieg.), šildymas alyva.
2 auto garažas.

GRASIAI UŽLAIKOMAS
6 didelių kamb. mūr. bungalow 

geriausiam stovyj ir puikioj vietoj. I 
Autom, šildymas gazų. Labai šva

rimtam pirkėjui labai prletnamom , rus rūsys, pastoge. 2 auto garažas.
sulygo m.

MARŲUETTE PARKE 6 butų
auto. garažas. $420 nuomos. Kainu mūiua. Namas neša giras pajamas. 
$38,500. ; Laukiam pasiūlymo.

3-jų butų sutvarkytas mūrinis. 2 
dideli ir 1 maž<snis butas. Naujas 
gazu šildymas. Garažus. $31.500.

tiems mūras. 2 po 5 kamb. Centr. 
šildymas. 2 auto. garažas. $28,900.

Mūrinis namas. 4 mieg. Gazu lyi- 
dyiiuks. Gardžas. l'latus sklypas. 
$18,900.

H kamb. mūrinis ir Salia tuščias 
sklypas. į rytus nuo parko. Naujas 
alyva šildymas. Garažas, švarus na
mas ir lotas už $16,00o.

Naujas mūrinis. 514 kamb. Mo
dernus. rinktinėj Maruuette Parko 
vietoj. $25.500.

Arti liet. mokyklos. Puikus 7
kam ii. mūr. Garažas. 720,500.

.MABQPETrE PARKE 8 butų
liuksus mūras. Laukiam pasiūlymo. 

Gage parke 7 butų gražus mū
ras. Kaina prieinama.

A. J. GRIGAS
REAL ESTATE — 1NSVRANOK — 

NOTARY PUBLIC
2501 Mest AOth SU Chleago, III 

Vist telefono! HEmlocfc 6-3500

V/2 aukšto pajamų mūr. — 5 
ir 3 kamb., Alyva karštu vand. 

Arti parko. 4 metų. 4 mieg. mū- šildymas. Garažas. $136 mėn. pa- 
vonios- 1% auto’ suražaB- jamų ir sav. butas. Arti 55-os ir 

Guže Parke. 2-jų butų mūrinis. Sawyer. Tik $25,250.
šildymas alyva. 2 auto garažas. Tik ll/_ aukšto pajamų mūrinis, 6 ir 
$29000 r * v

t.age Parke. 3 m., platus, liuksus I kamb. Alyva šildymas. Garažas. 
2-jų butų mūrinis. 2 po 6 kamb.
Mūro garažas 36 p. sklypas Alų- TiR $26.900 
niln. Kingai. įskelti vaniz/lziai. Ang- . ..
1 iškas rflHys. tinka butui įrengti. , 1/2 OUkst
Prašo

Brigblon Parke. Puikus 3-Jų bu
tų mūrinis ir mūro garažas. $28,000.

Brigliton Parke. Arti 'bažnyčios.

Arti 62-08 ir S. Whipple Street

CONSTRUCTION C0-
STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
M EDI Cl NO 8m P R E K Y B 03 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ 

REpubuc 7-8949 
•580 8. ALBANY AVĖ. CHICAGO

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus, gydytojų ofisų, 
gyvenamųjų ir prekybos pa
statų. Jūsų pasirinkimui tu- i 
rime virš 300 įvairių standar- įl 
tinių projektų. 1

Ofiso Ir namų telefonas:
PRospsct 8-2013 

7403 S. WESTERN AVĖ. 
Chlcago 36, Illinois

3-4 pėdų sklypas. $20,000.
■200 AKRU CKIK M1SGONSINE 
286 myl. nuo Čikagos 5 kamb.

gyv namas, tvartas, 5klo mašinos, 
100 akrų apaugę mišku, kita — 

dirbama. Kiekvienų savaitgalį gali
ma apžiūrėti — būsite nuvežti. Tik
$12,809.

12 apartamentų 
Viri $1,000 mfin. pajamų. Galima 

mainyti.

P. LEONAS
' REAL ESTATE
2735 West 7lst Street

TeL WAlbrook 5-6015

„VIKDO" Hsating Go,
Įrengta naujus ir perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), <as ir 
alyvos “conversion bu r ners”, 
vandens "boilors”, vandens nu
tekėjimo rinas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
4444 8. WESTERN AVĖ., Chl- 
eogo. III. VI 7-3147 — 1>. Žu
kauskas. Cicero tel. OL 2-2017 
—. V. štuopys.

5eraa- YraPra-1 cidaitė E Sadauąkaitė) j. Dovidė. 
plėsti, ypač kad tautiečiai lietu- nafl R Sadauskas. K. Sadauskas, 
v v u re,kaJarn8 dosnus. A Sadauskag ir akordeonistas J.
^±7- V neatIy^' Bal*ys- Gražua jaunimo būrvs.
atsiuntė sveikuntną Sąskrydyje visos šokėjos papuoštos korsa- 
iš Vankuverio dalyvavo tiktai o Srnidtienei s gabušytė
.^ ±5 SU fan° iteikė roži4 Vakaras Palieka
apyl pranešimą daro pirm. A P užmirštamą |Bpūdį.
Nevada, J.s pažymi kad apyl.n Li 9 d Sv K žiaug k

tSą yg°8 ‘ ' Ve,k’a *r ’y*10* yyk8ta Išmaldos, kurias
S? a8U^VT; aP'ilaiko ku" J Grigaiti«- Kunigo m
ganėtina tiktai, kad kita lietuvių 
organizacija yra griežtoje opozi- b 
ei joje. Apyl. v-ba dėjo pastangų 
santykius sušvelninti, suziormuoti, 
bet sutiko kietą pasipriešinimą.

Nuoširdžios kalbos 
KLB Kr. v-bos pirm. St. Kęs

gailą trumpai, bet stipriai ir nuo
širdžiai apibudino KLB tikslus ir 
priemones jiems siekti ir kvietė 
nenuleisti rankų ir dirbti lietuvy
bės, žmoniškumo ir Lietuvos lais
vės labui. Pirmininko žodžiai gi-

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. LItnanica Avenue
Pristatome į visas krautuves ir 
restoranus, taip pat Išsiunčia
me J visus artimuosius miestus

Tel. CLiffside 4-6376

2-jų Imtų mūr.. 2 po'i> kutui). Kai
na $24.800, šalia tuščius sklypau; 
galima Kartu pigiai nupirkti.

Tn.MTn Ir puikus Ii kamb. butas 
18 m. mūrinis, šalia aptvertas skly
pas. Gerai cinus biznis. -Nuderėta iki 
$22.500.

Restorano biznis. Didelč patalpa. 
Visi įrengimai. 5 m. “leaae’as”. 
$2,300.

Pelningas Kisiming .hon.se ant 
plataus sklypo. Modernūs baldai ir 
įrengimai. Garažai. $24.900.

Kitur. 5 Imtai Ir krautuvei patal
pa. švarus 3-jų uukšlų mūr. namas. 
$16,900.

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 West 69th Street 

RE 7-7200 arba RE 7-8534

aukšto pajamų mūr., 8 me
tų senumo. 5 ir 3 kamb. Mūr. ga
ražas. Vandens apsėmimo kontro
lė. Tuoj pat galima užimti. Arti j 
67 os ir S. Pulaski Rd. Įmokėjimas 
$6,000.

6</2 kamb. mūrinis. Naujai at
remontuotas. Nauja gazu šiluma. 
Garažas. Alumin. langai. Arti 62- į 
os ir So. Campbell. $19,500,

1 *4 aukštų modernus medinis 
5-3 kambar., 37 pėdų sklypas,

Pulkus mūrinis ant plataus skly
po 2 po 6 kamb., 2 maš. garažas.
Tik $26,600.

Brlghton Parke: JfGr. i po 6 
kamb. Centr. šild., 2 maš. gar. Arti 
susisiek. Ir mokyk. $26,000.

Medinis, I butai, $—5—6 kamb. 
Geros pajamos. $16,000.

Marakette Parke: Mūr. 6 kamb. 
(3 mieg.) bungalow. Platus sklypas, 
erdvus kamb. $18,600.

Netoli Chlcogos 24)5 akro Žem6s 
su trobšslals. $7,800.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE — INSURANCE

4259 So. Maplewood Avė.
CL 4-7456; Bes. TA 7-2046

ŽJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimillllllllllllŲ;
|L. STAŠAITIS 8C Coj
| GENERAL CONTRACTORS =
Š Statome gyv. namus Ir Įvairius s 
—pastatus Tam reikalui turime = 
Spulkių sklypų.
3 Atliekame namų pataisymus = 
S bei atnaujinimus.
S Admln(struojame namus ir nuo- ~ 
2«uvybes. Kreiptis 5-8 vai. vakaro. S 
= 2456 WEST 69th STREET =
= Tel.: ĮbTAIGOH WA 5->73O E 

NAMU IN ft-ltaOM E 
Hliiiiiimmiiiiiiiiiii'imiiHiiiimiiiimiii;

Baby’s Bootees!

Batukai kūdikiams 
No. 3SS-N yra pilnos Instrukci

jos kaip megzti šiuos batukus.

Siųskit* 2Ro kartu su ulsakymu 
•tuo adresu ~

DRAUGAM PATTERN DEPT. 
4646 Weat *lrd Uttes* 

dhlmcn M. Illlnuto
Greitesniam pristatymui pridekite 

dar 10c persiuntimui — flrst clasa

PASKVTINft PROGAI 
Netoli Marųuette Parko parduo- 

nauja gazu šiluma, arti Spaulding duuni S-jų miegamu mūr. namai. 
& 53-čioa Tik $16,900. Gazo šiluma, apsauga nuo potvy-

1 aukšto pajamų mūrinis 5-2 
kambar. (2 miegam, ir vonia vir-

nio, plytelių vonios ir virtuvės. 
Be to dar apylinkėje tarime ke-

šuj). Alyva, karštu vandeniu ii-į šėmės sklypų ir priimame 
luma ir atskiras sklypas. 40 dol. užsakymus, 
pajamų iš garažo. Arti Hamlin & i MODEL HOME
63-čios. $24.900. 1 77th & VVHIPPLE ST.

2 aukštų mūrinis 3-4-6. kambar. 
198 dol. pajamų ir savininkui bu-

Mielam bendradarbiui
VALIUI JASAIČIUI

ir šeimai, jo mylimai motinai mirus, gilią už
uojautą reiškia ir kartu liūdi

Procon, Ine. Lietuviai 
tarnautojai

BRIGHTON PARK: Mūr. 2 po 4
kb.. gazu šildonins. $18,500.

Mūr. naujas 5 Vi kb., mažas įmok. i , .. __ .
$19,500. < tafl- Mūrinis garažas, arti 55-tos ir

Mcd. 3 butai 5—5 ir 4 kb., ap- ; Savvyer $29,500. 
sauga nuo potvynio. « „„„„i c i v i- , . .

Mūr. 3 bt. po 4 kb., geras na- * namai 6 kamb, mūrinis ir
mos. $26,5oo. 4 kamb. medinis. Alyva ir gazu
$2o,“oo. 2 bt P° 6 kb’ <3 m*Cg )- i Sild- 5165 00 mgn. pajamų. Arti

Valgykla su didele kiijentūra.— 72-os ir S. Artesian. Tik $16,900.
$5.000. —

Guge Parke: rnūr. 2 po 5 kb.~1r 1 į 
šild. kb. porčiuje, &. $125, paj. į :
ničn. ir savin, butas.

Mūr. 4 kb. centr. gazu šild., 30 
p. lotas. $11,000.

Mūr. bung. 3 mt., 5 kb. ir 2 kb. 
rūsyje, gražiai įrengtas. $21,500.

Mūr. 1% a 2 gražūs būtai: G ir 
3 kb. centr. šildymas, 20 p skl.

Marųuette Parke: Mūr. 3 bt.: 6 
— 4 ir 2 kb., centr. šildymus,
gražūs butai

Mūr. 12 butų. savininkas duos , 
paskola.

Itosclnndc: Mūr. 3 bt.: 7—4 ir 
2 kb. centr. šild., mūr. garažas,
33 p. skl.

Atdara apžiūrėjimui selcmad. nuo 
1 Iki 6 v. v.

F. PETRAUSKAS CO, Bullders 
PRospect 8-3792

ŠILDYMAS
A. Stančiauakaa instuliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur 
naces), visų dydžių oro vėsintuvus 
bei Air Conditinners ir atlieka vi
sus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

1909 INSURfO 1960

Simaitis Realty
2737 W. 43 S».

CL 4-2390

PELNINGAI INVESTUOSITE 
PINIGUS

nusipirkdami netoli Cblcagos grau
žtuose Lemonto apylinkėse, ąžuolais 

„ apaugus) sklypą ar didesnį žem«s
Draudimo Agentūra Patarnauja plotą. Kai kurie iš jų yra su tvenkl- 

Visais Draudimo Reikalais n**** Teirautis —
J. BACEVIČIUS

Clx*arwat«,>r 7-738S

E»|Z| I \/ADDAC S1500 įmokėdami pirkaite 2-jų V Mrf butų namą. 3 po 4 kamb. Mokes-
REAL ESTATE čiai tik $90. Pečiais apiild. Apy-

General Insurance. Notary Public linkėje 24th ir Savvyer Avenue. 
6455 SO. KEDZ1R AVENUE $13,900. SVOBODA, 3739 W. 26th

JUOZAS ŽEMAITIS
HEATING CONTRACTOR
{statome šiltu oru pučiamus 
pečius, vandens boilerius, oro 
vSsintuvus, ir skardos darbai 
(sheet metai work)

CICERO HEATING ANb 
SHEET METAL 

2431 So. Kedzie Avenue 
Chlcago 23, Iii.

LA 3-6622, Ren. OL 6-0412

Tel. PRospect 8-2288 St. LAwndale 1-7038.

i tava LLANBOU8
DĖMESIO 1

Taupyk Stipriausioje 
CHICAGOS TAUPYMO 

BENDROVĖJE 

Turtas — $75,000,000.00 

Atsargos Fondos $6,500,000.00

-Justin Mackicvvich, Chairman of the Board 

Jubtin Mackiewich Jr., President

FREE PARKING

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN A&SOCIAtlON 

£ OF CHICAGO >
( 4192 ARCHER AVI., CHICAGO 32

PHONI: Vlrginio 7-1141

VALANDOS: Kasdien, įskaitant šešt. nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto liti 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma. /

.MAHGUETTK IK HKIGHTON PK. 
Mūr. 2x0 kamb.., šllrl. gar. S25,O4HI. 
Mūr. 2x6 kamb. šilti. gar. 420,500. 
Mūr. 2x1 ir 2 kamb. gar. S2I.5OO. 
Meti. 2 apt., puikus .... $10,000.
Meti. 0 kb. ir kr., tušė. lot. 50.000. 
Mūr. 12 apt. SKI.OOO nu t. |Mt|. įnešti 
• 15,000. Sav. duos |w«sknlą iš .r>'/j .

< Prieš pirkdami namus būtinai pa- 
' tikrinkite mus.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

CICERO. $21,500 pilna kaina. 
Mūr. 2-jų butų namas — 5 ir 6 
kamb. Apylinkėje 16th ir 49th 
Avė. 2 auto garažas. Spintelės 

j virtuvėje. Karštu vand. apšild. 
įmokėti $4,500. SVOBODA, 6013 
Ccrmak Rd. BĮąhop 2-2162._____

Perskaitę "Draugą", duo
kite ii kitiems pasiskaityti

RINOS ii VANDENS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI 

(Gutters & Dotrnspoufo)

DEDAME VARIO — ’-COPPBR. 
AI.I.OV METALO RINAB Ir VAND. 
NETEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ui 
tokią pat kalną, kaip Ir “ffiUvanl- 
zed”. Jų niekad nereikia dalyti Ir 
Jie ištveria neribotą laiką.

VISOKIUS STOGUS taisome ir 
ai remontuojame. Garantuojami 6 
metams.

DUMTRAUKIUS IR “8MOKK- 
STACKS” Išvalome, atremontuoja
me ir atliekam* '‘tuckpolntlng”.

NAMŲ RINAS UVALOMK Ir pa- 
talsoftie, lšsmalinams iš vidaus Ir 
nudažome. Bus kaip naujos.

Mūsų firma yra didžiausia 6lo]
srity, atliekame zdarbą kuo ferlau 
šiai ui žemiausias kalnas visams
mieste. Visas mūsų darbas garan
tuojamas. Esame pilnai apsldraudę. 
Kreiptis galima dieną ar naktį Ir 
sekmadieniais. Telefonai —

LAwnilnle 1-4047 arba 
ROckwell 2-8778

Miela) jurus patarnausima

HEATING SERVICES
Nemokamas apskaičiavimas

Gertauilų žinomų firmų LBNNOX. 
TIMKEN, WEIL-McLoln, REPUB- 
LIC, KEVVANEE pečiai, oro vialn- 
tuval (alr conditloning) visokių dy
džių. Instoliuojame karkto vandens, 
garo ir Uito oro sistemas. Taip pat 
pakeičiame visas J gatą arba alyvų 
dabartiniuose Jūsų namuose Ir į sta
tomus naujus.

Ylsų HUių skardos darbai. 
DARHAH GARANTUOTAB

Aaaklte 24 vų|.
Tel. CLeemiter 7-GG78

A R T I S T I C 
STONE

BUILDERS
Higieniškų, nedegam”, ne- 

senstamų ir kitokių rfons- 
. trukcijų projektų sudarymas 

ir jų vykdymas.

600 Wesl 80th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. — ST 3-2150

JEI TIK GERO NAMO REIK,
TU PAS ŠIMKŲ TIK U2KIK.
JEI UŽEITI PER TOLI, TAI PASKAMBINTI GALI;
JIS PAS TAVE ATVAŽIUOS. NEMOKAMAI APSKAIČIUOS 
JEI REIK, PLANĄ PADARYS — GERAI, PIGIAI PASTATYS

V, ŠIMKUS
2618 W. 71 st Street. Tel. PR 8-4268 Ir TE 9-5531

KAZYS ČESNAUSKAS
M01 So. Talmmi Avb.
CHICAGO 29, ILL.

HE 6-2812 Ir GI 8-4938
• Oenerallnls kon t ra t ori u s 
naujų namų statybai, Įvai
riem. remontams U namų per
tvarkymams • Turime didelį 
patyrimų namų statyboj*. • 
Patys atliekame cemento Ir 
medžio darbus • Apskaičiavi
mai nemokamai.k

«nmrN(wnm, howe»<Jimm 

IR V»Ų imi RC<H’ PA/tTATTM.PASOTINA 6KLYPTO (B 6TATT- •V PleANK PAOAL PAe
OKTOAVIMA.

TACYS PETRAUSKAS|
R A C T O R J

TTH

IANC0MOJAMA — COR RENI

NAMŲ 8AVININKAI
TARPININKAUJAM*

. BUTU rtKUOKAYIlnn 
PATARNAVIMAI VBLTUI 

TURIME LAUKIANČIŲJŲ *4RA*4

BELL-VARPAS Kcal IMtate

Iėnuom. 4 kamb. apšildomas bu
tas. 2422 W, 45th St LAfayette 
3-3057, po 5 v. vak.

I8NUOMUOJAMA

Išnuom. kambarys 2-jų esmenų 
šeimoje. 6 kambarių bute. Galima 
naudotis virtuve. Netoli autobuso 
ir elevetoriaus stoties. Antrašas:
2117 S. 4»th Are., Cicero.

Telef. TO 3-3467 
Teirautis nuo 5—8 vai. vakaro
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KANDIDATAI Į BALTUOSIUS ROMUS

Kandidatai j Baltuosius Rū
mus — R. Nixonas ir H. C. 
Lodge Amerikos politikoje nė
ra naujokai. Jų pavardės praė
jusių 7 metų laikotarpyje bu
vo dažnai kartojamos pasaulio 
spaudoje. Tačiau jų ankstesnės 
oraeities dienos, be abejo, ne 
vienam yra svetimos, todėl su 
jomis čia norima susipažinti. 

Richardo Nixono kelias
Riehard Milhous Nixon yra 

antrasis iš 5 sūnų šeimos gimęs 
1913 m.' Yorba Linda kaime, e- 
sančiame 30 mylių nuo Los An
geles, Calif. Jo tėvas turėjo ga
zolino stotį ir maisto parduo
tuvę. kur teko dirbti ir jauna
jam Richardui. Mokslą jis ėjo 
Whittier miestelyje, Caliform- 
joje, kur baigė kolegiją 1934 m. 
Pasirinkęs teisės mokslų sritį, 
jis vėliau lankė Duke universi
tetą, kurį užbaigė 1937 m. tre
čiuoju mokiniu.

Tada kurį laiką vertėsi pri
vačia teisių praktika Whittier 
miestelyje, o 1946 m. leitenanto 
komanduotojo laipsniu. Tais pa
čiais metais kandidatavo į At
stovų Rūmus iš Californijos 12- 
to distrikto ir laimėjo nemaža 
balsų dauguma.

Atstovų Rūmuose jis išbuvo 
iki 1950 m., kada buvo išrinktas 
į Senatą. Būdamas kongresma- 
nu, atkreipė isų dėmesį savo 
darbu priešamerikinei veiklai 
tirti komitete, kur jis padėjo 
išaiškinti šnipą Alger Hiss. 
Tuo laiku pagridiniu jo pata
rėju buvo kun. John F. Gro- 
nin, vienas iš National Catho- 
lic Welfare Conference įstaigos 
pareigūnų VVashingtone.

1952 m. Nixonas buvo nomi
nuotas respublikonų viceprezi- 
dentiniu kandidatu ir kartu su 
prez. Eisenhoweriu laimėjo rin
kimus. Tą pačią pergalę jie pa
kartojo ir 1956 metais. Per šį 
laikotarpį Nixonas aplankė virš 
50 valstybių, įskaitant ir Sov. 
Sąjungą, kur jis 1959 m. stip
riai susirėmė su Chruščevu gar
siuosiuose “virtuvės” debatuo
se.

1957 m. jis lankėsi ir Vati
kane, kur buvo priimtas pop. 
Pijaus XII-jo ir su juo kalbėjosi 
apie 25 min. Tada Nixonas po
piežiui įteikė prez. Eisenhowerio 
laišką, kuriame buvo išreikšta 
viltis, kad pop. Pijaus XII-jo 
taikos ofensyva duos inspiraci
jų naujų valstybių gimimui Af
rikoje (iš ten Nixonas kaip tik 
tuomet grįžo).

Nixonas yra vedęs (1940 m.) 
Patricia Ryan ir jie susilaukė 
dviejų mergaičių. Lyginant jį 
su kitais šių metų kandidatais 
į aukštuosius postus, kurie pri
skiriami milionierių klasei, Nixo 
nas yra neturtingas asmuo. Kai 
jis 1946 m. pradėjo kampaniją 
dėl patekimo į Atstovų Rūmus, 
teturėjo tik 4,000 dol. Jo finan
sai kiek pagerėjo vicepreziden- 
tavimo laikotarpyje (35,000 
dol. alga metuose) ir prieš kelis

metus jis jau išdrįso užpirkti 
75,000 dol. vertės namą Wash- 
ingtono priemiestyje, už kurį 
dar turi 45,000 dol. skolos. Taip 
pat ir savo privačiam pasivaži
nėjimui naudoja ne “Cadilaką”, 
bet 1955 m. ' Oldsmobilį”.

Henry Cabot Lodge,
Respublikonų viceprezidenti- 

nis kandidatas H. C. Lodge, ku 
ris yra katalikų tikybos asmuo, 
savo karjerą pradėjo irgi nuo 
kuklių pareigų. Šią 58 metų am
žiaus diplomatas, atvykęs į Chi- 
cagą, pareiškė, kad šiame mies
te jis buvęs 1932 m. laikraščio 
korespondentu, kada demokra
tai nominavo Rooseveltą savo 
kandidatu.

Tačiau jis pats yra kilęs iš 
politikų šeimos ir jo senelis bu
vo JAV senatoriumi. Jaunasis 
Lodge pirmąsias politines pa
reigas turėjo Massachusetts 
seime, o 1936 m. buvo išrink
tas į JAV senatą. Būdamas se
natoriumi, Lodge laikėsi nusista 
tymo — nesivelti Amerikai į 
Europoje prasidėjusį pasaulinį 
karą. Tačiau, kada Amerika 
įstojo karan, jis buvo pirmuoju 
senatoriumi nuo pilietinio karo 
laikų, kuris išėjo savanoriu ka
rinėn tarnybon. 1943 m. jis iš
vyko į Š. Afriką su Amerikos 
tankų daliniu ir ten kovojo prieš 
vokiečių maršalo Romelio kor
pusą. Po laimėjimo Afrikoje, 
buvo perkeltas į Italijos frontą, 
o vėliau į P. Prancūziją ir Vo
kietiją. Kariuomenėje užsitar
navo pulkininko leitenanto laips 
nį; šiuo metu yra atsargos bri
gados generolas.

Sugrįžęs iš kariuomenės, 1946 
m. Lodge vėl kandidatavo į Se
natą ir buvo išrinktas. Tačiau 
1952 m., kada dar kartą norėjo 
būti išrinktas senatoriumi, su
silaukė neigiamų vaisių ir buvo 
išstumtas dabartinio demokratų 
prezidentinio kandidato John

Kennedy. Sakoma, kad jam ta
da pakenkęs atsidavimas prez. 
Eisenhowerio kandidatūros į 
prezidentus rėmimui ir jis pats 
neturėjęs užtektinai laiko savo 
rinkiminei kampanijai.

Eisenhoweriui įsėdus į prezi
dento postą, Lodge buvo pas
kirtas JAV ambasadoriumi prie 
Jungtinių Tautų, kuriose iki šiai 
dienai sumaniai gina Amerikos 
interesus, ypatingai daug kovo
damas su komunistų atstovais.

Lodge yra vedęs turtuolių 
dukterį Emily Sears ir turi du 
sūnus: George ir Henry. Pats 
Lodge yra simpatiškos išvaiz
dos, nors primena išdidų ir šiek 
tiek arogantišką diplomatą, mo 
kantį gerai orientuotis ir pavo
jingose situacijose.

Edv. šulaitis

Atmintinas Kanados...
(Atkelta iš 4 psl.)

Antrą valandą Crosfielde jau 
pilna mašinų ir tautiečiai grupė
mis šnekučiuojasi. Trečią valandą 
prasideda iškilmingi pietūs, kurie 
pasižymi nepaprastu turiningumu 
ir skoningumu. Pietų metu pirm. 
A. Nevada padaro staigmeną — 
atveda 79 metų senelę Kazlaus
kienę iš Vankuverio, kuri sako: 
“Buvau pirmame sąskrydy Brooks, 
tai ir šin turėjau atvykti.” Visi ją 
sveikina, o Andersonienė įteikia 
gimtadienio ragaišį.

KLB Kr. V-bos pirm. St. Kes- 
gailai metas išvykti. Visų apylin-

MARCELA PAKARKLIS
(PO TRVAIS ŽOKAS)

Gyv. 4240 So. Campbell Avė.
Mirė ruffplūčlo 7 d., 1960 m. 

7 vai. ryto, sulaukusi Hi-natvČH.
Gimus Lietuvoje. Amerikoje 

itgyveno 60 metų.
PusUiko dideliame nil'lfldlnie 

penki sūnus: Joseph, l.ouls Ir 
marti Gladys, John, Charl'a ir 
marti Jean, Clemens Ir marti 
Hejen, duktfi Kaily Cissna Ir 
žentus Ltoyd, Seftl anūkai'- Ir 
vienas proanūkiu*, daine kitų 
giminių, draugų Ir pažįstamų.

Priklausė KLA organizacijos 
122 kuopai.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudelklo koplyčioje. 4330 So. 
California Avė. laidotuvės )- 
vyks trečlad., rugp. 10 d. IS 
koplyčios 8:10 vai. ryto bus 
atlydėta j švė. Panelės Marijos 
Nekulto l’rasidė limo parapijos 
iKįžnyėlų, kurioje (vyks gedu
lingos pamaldos už veliones 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėta j šv. Kazimiero kupimn.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drauftus Ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Sūnus, duktė, 
marčios, žnitas, anūkai ir vi
si kiti giminės.

Tjald. dlrekt. John P. Eu- 
deikls, Tel. LA »-<U40.

A. _ A.
e

Petronėlė Jobaris
(MKŠAJTfi)

Gyveno 2608 VV. 45 l’lace.

Mirė rugp. 8 d., 1960, 4 v. 
ryto. sulaukus senatvės.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje Išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

6 sūnūs: Petras, marti Violet; 
John; E<lward, marti Arina; 
Joseph. marti Atin: Leonard, 
marti Ann: VValter. marti He- 
len; 8 anūkai, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Priklau
sė: šv. Elztiiita, švenč. P. M. 
Nekalto Prasidėjimo, Tretinln, 
kų. Apaštalystės Maldos, Alto
riaus ir Kožančiaus Draugi
joms.

Kūnas bus pašarvotus ant- 
rad., 4 vai. p. p. John P. Eu- 
deikio koplyčioje, 4330 South 
California Ava.

J-uldotuvės įvyks ketv., rugp. 
11 d., iš koplyčios 8:30 v. ry
to bus atlydėta j Švenč. P. M. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta J Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, marčios Ir
ir anūkai.

I-a.i«l. dlrekt. John P. Eudei- 
kls, telef. YArds 7-1741.

DETROIT, MICHIGAN

LIUDAS VISMINAS

kių pirmininkai dėkoja p. Kesgai- į 
lai ir KLB Krašto valdyba ( už 
įvertinimą jų darbo, jų pastangų, 
nes tai įrodo jo atsilankymas. 
Moterys užtraukia atsisveikinimo 
giesmę.

Sąskrydis po to tęsiamas iki 
vėlyvos nakties. Jis jau vyko lais
va forma: dainų, pašnekėsiu, pa

žinčių ir, drauge su tuo, rimtu 
planavimu. Sąskrydis neabejoti
nai pasitarnaus mūsų vienybei, 
lietuvybei ir lietuvių tautos var
dui aukščiau iškilti.

Calgariečiams, pryšakyje su 
veikliu KLB Apylinkės valdybos 
pirmininku Nevada, priklauso pa
garba ir padėka už taip įspūdin-

Agnę ir dr. J. Kižius, jos mamytei

V A. -|- A.

ELENAI JASAITIENEI 
staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame.

Birutė ir Jonas Raščiukai

J.A.V. L.B. Chicagos Apygardos pirmininkui JONUI 
JASAIČIUI, VALIUI JASAIČIUI, jų šeimoms ir artimie
siems, jų mylimai mamytei

A. -J- A.
ELENAI JASAITIENEI mirus, 

liūdime kartu ir reiškiame gilią užuojautą.
J.A.V. L.B. Cicero Apylinkes Valdyba

sgai suruoštą antrąjį Kanados va
karų lietuvių sąskrydį.

Koresp.

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus

_ ^'uii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipiiiinimiii
uuZAUSKŲ BEVERLY HILLS 

O t L I N Y C I A
Gert&UHloB dėl vestuvių, ban
dei ų. laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 VVEST 63rd STREET
relei.: l’K 8-0833 ir PK 8-0834 

lllllll IIIIIIIIIIH lllll IIIllllllllUll.llllllilllttl

Netekus brangios dukrelės 
A. + A.

TERESELES,
p. Eleną Šuopienę-Telyčienaitę ir jos brolį 
Alf. Telyčienę nuoširdžiai užjaučiu.

Jonas Balbatas

Gyvino 76 Minnesota Avė., 
Detroit, Michigar.

Mirė rugp. 8 d., 1960, su
laukęs 39 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje,
Amerikoje išgyveno 10 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

Lietuvoj motina, brolis Alber
tas, seserys Anastazija Ir Va
lerija.

Kūnas pašarvotas Jiruzio 
koplyčioje. 1930 — 25th St., 
Detroit, Mleh.

Laidotuvės įvyks ketvlrt., 
rugp. 11 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydytas į šv. 
Antano parapijos bažnyčių, 
kurioje 9 vai. jvyks gedulingos 
pamaldos už velionios sielų. 
I’o pninaMų bus nnlydčtas j 
Holy H'-piilehre kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimine*, draugus Ir pažįstamus 
dalyvsutl Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Giminės.
lokio). dlrekt. Valentina*

Bauža. Tel. TA 6-1275.

APDRAUSTAS SAUGUMAS - PELNINGI PATARNAVIMAI
Pasinaudokite sekančiais mūsų patarnavi
mais: Nariams veltui iškeičlame čekius. Duo
dame Money Orderius — čekius šeimos bi
kinis apmokėti. Apdraudžlaane taupymo aky 
rius. Kalėdų ir vakarijų skyriai. Aukšti di
videndai. Jaunuoliams kolegijom honų sky
rius. Nemokamas parkiniman. Saugios vanltų 
dėžutės. Depozltavimas naldl.* Organizari 
joms veltui kambarys susirinkimams. Ir daug 
kitų naudingų patarnavimų.

CHICAGO SAVINGS&LOAN ASS’N
6245 So. Westem Avė., Chicago, III. Telef. GRovehilI 6-7575

ATDARA: Pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 9 iki 8. 
Trečiadienj uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 12:30 vai. po pietų.

Ali Phones GR 6-3745
John W. Pavhunkis-Patch,

Vice-Pretident
C. Vltkauskas-Vitkoa,

Dist riet Manager
GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ 

PASIRINKIMAS

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių Vestuvėms, 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti ir puošti 
kapą jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

•M

A.L.B. Chicagos apygardos pirmininkui
JONUI JASAIČIUI,

mylimai mamytei
A. i" A.

ELENAI JASAITIENEI mirus, 
nuoširdžiu užuojautą reiškia

A.L.B. East Chicagos Apylinkė

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, jog š. m. liepos mėn. 
28 d. New Britain. Conn., mirė mūsų mylimas tėvas, brolis ir 
senelis

A. f A-
MYKOLAS EURNAUSKAS

Lietuvoje liko* broliai — Kazimieras ir Stanislovas ir sesuo 
Barbora, Amerikoje — žmona Juzefą Širvaitė Burnauskiene, bro
lis Jonas, sesuo Stanislava Valauskienė, duktė Sofija Josephs, 
sūnus Bronislovas ir kiti giminės bei pažįstami. Palaidotas vietos 
Šv^ Marijos kapinėse rugpiūčio m. 1 d.

Kilęs iš Tverų vaisė., Telšių apskr.
Pasilikę giliame nuliūdime:

Žmona, duktė, sūnus, brolis, sesuo, žentas ir anūkė

MARY BARAUSKAS
(AMBROZAITE)

Gyveno 1405 N. 35th Avė., Melrose Park, III.
Mirė rugp. 7 d., 1960, 1:30 vai. ryto, sulaukus 59 m. a>mž. 

Gimė Lietuvoje: kilo iš Suvalkų apskr. Amerikoje išgyveno 38 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jonas, sūnus Vincent, 

2 dukterys: Minnie Rudakas, žentas Peter; ir Bernice Heinz, 
žentas David, 6 anūkai, kiti gimines, draugai ir pažįstami. Lie
tuvoje Hko 2 seserys.

Kūnas pašarvotas Bormann koplyčioje, 16th Avė. North of 
Lake St., Melrose Park, III. Laidotuvės įvyks treč., rugp. 10 d., 
iš koplyčios 10:30 vai. ryto bus atlydėta į St. Charles Borremeo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Queen of Heaven kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus, dukterys, žentai ir anūkai
Laidotuvių direktorius Bormann. Tel. FI 4-0714.

DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA PAMINKLŲ 
DIRBTUVE CHICAGOJE

Pirkite tiesiog iš gamintojo ir sutaupysite I

John Savickas

Monuments
11849 So. Kedzie 

Avenue,
Chicago 43, III.
Jūsų |*aslrlnklmiil <11- 

džiausias rinkinys gatavų 
pavyzd žiu.

Dėl susitarimo (nppointment) galite pašaukti kiekviena laika. 
Telefonai: BE 8 3632 arba BE 3-4718 

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 8 vsl. ryto iki 6 vai. rak.

RMSKAims]

m ,v..ev

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
•’aairinktmss Visame Mieste

Tel. — CEdarcrest 3-6335
Vienas Mokas nno kapinių

TROOST-PACHAN KIS 
MONUMENTS

6819-21 So. Western

— o —
Atdara kasdien ir sekm. 

nuo 9 v. ryto iki 5 p.p.

Laidotuvių Direktoriai

ŽEIB&EYANS
•841 SO. WESTERN AVB.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MASINOM* VttTA
REpabRt T-1M8 7-8S01

J. F. EUDEIKIS«
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TBYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2t \

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

ARBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS H

MARQUETTE FUHERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 We$t 7 įsi St. Telef. GRovehilI 6-2345-6

1410 S, 50th Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-00
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Ambalansų patarna- Mes turime koplyčias

vimas dieną ir naktį įfj visose Chicagos i r
R o se lando dayse ir 

Reikale šaukite tuojau patarnausime.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAOOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3372

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

PETRAS P. GURSKIS
718 WEST 18th STREET Tel. SEeley 8-5711

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLympie 2-1003

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 WEST 69th STREET Tel. KEpublie 7-1213
2314 W. 2Srd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 s. 50th AVĖ. OLymplr 2-5245 ir TOnmhall 3-9687
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X Prel. I. Albavičius atna

šaus šv. mišias rugpiūčio 14 d. 
12 v. d. Bus atlaidai ir Mari
jonų Jubilėjinių metų uždary
mas. Visa tai įvyks Tėvų Ma
rijonų seminarijoj Clarendon 
Hilte, BĮ. Po pamaldų bus ma
lonus atsigaivinimas šviežiai 
paruoštais valgiais. Bus lietu
viškos dainos, muzika ir žaidi
mai. Visi lietuviai kviečiami 
šioje gražioje šventėje daly
vauti.

X Adelė Cetinske, Dayton, 
O., kilusi iš Chicagos (Gustai- 
tytė) atsiuntė Draugo redak
cijai laišką, kuriame ji džiau
giasi J. Daužvardienės knyga 
Popular Lithuanian Recipes. 
Darydama balandėlius Adelė sa 
kosi suradusi naują, būdą, kad 
nereiktų jų siūti siūlu. Cetins- 
kės sugestijos persiųstos kny
gos autorei. Savo laiške Adelė 
pažymi, kad- ji didžiuojasi lie
tuviška kilme.

X JAV Liet. Bendruomenės 
Kultūros Fondo valdybos posė
dis įvyko rugpiūčio mėn. 7 d. 
Sv. Antano parap. mokyklos 
pastate Ciceroj. Čia buvo svar
styta prof. VI. Jakubėno muzi
kos kūrinių išleidimas, “Alek- 
sandryno” veikalo leidimo rei
kalai, Gimtosios Kalbos laikraš 
čio klausimai, parama Pasaulio 
Lietuvių Archyvui ir kiti daly
kai. Posėdyje dalyvavo šie val
dybos nariai: A. Dundulis, P. 
Gaučys, Ed. Šulaitis, S. Pau
lauskas.

X Dr. Juozas MikeKonis, gy
venęs Australijoje ir Argenti-

, x Dr. B. Paliokas rašo: 
“Draugo metinis piknikas šie
met galėtų turėti kitokį pobū
dį. I jį visuomet susirenka ma
sės žmonių. Bet būtų gražu, 
kad tai būtų ne vien skaityto
jų ir rėmėjų, bet ir visų kata
likiškų organizacijų vieša de
monstracija, kad katalikų orga 
nizacijos dalyvautų organizuo
tai ir kiekviena rezervuotų sau 
vietą iš anksto”.

IŠ ARTI IR TOLI

X Town of Lake išeinantis 
“Back of the Yards Journal” 
savo rugpiūčio 3 d. numeryje 
tarp kita ko vietos gyventojus 
įspėja, kad pastarieji nedegin
tų visokių šiūkšlių, atmatų 
“garbečių” gatvėtakiuosc. Šiuk 
šles bedeginant praeityje buvo 
sukelti keli gaisrai. Taipgi dėl 
šiukšlių deginimo ir tuo pačiu 
oro teršimo yra išleistas mies
to tarybos nuostatas, kuriuo 
remiantis neklaužados bus bau 
džiami piniginėmis baudomis.

X Anna Kanapack liepos 
26 d. šventė savo vardo dieną 
ir buvo pagerbta šeimos ir ar
timųjų. Taipgi gavo sveikini
mus nuo dukrelės vienuolės se 
selės Marijos Raphael. Visi lin
kėjo ilgiausių ir sveikiausių 
metų. Kanapack rengiasi atos
togoms važiuoti į Pittsburghą, 
Pa., ten aplankys ir savo duk
relę seselę M. Raphael.

X Pereito šeštadienio į sek
madienį naktį būrelis vyrų pa
grobė keletą paaugusių paršų 
iš marijonų farmos. Vadovas 
tuo tarpu delsia pranešti poli
cijai, nes tikisi, kad dar patys 
susipras. Prižiūrėtojas kaip tik 
tuo metu buvo atsikėlęs ir ma
tė vyrus ir jų automobilius.

X Draugystės Lietuvos Ka
reivių Cicero gegužinė lietaus 
buvo sutrukdyta. Dabar jai 
rengti komisijos pirm. Klemas 
Laudanckas sutvarkė taip, kad 
subuvimas įvyks spalio 16 d.

Raul Castro. diktatoriaus Castro brolis, kaltina amerikietį diplo
matą nacizmu. Diplomatas buvo išvytas iš Kubos. JAV valstybės 
departamentas skelbia, kad šis suvenyras-svastika buvo Kubos 
vadų pavogtas iš diplomato. (ŲPI)

CHICAGOS ŽINIOS

noje, prieš metus išlaikęs me- , p^pij^ salėje. Turintieji do-
dicinos egzaminus Illinois val
stybėje, dabar išlaikė tokius 
pat egzaminus VVashingtono 
•valstybėje. Bene bus tik pir
mos lietuvis gydytojas, turįs 
teisę praktikuoti mediciną šioj 
Ramiojo vandenyno pakran
tėj.

X Draugo metinis piknikas 
bus Darbo dieną — rugsėjo 5 
— Slovac Grove, prie 119 g. ir 
Archer avė. Kaip ir kitais me
tais, piknike rengiasi dalyvauti 
daug lietuvių, net žada atvykti 
iš Uitų miestų. Čia yra geriau
sia proga susitikti daugybę pa
žįstamų kartu.

X Jonas PeMžius, MIC, 
Draugo mechanikas, daugiau 
kaip 40 metų visa siela atsidė
jęs dirbąs dienraščio pažangai, 
šiomis dienomis grįžo iš Sv. 
Kryžiaus ligoninės, kur turėjo 
labai sunkią vidurių operaciją.

X Mokytoja Aldona Smulk-
štlenė (Krikščiūnaitė) su vyru 
dr. Vincu Šmulkščiu šios va
saros atostogas praleidžia Eu
ropoje. Jie lanko įvairius kra
štus, gi šiuo metu yra, nuvykę 
į Muencheną, kur dalyvavo Eu 
charistiniame kongrese.

X Birutė Ir Kęstutis Kamin-
sfcsl iš Derby, Conn., buvo 
atvykę aplankyti savo tėvų 
Kaminskų ir brolių, gyv. Jo- 
liet, Dl. Ta proga jie aplankė ir 
Draugą, pasidžiaugdami jo da
roma pažanga. Rugpiūčio 7 d. 
jie išvyko į savo namus.

X Ona ir Valentinas Račiū
nai, gyv. Brighton Parke, su
silaukė dukrelės. Motina ir 
duktė jau grįžo Iš ligoninės Ir 
jaučiasi gerai. Jie augina ir vy 
resnį sūnų Ramutį.

X Bronė Rusteikienė, lietu
vių operos moterų choro daly
vė, po sunkios operacijos jau

vanoms laimėti biletus prašor 
mi jų nenumesti. Dovanos bus 
paskirstytos.

X Ona Stasiukonienė, turinti 
gražų ūkį iValparaise, Ind., 
šventė savo vardo dieną. Ta 
proga buvo artimųjų pasveikin 
ta ir pagerbta. Palinkėta ilgiau 
šių metų.

X Prel. J- Paškus dalyvavo 
Marijonų Bendradarbių pikni
ke liepos 31 d. ir žada dalyvau
ti Žolinės atlaiduose Marijonų 
seminarijoj rugp. 14 d.

X D*ž. Vytautas Volertas,
gyvenąs Baltimorėje, šiomis 
dienomis tarnybiniais reikalais 
lankėsi Chciagoje. Planuoja šį 
mėnesį persikelti gyventi į 
Chicagą.

X A. Žakas, Philadelphia, 
Pa., atvykęs į Chicagą ir apsi
lankęs Drauge įsigijo už dides
nę sumą lietuviškų knygų.

X Melro«e Park, UI., L. Ben 
druomenės gegužinė įvyks rug 
piūčio 14 d., sekmadienį, May- 
wood Grove, prie First avė. ir 
Lake st.

X P. Lekas, 6926 S. Arte- 
sian, praneša, kad šiomis die
nomis pražydo kriaušė. Žiedas 
didelis ir gražus. Tai esąs tik
rai nuostabus atvejąs.

X At-kų Jubl. Kongreso 
vadovas jau ruošiamas spaus
dinimui. Tarp kito ko jame 
tilps ir visos pavardės tų, ku
rie atsiuntė paramą išlaidoms 
padengti. Kas dar nėra prie to 
reikalo prisidėjęs, ar neatsiun
tęs pinigų už ženklelius prie 
automobilio, prašoma nebedel
sti, nes kongresas jau čia pat.

1 X Dantų gydytoja dr. Ona 
Garūntanė ir dr. Albinas Garū-
nas grįžo iš atostogų ir vėl 
priiminėja pacientūa savo ka-

KONKURSAS MENININ
KAMS

Chicagos Tuberkuliozės Ins
titutas kviečia visus meninin
kus, profesionalus ar mėgėjus, 
gyvenančius Chicagoje ar Cook 
apskrityje, ne jaunesnius kaip 
18 metų amžiaus, dalyvauti1 
konkurse nupiešti vadinamos 
Christmass Seal projektą. Kon
kursui vadovauja menininkė 
Miss Dorothy Kienast. Projek
tai turi būti tarp rugp. 22 d. ir 
31 d. nusiųsti adresu: The 
Artistą Guild, 27 E. Ohio str., 
Chicago. Visi projektai turi bū
ti ar ant kardono, ar kitaip į- 
taisyti, kad būtų tinkami iš
statyti parodon.

9 ŽUVO AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖSE

Net devyni asmenys sekma-' 
dienį žuvo automobilių nelai
mėse Chicagos apylinkėse. 
Tarp žuvusių yra ir North- 
westem Universiteto profeso
riaus žmona Jean Stevens, 38 
m.; sužeistas jos vyras ir dar 
vienas asmuo, kartu važiavęs. 
Jų mašina susidūrė su kita ma 
šina, važiavusia iš priešakio. 
Nelaimė įvyko ties Palatine. 
Stevens automobilis staiga bu 
vo pervažiavęs į ne savo pusę. 
Iš viso šiemet Chicagoje ir ar 
timose apylinkėe susisiekimo 
nelaimėse jau žuvo 136 žmonės 
ir buvo sužeista 22,831.

NUKRITO LĖKTUVAS
Michigan ežero pakiantėje 

ties Waukeganu nukrito mažas 
dvivietis sportinis lėktuvas, ku
riuo skrido plieno bendrovės 
tarnautojas Rudolf Gerchar, 
44 m., su 16 • metų mergaite 
Betty Hribar. Mergaitė iššoko 
iš lėktuvo apie 80 jardų prieš 
tą vietą, kur vėliau lėktuvas 
atsidaužė į smėlį ir apsivertė. 
Ji sužeista lengviau. Lėktu- 
valdžiusiam Gerchar sulaužyta 
kairė koja, išnarintas klubas, 
supiaustytas veidas.

245 MISIONERIAI 13 
CHICAGOS

Net 6,782 amerikiečiai yra 
misijonieriai įvairiuose užsie
nio kraštuose. Iš jų 245 yra iš 
Chicagos arkidiecezijos. Dau
giausiai amerikiečių misionie
rių yra Pietų Amerikoje: 2,405.

DIDŽIOJI PARODŲ SALĖ 
JAU PO STOGU

Naujoji Chicagos parodų sa
lė, pavadinta MoCormick var
du, jau po stogu. Stogas yra 
1,182 pėdų ilgio ir dar 367 pė
dų pločio. Viso užima apie tris 
miesto blokus. Jeigu jis būtų 
uždėtas miesto centre, tai už
dengtų miesto rotušę, Cook Ap 
skrities Rūmus ir visus namus 
tarp Slark ir La Šalie iki Mon- 
roe gatvės. Stogui buvo panau
dota daugiau kaip 4,500 ritinių 
toliaus.

PRIGĖRĖ DU VAIKAI
Sekmadienį Chicagoje prigė

rė du vaikai. Dešimties metų 
berniukas William Di Vito brai 
dė apsirengęs pakrantėje apie 
dviejų pėdų gilumoje ir, matyt, 
paslydo. Vėliau buvo rastas 
plūduriuojąs prigėręs, veidu 
žemyn.

Kitas, 13 m. berniukas, pri
gėrė Tinley Park maudymosi 

' baseine. Šoko gilyn ir kažkas 
su juo atsitiko. Tardytojo įstai 
ga įvykį tiria.
ŽUVO IŠKRITĘS 13 ATVIRO 

AUTOMOBILIO* ■ 1 7
Jaunas — 23 metų vyras 

Teroance Jobe mirtinai užsi
mušė, iškrisdamas iš atviro 
automobilio (cortvertable). Jis, 
mašinai važiuojant, stovėjo už- 
pakalinyje dalyje, ir iškrito 
trenkdamas į grindinį.

STUDENTŲ RINKTINĖ
Chicagoje rugp. 12 d. įvyks 

kolegijų ir universitetų geriau
sių futbolininkų rinktinės var
žybos.

I. A. VALSTYBĖSE
— Kun. Vienybės centro val

dyba seime nebuvo renkama, 
nes valdyba pernai išrinkta 
dviejiems metams ir tebeina sa
vo pareigas: pirm. kun. J. Če- 
pukaitis, vicepirm. prel. J. Bal- 
kūnas ir kun. J. Aleksiūnas, 
sekret. kun. dr. K. Širvaitis ir 
iždin. kun. dr. T. Narbutas.

Kunigams Šelpti Draugijos 
i valdybą sudaro pirm. prel. Pr. 

Juras, sekret. kun. St. Raila, 
ižd. kun. dr. J. Starkus, nariai 
prel. J. Balkūnas ir kan. dr. J.
Končius. (Titas Narbutas)/

— Los Angeles Bangos Spor 
to Klubo rengiamos LLCalifor- 
nijos Lietuvių Sporto šventės 
tęsinys ir užbaigimas įvyks 
rugpiūčio 13 d., šeštadienį, 5 
vai. p. p. Los Angeles, Park 
View Play Ground patalpose. 
Maloniai kviečiama dalyvauti 
visuomenė bei visi sportu besi
domintieji.

Bus pravestos moterų tinkli
nio rungtynės, vyrų tinklinio 
rungtynės ir užbaigiamosios 
(finalinės) sporto teniso rung
tynės dėl meisterio taurės.

Pirmoji šių metų sporto šven 
tės dalis buvo pravesta prieš 
porą mėnesių.

Atsilankydami į sporto šven
tę palaikysite mūsų sportuojan 
tį jaunimą. Visi laukiami!

— Bostono Lietuvių Mišrus 
choras, vedamas komp. Juliaus 
Gaidelio, išleidžia ilgo grojimo, 
33 * greičio, hi fi plokštelę, kur 
telpa 17 dainų iš turimo da
bartinio repertuaro. Viena plok 
Stelės pusė turi 8, antroji — 
9 dainas. Abiejų plokštelės pu
sių grojimo laikas — 40 minu
čių. Solistas — Stasys Santva
ras, akompanuoja — Saulius , 
Vaičaitis.

Plokštelė rinkoje pasirodys 
rugpiūčio mėn. viduryje. Bos
tone ir artimose apylinkėse ri
bota plokštelių skaičių platins 
Bostono Lietuvių Mišrus cho
ras per savo narius.

Visur kitur — per platinto
jus, kuriems bus duodama nuo 
laida. Galima rašyti: H. Ginei
tis, 84 Greenwood St., Roche- 
ster 21, Massachusetts, tel. 
GEneva 6-4629.

netiesa, aiškiai rodo kita ryški 
nuotrauka: joje matome Šv. 
Mikalojaus bažnyčią, kuri taip 
perpildyta, kad žmonės yra pri
versti melstis lauke prie baž
nyčios durų. Panašūs vaizdai 
yra visoje Lietuvoje ir Latvi
joje”. Pabaigoje ji pabrėžia, 
kad nepaisant persekiojimų, re 
Ilginis gyvenimas Lietuvoj yra 
gilus ir stiprus. Viena moteris 
Vilniuje jai pasakiusi: “Rusai 
iš mūsų išplėšė nepriklauso
mybę. Jie kontroliuoja, ka me3 
valgome, kuo rengiamės, bet 
jie niekad negalės sukontroliuo 
ti mūsų tikėjimo”.

— Kun. A. Galčius Londono 
lietuvių bažnyčioje pirmąsias 
šv. mišias aukojo liepos 17 d.

Primicijų vaišės įvyko parapi
jos klube. Kun. Antanas Gal
čius yra gimęs 1931 metais 
gausioje lietuvių emigrantų šei 
moj. Įstojęs į saleziečių vienuo 
liją, aukštuosius filosofijos ir 
teologijos mokslus ėjo Italijoj, 
kur šių metų vasario 11 d. iš 
Torino kardinolo rankų gaivo 
kunigystės šventimus. Kun. 
Galčiaus primicijose gausiai 
dalyvavo Londono lietuviai.

Negalime turėti dorovės be 
religijos, nei religijos be doro
vės. — V. McNabb

SKELBKITĖS “DRAUGE”

DID. BRITANIJOJ
— Londonas. “Kaip tyčioja- 

, masi iš tikėjimo”, tokia antraš 
, te anglų dienraštis “The Peop- 
le” įsidėjo italų žurnalistės 
Vandos Gavronskos įspūdžius 
iš Vilniaus ir Rygos. “Komuni
stai aiškina”, rašo autorė, 
"kad bažnyčios lietuviams jau 
nesą reikalingos. Bet kad tai

MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS ANT VISU 
TAUPYMO SĄSKAITŲ I

INDELIAI APDRAUSTI IKI *10.000.00
Paskolos ant namų nuo vieno Iki dvidešimties metų — 

lengvais mėnesiniais atmokėjimaiK.

BRIGHTON SAV1NGS AND LOAN ASS’N
4671 Archer Avė. CHARLES ZEKUS, Sect’y LA 8-8248
VALANDOS: Kaadlen nuo D iki 4:10; Ketvirtadieniais D Iki I v. va k. 

Trečiadieniais uždaryta.

pasveiko ir vėl įsitraukė į cho- i binete 2737 W. 71 St., tel. WA 
ro darbą. į 5-2017. (Pr.)- p».

X Sakių Apskrities Klubo
metinis ir vieninteliu piknikas- 
gegužinė įvyksta ne kaip anks
čiau, bet rugpiūčio 21 d. tuoj 
po pietų A. Bruzgulienės pik
nikų ąžuolyne. Rengėjai jau da 
bar rūpinasi, kad piknikas bū
tų įdomus, malonus ir kiekvie
nam atsilankiusiam paliktų gra 

1 žiausius prisiminimų įspūdžius. 
Taigi tą dieną visi zanavykai 
ir jų bičiuliai tevyksta tik į 
savo gegužinę, kuri terengiama 
tik vieną kartą metuose.

X Tėvams Jėzuitams Chica- 
i goję reikalinga virėja. Kreiptis 
1 telef. REpublic 7-8400. (Sk.)

c.-;?..

I

PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LTTWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai 
— ★ —

Kaitinę atida ra kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki B vai. vakaro Ir AeAtad le

ntai* Iki 8 vai. p. p.

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro- f* 

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:30 iki 2:00 vai. 
po pietų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutes pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadtvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
Draugas.

VĖSINTUVAI, TELEVIZIJOS
Sąžiningai Ir nebragial taisau 

Už patarnavimą vietoje $3.00, už 
dirbtuvės darbą — $10.00 ir dalys. 

Pigios paveiksltnės lempos.
J. MIGLINAS 

2549 W. tlOlti St. II a. PR 8-10AS

LAiDninflco
«£DWBEK3uEn»

• Televizijos e Radijai,
• Fonografai • PlokAtelėa,
• Elektriniai virtuvės prietaisai
• Elektr. laikrodžiai.
• Katamosios maAlnėlėe,
• Radijo Ir TV lemputes,
• Visokios antenos,
• Kateri Jos • Dalys,
• Vėsintuvai — V edinta vai,
• Elektros lemputės

PARDAVIMAS-TAISYMAS
3321 S. Halsted St-CL4-5665 

[Aida 9-6. pirm.-ktiv. 9-9. Sekm.wždJ

Naujus ir vari. automobilius 
parduooa

TONY BALAS—HE 4-8200
TONY PIET PONTIAC 

6617 S. Wesfem, Chicago 86, III.

NOW! JA y*

ITi

EARNING (£j 
ON RREN INSURED

Effectfv* Jmk. 1,1440
FRU ALUMINUMWARE

WITH 6AM.M OK MOKI

ST. ANTHONY 
SAVINOS k LOAN ASSTI. 
1447 Ss. 49th Coert, Cicere, M. 

T*L Blshop U 3*7
HOUKIl MONDAY » H ■ 

TVSSDAY, THURBOAV, PRWAV 
♦ Ui

SATURDAY V «• 1
W«OMUOAY ci>o«a»

r

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

tolimų distanciių. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas FRontier 6-1882

$600 IKI $1500 NUOLAIDOS ANT NAUJO 1960

Chrysler - Plymouth - Impcrial
Daugybė gerų visų Iftdirbysėių vartotų automobilių 

Galima nupirkti be pinigų — lAsimokėjimala

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
“U WILL LIKĘ US”

CHRYSLER—PLYMOUTH—IMPERIAL—VALIANT
SALES — SERVICE

4030 Archer Avenue, Chicago, Illinois
Didžiausia Ir teisingiausia lietuvių automobilių (staiga

KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONJ!

Moderniškiausia lietuvių baldų krautuvė Chicagoje

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, iėstmokė- 
jlmai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių firmų 
baldai. Televizijos, šaldytuvai ir viaa namams ir ofisams įrengti.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

Naujas adresas: 3207 So. Halsted St. VIctory 2-4226
Krautuvė atidaryta plrmad. ir ketvirtad. 9 v. ryto Iki 9 V. vak. 
Kitom dienom nuo 9-6 vai. Liep. ir rugp. mėn. sekm. uždaryta.r


