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RAUDONŲJŲ LĖKTUVAI SKRAIDO PIETŲ KORĖJOJ
Prancūzijos vyriausybes

nuolatinei krizei besitęsiant
Mūsų korespondentas Praneūzijoje

23 dienas užtrukusi prancūzų vyriausybės krizė baigėsi suda
rymu buvusio Guy Mollet pirmininkaujamoje vyriausybėje krašto 
apsaugos ministeriu Bourges - Maunoury kabineto. Ši vyriausybė 
teturi siauresnį pagrindą parlamente, kaip buvusioji, nes joje ne
dalyvauja respublikonų - socialų (buv. gauiistų) grupė.

Tas bazės siaurumas pasireiš
kė vadinamuose įgalinimo (arba dre Morice suteiksiąs dešinie- 
pirmininko investavimo) baisa- šiem s, pagal savaitraštį „Dė
vimuose. Už vyriausybę pasisakė main“, visų griežtumo garantijų. 
240, prieš 194, 74 susilaikė, o i Savaitraštis lygiai apgailestau- 
apie 100 deputatų arba nedaly- ja, kad vyriausybėje nebėra buv.
vavo balsavimuose arba iš viso 
nebuvo posėdyje. Iš 30-ties ligi

Užjūrio teritorijų ministerio De- 
ferre, kurio vardas surištas su

šiol įvykusių nuo 1946 m. pana-, giliomis reformomis buv. Pran-
šių balsavimu šį kartą gautas ma 
žiausias skaičius balsų. Ir tai vy 
riaueybė galėjo įsigalinti tiktai 
dėka 1954 m. gale pravestos, 
kaip spauda vadina, Konstituci
jos „reformėlės“, pagal kurią 
įgalinimo balsavimuose pakan
ka paprastos daugumos, o ne pu
sės ir vieno visų parlamento na
rių skaičiaus.

Slegiantis prisiminimas

Spauda beveik vieningai nau
ją vyriausybę sutiko labai rezer 
vuotai ir net kietai. Dienraštis 
„Combat“, atžymėjęs, kad Pran
cūzija, kuri pagamino pačius 
greičiausius pasaulyje garve
žius, sukūrė viso pasaulio nusi
stebėjimą.-sukėlusius geriausius 
lėktuvus, kurios pramonės ga
myba kasmet paauga 10 proc., 
kuri stato geležies ir plieno ap
dirbimo centrales Pietų Ameri
koje, uostus Afrikoje, kuri pra
deda eksploatuoti žibalo šalti
nius Saharoje, kad ji „daugiau 
užsipelnė“, negu turėti tokią vy
riausybę. Dienraštis „Le Figa
ro“ vyriausybės pirmininko de
klaraciją vadina „apviliančia, ne 
raminančia savo nepreciziškumu, 
neryžtingumu“. Dienraštis „Le 
Monde" pu parlamento balsavi
mų parašė, kad „Krizė toliau- tę
siasi“. Dienraštis „La Croix“ vy 
riausybės pirmininko deklaraci
ją vadina „slegiančiu prisimini
mu“. Savaitraštis „Demain“ ana 
lizuoja kam ši krizė išėjo naudon 
ir prieina išvądos, kad daugiau
sia laimėjo dešinysis parlamento 
sparnas, nors pats vyriausybėje 
ir nedalyvaudamas, nes dešinieji 
norėjo, kad vyriausybėje pasi
liktų Alžiro reikalams ministeris 
Robert Lacoste ir jis pasiliko.

Europos apjungimo mintis
Jie norėjo, kad iš Teisingumo 

ministerijos pasitrauktų Mitte- 
rand, kuris buvo laikomas per 
daug liberališku, ir jo vieton 
atėjo generolas Comiglion - Mo- 
linier, iš kurio laukiama dides
nio kietumo. Perėmęs iš paties 
Bourges - Maunoury krašto ap
saugos ministeriją radikalas An-

cūzijos kolonijose jų išlaisvinimo 
linkme.

Visi tačiau pripažįsta naujai 
vyriausybei ir pačiam pirminin
kui pastovų ir tvirtą ištikimumą 
Europos apjungimo minčiai.

Žiogų invazija

SANTA MARIA, Calif.—Ūki
ninkai ir kelių inžinieriai kovo
ja su milionais išalkusių žiogų 
užpuolusių apie 7 tūkstančius 
akrų. Žiogai nepaprastai naiki
na kornus, pupas bei kitus auga
lus ir jau ligi šiol padaryta apie 
100,000 dol. nuostolių.

Sovietų karo laivai 

Suese
PORT SAID, Egiptas, birž. 24. 

— Du sovietų naikintojai ir tank 
laivis perplaukė Suezo kanalu, į 
Raudonąją jūrą. Tai pirmi karo 
laivai Sueze po pirmojo pasauli
nio karo. Tikima, kad tai yra da
lis raudonosios vilkstinės pra
plaukusios praeitą savaitę pro 
Dardanelus. Laivai buvo nuošir
džiai pasveikinti Egipto garlai
vių Port Saide.

Lėktuvo katastrofa

PORT Hardy, B. C., birž. 24. 
— Nukritęs birželio 23 d. lėktu
vas tik pakilęs Vancouver, B. C., 
pareikalavo 14 žmonių gyvybių. 
Tarp žuvusių yra 11 miško dar
bininkų. Iš išsigelbėjusių yra 
lėktuvo patarnautoja ir trys ke
leiviai.

Žuvo trys čikagieciai

....... v y,

JAV štabo nariai “sekretorių konferencijoje” Marine dorps mokykloje, Quantico, Va. Iš kairės 
j dešinę: gen. Maxwell D .Taylor, armijos štabo viršininkas; gen. Randolph Mc-C. Pate, marinų va
das; gen. Nathan Twing, kuris užims adm. Radford vietą, kaip štabo tarybos pirmininkas; adm. 
Arleigh H. Burke, laivyno operacijų vadas ir gen. Thomas D. White, kuris užims gen. Twining vie
tą, kaip oro pajėgų štabo viršininkas. (INS)

Lėktuvai skrido, bet amerikiečių 

radaras to neparodė
SEOUL, Korėja, birž. 24. — Virtinė apie 19 komunistų MIG 

sprausminių lėktuvų, kaip praneša Korėjos valdžios sluogsniai, 
pirmadienį buvo perskridę paliaubų liniją iš Šiaurės į Pietų Ko
rėją. \

Valdžios saugumo šaltiniai --------- ------------------------- ----------------
pranešė, kad rusų gamybos Geriau neturėti pinigų 
sprausminiai lėktuvai pasirodė!
virš Chonvon ir Kumhva virto-i . T0KI?’ JaPonlJa' “ JaP<>n'-
vių ir pranyko vėl šiaurinėje Kol0* ,mada nela.mingoje meilėje

• ■ • ; žudytis, nušokant j ugniakalnioI “joje.
Tie du paminėti kaimai yra į 

pietus prie pat paliaubų linijos ir

Nušautas JAV 
pulkininkas

SEOUL, Korėja, birž. 24. — 
Amerikos armijos pulkininkas 
McKinley rastas nušautas. Jo la
vonas rastas štabo kambary. 
Pulkininkas buvo 19 dalinio 24

Jūsų darbas priklauso visai 
Katalikų Bažnyčiai

Pereitą sekmadienį lietuvių išeivijos visuomenė atšventė di
delę šventę, liudijančią, kad lietuvių tauta tebėra gyva, kūrybinga 
ir kovojariti. Apie trejetą tūkstančių senosios ir naujosios kartos 

divizijos vadas. Neoficialiai skeli lietuvių dalyvavo „Draugo“ ir Tėvų Marijonų naujų namų šven- 
biama, kad jo mirtis buvo dėl1 tinime.
nelaimingo atsitikimo. Kolumbo vyčiai, skautai, at-> ----- =

------------- kų Šatrija, Moksleivių Tautinio
RuSlia ir batukai ansamblio nariai, sudarė špale- 

J riiis ntvvkstant Chieapna kardi-
PARYŽIUS, Prancūzija, birž. 

24. — Vakarinis dienraštis Pa
ris Presse L’Intransigeant pra
dėjo skelbti žinomo Amerikos 
žurnalisto John Gunther straips
nių seriją apie SSSR bendra ant
rašte „Kasdieninė Sovsąjunga“. 
Gunther padaręs sovietuose įvai 
riomis susisiekimo priemonėmis 
20,500 klm. per 51 dieną. Auto
rius stengiasi savo įspūdžius pa
teikti santūriai ir objektyviai. 
Štai vienas kitas pavyzdys iš jo 
reportažų. „Rusija — rašo Gun
ther — yra tūlais požvilgiais 
džiuginanti ir tuo pačiu metu vi
siškai užsidariusi ir troškinanti; 
ji yra kartu tviskanti ir rūsti ne
apsakomu būdu; ir visada stebi
nanti“. Apie santvarką Gunther 
rašo: „Nors galima pastebėti pa 
viršutiniškų pakitimų, pati reži
mo struktūra pasilieka ta pati. 
Tai yra vis dar mirtinai rimtas 
kraštas, apsisupęs statistikomis, 
kaip šalmu ir ligi pamišimo per
sekiojamas planavimų. Tai kraš 
tas vis dar be laisvės ir be tei
singumo, kaip mes suprantame 
tas sąvokas, ir jis tesuteikia ma
ža džiaugsmo“. Nors savavališ
ki suėmimai ir nustojo, nors pa
mažu naikinamos priverčiamojo 
darbo stovyklos, tačiau „režimas 
yra beširdis“ — sako Gunther. 
Toliau žurnalistas paliečia kas
dienines realybes. Jis rašo: „Bu
tai tai yra tai, kas yra baisiausio

rius atvykstant Chicagos kardi' 
nolui Stritch. Bažnyčios atstovą 
palydėjo visa eilė mūsų augštųjų 
dvasiškių, kaip tai vysk. V. Briz- 
gys, prel. I. Albavičius, prel. Mo
zeris, kan. Paškauskas, Visų 
Šventųjų parapijos klebonas Šau 
linskas ir kt.

Nedidelė Koplyčia ir vienuoly
no kiemas negalėjo sutalpinti 
tūkstantinės žmonių minios, atė
jusios pasidžiaugti lietuvių spau 
dos šventove. Švenčiausio Sakra
mento išstatymo metu, specia
liai šventinimui parašytas kun. 
muz. B. Markaičio Tantum Ergo 
ir O Salutaris, giedojo Alice Ste- 
phens mergaičių choras. Giesmę 
Avė Verum specialiai parašė se
suo Bernarda.

Mūsų visų turtas 
Po trumpos oficialiosios dalies 

gausūs žiūrovai turėjo progos 
apžiūrėti „Draugo“ ir vienuoly
no naujus pastatus. Specialiai 
anksčiau spausdinamas „Drau
gas“ sudarė progos pamatyti 
skaitytojams kaip renkamas, lau 
žomas ir spausdinamas laikraš
tis. Svečiai buvo apdalinti tik iš 
mašinos išėjusiu „Draugu“, ku
riame tilpo paskutinės žinios i 
apie namų pašventinimą. Visi 
svečiai turėjo progos pamatyti 
gražią koplyčią, turinčią meniš
kus kryžiaus kelius ir vitražus, i 
Svečiai pasinaudojo knygynu iri

apie 50 mylių nuo Seoul, kurio
je yra Pietų Korėjos kariuome
nės daliniai.

Nebuvo oficialaus pranešimo
5-tos Amerikos Aviacijos da

linio pranešėjas iš Onsan oro ba 
zės sako, kad aviacijos persona
las negavo jokio pranešimo, jog 
rusų lėktuvai būtų pažeidę pa
liaubų susitarimą.

Abu šaltiniai: Amerikos Toli
mųjų Rytų oro pajėgos ir Ame
rikos Tolimųjų Rytų vadovybės 
pranešėjas Tokyo mieste pra
nešė, kad nebuvo gauta joks ofi
cialus pranešimas apie Komunis
tų aviacijos prasižengimus.

Oro pajėgų pranešėjas sako, 
kad lėktuvai būtų buvę pastebė-

kraterį. Taip norėjo padaryti ir 
22 metų amžiaus Kei Watanabe 
su savo mylima mergaite. Juo
du nuvyko traukiniu netoli To
kio, kur yra tas ugniakalnis, iš
tisas 550 mylių. Kai ugniakal- 
nio papėdėje atsidūrė, baisiai li
jo. Vaikinas jau neturėjo pini
gų nupirkti dviem bilietam į 
autobusą, kuris priveža prie pat 
ugniakalnio kraterio. Jis tegalė
jo nupirkti bilietą tik jai. Ją pa
siuntė į viršūnę, o pats pažadė
jo pėsčias užkopti, kad paskui 
susikabinę abudu dingtų verdan 
čioje lavoje. Pakeliui jis taip 
peršlapo ir taip peršalo, kad 
kreipėsi į policiją pagalbos. Ta 
išklausiusi, surado mergaitę ir 
abudu nugabeno į ligoninę, nes 
spėjama, kad abiem “širdies už
degimas” virto plaučių uždegi
mu.ti radaro. Radaras nebūtų jų už

registravęs tik tuo atveju, jeigu TRUMPAI IŠ VISUR 
lėktuvai būtų skridę labai že
mai © Turistai iš Lietuvos į užsie

nį. Į lenkų tarptautinę mugę
„Priėmimo“ komitetas

Korėjos apsaugos ministerijos 
pareigūnai nepaneigė pranešimo 
apie komunistųjėktuvus, bet tik 
pažymėjo, kad laukia daugiau 
informacijų tuo reikalu, kad ga
lėtų duoti oficialų pranešimą.

5-tos oro pajėgos pranešėjas 
pažymėjo, kad jeigu MIG (rusų

I

buvo'parduota daug knygų. Bu- 
vo išstatyta ir keliasdešimt Kny- J įSi^paii^
gų klubo eldinių, parodančių b ,lnij (ai ne Uk M a je 
koki dideli kulturmi darbą atlie- juos girdėję_ tet būtų buvęfJ gu. 
a prie „ augo esan i ei y - darytaa įr priėmimo komitetas

\ la. Svečiai švęntės proga sudėjo 
keliolika šimtų dolerių aukų. Vi
si šventės rengėjai yra labai dė- 

Sveikinimo žodyje kardinolas kįngį gausiai atsilankiusiem sve
čiam ir visiems prisidėjusiems 
savo darbu ir auka pastatyti 
tuos namus, kurie yra ir visos 
lietuvių išeivijos turtas.

Kova dėl laisvės
jiems pasitikti.

HARDINGSBURG, - Ky., birž.
24. — Trys Chicagos gyventojai 
žuvo kai jų privatinis lėktuvas 
nukrito miške, netoli Kentucky 
miesto. Žuvusieji lankė Batee 
farmą, kuris yra vieno žuvusių' Maskvoje. Po to eina apranga. 
tevas- Ji, nuo karo laikų, pagerėjo, ypa

• Birželio 23 d. Allentown, čiai paskutiniais metais, bet ji 
dar yra baisi, atstumianti“. Gun-Pa., staiga po koncerto mirė 16 

m. pianistas D. S. Jerome.

Stritch pasidžiaugė lietuvių ka
talikų spauda, pabrėždamas, kad 
šis tautinis lietuvių katalikų 
spaudos darbas yra naudingas 
ne tik vienai tautinei lietuvių 
katalikų grupei, bet visai kata
likų bažnyčiai. Katalikiškos 
spaudos darbe Amerikos lietu
viai katalikai nudirbo labai di
delį darbą. Marijonų spaudos 
direktorius kun. P. Cinikas, MIC, 
savo trumpame žodyje padėko
jo visiems padėjusiems sukurti 
šį lietuvių kultūros židinį. Inž. 
A. Rudis pasidžiaugė katalikų 
spauda, ypač iškeldamas katali
kiškos spaudos reikšmę. Kon. 
Daužvardis nuoširdžiam žodyje 
pabrėžė, kad mes visomis prie-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Atomo tyrinėjimų specialistai pranešė, kad galima iš
sprogdinti atominę bombų, kuri 95 proc. būtų laisva nuo radioak
tyvių spindulių.

— Dideli lietūs patvindė Haiti, ir tūkstančiai gyventojų turėjo 
bėgti iš savo namų..

— Norvegijos spaudos draugija pasiuntė protesto raštą Ven
grijos dabartiniam pirmininkui Kadar dėl mirties bausme nuteis
tų vengrų rašytojų J. Galyi ir G. Oberszovsky. Jie kaltinami da
lyvavę spalio mėnesio sukilime.

— Charles Brady King, 89 m. amžiaus pirmasis automobilio 
projektuotojas, mirė užvakar Rye, N. Y. Jis 189(i m. pirmas per
važiavo automobiliu Detroito gatvėmis.

— Gripo epidemija prasidėjo Pietų Korėjoj. Paliesta apie 
200 mokyklinio amžiaus vaikų.

— Kaip pranešama iš Paryžiaus komunistinės Rusijos nuola
tinė kalba apie sustabdymą atominių ginklų bandymo turi, tikslą 
paklupdyti vakarus. Bolševikai būdami atsilikę nori pristabdyti 
vakariečius atominių ginklų tobulinime.

— Vakar Nevadoj išsprogdinta pati didžiausia atominė bom
ba.

ther sako: „Menka išvaizda, sto-! įmonėmis turime siekti Lietuvos 
ka spalvų daugumos žmonių ap-, laisvės, ypač tam reikalui pasi- 
sirengime yra tiesiog neaprašo-! naudodami laisva spauda.
mi". Tą patį jis pastebi ir dėl 
apavo, rašydamas: „Jei Marilyn 
Monroe pasirodytų Maskvos gat 
vėse, apsirengusi tiktai pora ba
čiukų, žmonės visų pirmiausia 
žiūrėtų į bačiukus”.

• Graži cirko oro akrobatė da
nė Lili Kirstensen nukrito cirke 
iš 30 pėdų augščio prie 5,000 
žiūrovų minios Charlotte, N. C.
Aktorei sulaužyti keli šonkau
liai, tačiau padėtis nėra bloga.

KALENDORIUS
Šv. Vilhelmas, senovės: Mant- 

minas. Baniutė.
Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:29.

ORAS Jftmb D. R^am nominuotas JAV
Rytoj Chicagoj ir apylinkėj j ambasTdoriumi komunistinei Len-

• Linų kuliamosios esą sta
tomos Šilutės tarprajoninėse ma 
šinų kapitalinio remonto dirb
tuvėse. Nuo pereitų metų iki 
dabar išleista 750 tokių maši
nų. Dabar pradėtos gaminti li
nų mynimo mašinos, kurių iki 
spalio mėn. būsią pagaminta 
daugiau kaip 700.

• Arabų lygos nariai, kuriai 
priklauso 9 valstybės, nutarė 
boikotuoti Izraelio gaminius, 
kad šie nepatektų į arabų kraš
tus tiesioginiai ir aplinkiniais 
keliais.

• Buvęs senatorius Walter 
George, 79 m. amžiaus, prez. Ei- 
senhower skirtas ambasadorius 
į Nato buvo susirgęs ir šiuo metu 
ilsis savo namuose Georgia.

Nusiaubė vėjai ir lietūs
DALLAS, birželio 24. — Dide

lė audra nusiaubė Texas valsty
bę ir išpylė iki trijų colių lie
taus. Valstybės kelių policija pra 
neša, kad 19 žmonių buvo sužeis
ta. Vienas iš vairuotojų teigia, 
kad važiuojant atrodė, jog tai ne 
vandens, bet uolų lietus.

Ledai išdaužė eilei namų lan
gus ir skraidantys stiklai sužei
dė pora žmonių. Audra užtruko 
45 minutes ir vėjas siekė ligi 64 
mylių per valandą. 350 pėdų 
augščio radijo bokštas buvo nu
verstas žemyn. Dalias

Pradėtas LRK Susiv-mo

Amerikoje seimas
BALTIMORE, birž. 24. — 

Šiandien pradėtas LRK Susivie
nijimo Amerikoje seimas. Seimą 
atidarė Grajauskas, gražų svei
kinimo žodį tarė miesto burmis
tras Alesandro, jr. Prieš prade
dant seimą buvo bendros mišios, 7 , , , šiaipkurias atlaike kun. Br. Stasys, 
taip pat atlaikytos mišios už mi
rusius susivienijimo narius. Pa 
mokslą sakė kun. Boll. Vakar 
lankėsi seime amerikiečių žurna
listų ekskursija iš Washingtono. 
Suvažiavimui pirmininkauja R. 
Valatka, sekretoriauja M. Zujus 
ir Al. Poškienė. Rezoliucijų ir 
sveikinimų komisiją sudaro kun. 
dr. A. Juška, K. Kleiva, Banienė,
VI. Cįnikas ir Br. Bobelis. Suma
nymų komisijoj kun. P. Patlaba,
J. Giedraitis, St. Garliauskas, L. 
Družinskas, B. Mičiūnienė. Spau 
dos komisiją sudaro prel. Juras,
P. Ličkus ir kun. V. Dabušis. At
stovų yra apie 100. Visų nuotai
ka labai pakili. Seimas manomas 
baigti trečiadienį.

Apie Stalino mirtį
Savaitraštis „I^e Figaro Litte-

Poznanėje buvo nuvykusi ir Lie
tuvos turistų grupė, kaip pra
nešė “Tiesa”. Birželio antroje 
pusėje dvi turistų grupės po 35 
asmenis vyks į Sovietų Vokieti
ją, dar kita į Bulgariją. Rug
pjūčio mėnesį į Čekoslovakiją 
vyks 35 jaunuolių grupė. Tą pa
tį mėnesį 35 Lietuvos turistai 
lankysis Vengrijoje. Lietuvos 
profsąjungos komplektuojančios 
turistų grupes į Lenkiją, Vokie
tiją, Bulgariją, Rumuniją. Pa
žymėtina, kad ne viena iš minė
tų turistų grupių nebus išlei
džiama toliau satelitinių kraš
tų. Peržengti Geležinę Uždangą 
iki šiol leido tik “įžymesniems” 
turistams.

• Skulptūros kukurūzų gar
bei... Net dailininkai įtraukiami 
į kukurūzų išgarsinimą Lietuvo
je. “Tiesos” pranešimu, skulp
torė J. Mozūraitė kuria kompo
ziciją “Kukurūzų augintoja”. Ir 

Lietuvos skulptoriai pas
taruoju metu, lyg įsakymą ga
vę, ėmė domėtis kochozinėmis 
temomis savo kūriniams. J. Kė- 
dainis sukūręs “labai įdomią, 
nuotaikingą skulptūrą “Arkli
ninkas”, B. Vyšniauskas lipdo 
“Kolūkietę-daržininkę”, V. Žuk- 
lys neatsilieka, duoda skulptūrą 
“Kolūkio kalvį”. Kiti skulpto
riai seka su skulptūromis “Dre 
nuotojas”, “Brigadininkas” ir 
pan. Reikia manyti, kad netru
kus atsiras skulptorius, įamži
nąs ir kitifs kolchozinius darbi- 
ninkus-kiaulininkus, melžėjas ir 
kt. Išpildę savo “normas”, skulp 
toriai galės vėl laukti, kol gaus 
kitus kolchozinius darbininkus- 
kiaulninkus, melžėjas ir kt. Iš
pildę savo “normas”, skulpto
riai galės vėl laukti, kol gaus ki
tus įsakymus.
jo asmens sekretorių Poskreby-

raire“ įsidėjo ilgą Viktoro Alek-i ševą, Kremliaus įgulos viršinin- 
sandrovo straipsnį apie Stalino ką Sinilovą, Maskvos įgulos vir- 
mirtį. Pasirėmęs įvairiais vieno šininką Artėmjevą, nutraukdino 
prancūzų socialistų partijos de-į telefono laidus ir pareikalavo 
legaeijos nario, buvusio Maskvo- sustabdyti vadinamąją gydyto
je rašytojų ėJan Paul Sartre ir jų bylą. Stalinas taip susijaudi- 
Ilya Ehrenburg liudymais, auto- no, kad ėmė blaškytis, daužyti 
rius aprašo politbiuro posėdį, ku langus ir krito priepuolio pakirs- 
rio metu kiti politbiuro nariai, iš tas. Niekas iš suokalbininkų ne
anksto susitarę, nes jiems vi- bandė jam teikti pagalbos. Pa- 

miesto i siems grėsė Stalino kraugeriškas ryčiui jis ir mirė. Tada tik prie
giedra ir malonus oras. Tempe- tlmyS?e y^nuo I centre ,edai taip pat išdaužė kai j P^nas „apsivalyti“ nuo tariamų jo buvo prileisti gydytojai, kad

1931 m. ' (INS) i kuriM nam9 langus.ratūra apie 80 1. priešų, sukilo prieš jį, suimdino konstatuotų mirtį.
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'Rašo DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTASj
4342 Archer Avė., Chicago, 32

Kam sveika saulintis, o kam ne

I ni toki kraujo nuleidimai mano vuota, ir prašo, kad greičiau pa- 
amžiuje’ šiaip apetitą turiu la- gydyčiau. Bet kaip? Daktaras
Kl:g,e?;:,./^uk:nim°.?ParaUSibUVO daV^ maŽ&S Ž^VaS PiliU- 

1 les dėl kraščio numušimo, tai, 
kai paduodavau, vėl būdavo link

Lietuviai šventai tiki, kad be 
saulės nėra gyvybės, kad be sau
lės nėra sveikatos. Taigi tai tie
sa, bet tiktai dalinai tiesa. Sau
lės spindulių bučkiai su saiku y- 
ra sveika. Reikia neužmiršti, 
kad saulė gali ir užmušti.

Reikia žinoti, kad saulė gali 
greičiau užmušti blondiną, negu 
brunetą.

Saulės spinduliai smarkiau pa
veikia žmogų Chicagoje, Bosto
ne ar New Yorke, negu Mont- 
realyje (Kanadoje) ar Lietuvoj.

Saulės spinduliai Chicagos a-

1. Inkstų uždegimą, kai perdi-

ligšiol veikė labai gerai
Atsakymas K. M. — Jei tams

tos kilni kraujo dovana ligšiol 
sveikatai nepakenkė, tai ir vė
liau neprivalėtų atsiliepti. Ame
rikos visuomenė tokias naujųjų 
lietuvių ateivių kraujo dovanas

delis odos plotas nuo saulės spin j brangiai vertina, ir Amerikos
dūlių nudegimo vandeningoijjis 
pūslėmis nupūslėja. Trečiojo 
laipsnio apdegimai gali baigtis 
mirtimi.

2. Xeroderma pigmentosa, o- 
dos ligą ant rankų ir kaklo, se
niai greičiau gauna negu jaunik
liai, kai perdažnai nuo saulės 
nudega. Tos tamsiai rudos ir pie 
niniai baltos dėmės kažkaip ne
maloniai ir net bauginančiai at
rodo.

3. Odos vėžys dažnai įsimeta

Raudonasis 
mirs.

Kryžius to neuž-

pylinkėje yra karščiausi liepos ir! nuo perdažno ir perdidelio sau- 
rugpjūčio mėnesį. ' lės nudegimo. Žmogus, sulau-

Saul'ės spinduliai yra pavojin- Į kęs 50 metų amžiaus, privalo to 
giausi vidurvasary tarp 12 ir 51 saugotis.
valandos po pietų. Tuo metu Į 4. Saulės smūgis, jeigu žmo- 
nuo saulės kaitros daugiausia; gaus mirtinai neužmuša, tai po 
žmonių miršta arba suserga. Lie to komplikacijos būna baisios, 
tuviams tuo metu reikia jieško
ti pavėsio, reikia slėptis nuo sau
lės. Ir pavėsyje būdamas lietu
vis tuo metu greičiau nudegs, ne 
gu italas ar turkas saulėje.

Sveika saulintis su saiku yra Į 
tiems, kurie turi:

L Anglišką ligą — raehitą,
2. Tuberkulozę kauluose, są

nariuose, liaukose, odoje ar vi
duriuose,

3. Mažakraujystę po kraujo
plūdžio.

4. Sveikstant po febrinės li
gos.

5. Lūžę kaulai greičiau sveiks
ta nuo saulės spindulių ir tyro 
oro.

6. Osteomyelitą (kaulų sme
genų infekciją).

7. Lėtai ar sunkiai gyjančios 
žaizdos kartais greičiau užgyja 
nuo saulės spindulių.

8. Nusilpimą ar viso kūno ne
galavimą nuo didelio nuovargio, 
rūpesčio ar ligos. Saulės spin
duliai tokiems kartais labai pa
gelbsti.

9. Saulės spinduliai naikina 
mikrobus, sužadina žmogaus kū 
ne atsparumą ligoms, apsaugo
ja bent dalinai nuo tuberkuložės.

Nesveika saulintis, o kartais 
net ir pavojinga, jeigu

1. Turi nefritą (inkstų ligą),
2. Turi širdies ligą,
3. Jei sirguliuojant kūno tem

peratūra yra padidėjusi,
4. Jei abiejuose inkstuose bu

vo ar tebėra tuberkulozė,
5. Jeigu plaučiuose yra akty

vi tuberkulozė,
6. Jeigu esi išgėręs svaigalų.

1 Vai reikia būti atsargiems su 
saulinimusi.

Apie saulės smūgį gal reikėtų 
atskirą straipsnį parašyti.

Klausia A. V. — Maždaug 
prieš 2' _. mėnesio labai sušal- 
džiau savo 41 - metų mergaitę. 
Įvyko tonsilų uždegimas. Maž
daug mėnesio laikotarpyje ve
džiau pas daktarą, kur gavo 
septynis “šatls” penicilino ir pri
rašė atitinkamus vaistus. Atro
dė, kad praeis, nors, pažiūrėjus 
į gerklytę, buvo matoma, kad 
tonsilai ružąvi. Pas daktarą dau 
giau nevedžiau ir vis atrodė, kad 
gerėja. Bet po 11 •> mėnesio vėl 
atkrito, pradėjo skųstis, kad 
gerklytę skauda ir temperatūros 
turėjo 100.2 laipsnio. Vedžiau 
pas daktarą, ir vėl penicilino "ša 
tą” ir vaistus davė. Atrodo, kad 
be vaistų nebegalės pasveikti. O 
kai vaistus davė, tai ji pasidarė 
tokia miegūsta ir pavargusi. Ką 
man daryti, prašau patarti. Ar

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia R. M. — Esu 45 m. Į 
amžiaus, sveriu 190 svarų, jau
čiuosi neblogai, jeigu neskaityti 
laikinių negalavimų — reumati
nių ar nuovargio skausmų ko
jose ar rankose ir nervinių gal
vos skaudėjimų, kurie pasitaiko 
esant drėgnam orui. Dvejų me
tų laikotarpyje Aiperikos Rau
donajam Kryžiui esu paaukojęs 
porą kartų po pantį kraujo. No
rėčiau sužinoti Tamstos, dakta
re, nuomonę, ar nuo to nepa
kenks mano sveikatai, ar nesu- 
kriks kurios nors organizmo da
lys senatvėje? Ar yra patarti-

sma ir karštis tuo praeidavo. Gal 
j lauką nebuvo galima leisti, gal 
dėl to atkrito? Gal ko nesuge
bėjau parašyti ar paklausti, pra
šyčiau viską man patarti.

Atsakymas A. V. — Daugu
ma Amerikos' daktarų laikosi 
nuomonės ir sveikatingumo au
toritetai iš Washingtono išsiun
tinėjo daktarams perspėjimus,

( Klausia S. S. — Jau trys me
tai kaip strėnas skausmai ka
muoja. Nieko negaliu pasilen
kęs dirbti, nei nieko sunkiai kel 
ti. Jei pasilenkęs dirbu, tai išsi
tiesti sunku. Kai vaikščioju ar 
dirbu stovėdamas, tai viskas 
gerai. Lankiausi pas keletą dak 
tarų, duoda pilės, per porą sa
vaičių būna geriau. Bet jei tik

VIKTORO K O Ž I C O S 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9633

Ofiso ir buto tel. OLymptc 2-13SI

DR. F. V. KAUNAS

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopcdas - Prote-zl«uu»

A paratal-Protezai, Med ban
dažai Hpeo. (MtgalhA kojom 

(Arcb Supporte) Ir t. t. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 
OltTHOPElHJON TECHNIKOS IAB
2850 W. 68 rd SL, Chicago 29, III 

epeciTel. PRonpA-t 0-5064

polio ligą, negu tie, kurie turi 
savo tonsilus. Tonsilai natūra
liai ugd0 vaiko sistemoje me
džiagas, kurios pasipriešina 
prieš užkrečiamąsias ligas. Jei
gu vaikui truputį tonsilus pa- 
skauda ir truputį temperatūra 
pakyla, tai yra natūralu ir yra 
gerai. Tamsta privalai žinoti, 
kad vaikučių kūno temperatūra 
net natūraliai būna augštesnė už 
suaugusių, tad tamsta be reika
lo rūpiniesi ir jaudiniesi jei tams 
tos mergaitės temperatūra bū
na apie 100 laipsnių. Kada tem-

nušąlu, tai ir vėl tas pats. Ar 
jau man nėra vilties iš tų skaus
mų pasigydyti? Esu tik 45 m. 
amžiaus.

Atsakymas S. S. — Jei kant
riai ir neatlaidžiai gydysies ir 
jei tik pildysi savo daktaro įsa
kymus, tai pasveiksi. Dar jaunas 
esi, kūnas gajus, tad gydymui 
duodasi lengviau negu surambė
jusių kaulų žmogui.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečiad. 
ir šeštad. tik 10—12 vai.

Tel. RElianoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

VDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 
'RTI'VIS (IVIiVniJAH

3925 W»«t 59th Street
Vai. Pirmad., autrad., ketvirtad. lr 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:80
vai. vak. Trečiad. ir šeštad. 1—-4 v.
P P-

Skelbkitės “Drauge”
Tel. ofiso Ir buto OLymptc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero
Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero

i
Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai vak.. 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

PERKRAUSTAU
BALDUS

Vietoje ir iš toliau
K. E 1 D U K 0 N 1 S

2313 W. 91st St., Chicago, III. 
Tel. PRescott 9-2781

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

DR. EMILY V. KRUNĄS
4146 S. Archer Avė.

VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 
Vak pirm. antr., ketvirt 6-8:80

Trečiad. tik susitarus.nepakenks ta liga tolimesniam peratūra yra daugiau 101 laips- 
augimui? Ar būtų reikalinga iš-1 nio, tada jau reikia žiūrėti, ko- 
imti tonsilus operacijos būdu, ar 1 dėl taip yra; o jei žemiau 101 
ji dar permaža? Gal klystu, bet i laipsnio, tai perdaug rūpintis ne- 
man atrodo, kad ji pasidarė nėr-i reikia.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susi ta rimą

D61 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečlad Ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehill 6-560.5

JON
J. G. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas

Tranzistorinių radijų prikraunamų baterijų užtenka ligi

10,000 VALANDŲ
Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai, vėdintuvai

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

NUO UZSISENE JUSIU 
SKAUDANČIŲ ZAIZDU

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ. 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai i ramiai sSdCtl Ir naktimis 
miegoti nes Ji, užslsenSJuslos žaiždos 
niežSJimą ir skaudėjimą senų atvl 
ru Ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudBJl- 
mą Ir galSsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją. tapgl nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORLA- 
SIS. Taipgi pašalina peršBJlmą ligos

1 vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
tarpplrščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskllsios odos dedir- 
vinių, odos lšbBrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduole nuo Iš-

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkievvlcz, prez.; E. R. Pletkievricz, sekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai Bemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta iki 810,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 Iki 5; treč. uždaryta, o fieit. nuo 9 iki vidurdienio.

Te(. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ANNA BALIUNA?
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES TR 

GT-’RKLfiS LIGOS 
— Pritaiko akinius - 

6322 South Western Avenoe 
vai. kasdien 10-12 vai. k 7-9 vai 
vak. šeštadieniais 10-j vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso ’clefonas: PR 8-332*
Res telef. YVAlbrook 5-5076

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

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

“ J. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penKt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.Ir šešt. pagal sutarties
sekm. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ EIGŲ
SPECIALISTE

7156 South Westem Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad.. antra,1., ketv Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Offl«-e tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-3765

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-»7OO 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialybė — vidaus ligos
2454 West 71st Street 

(71-os ir Cajnpbell Avė. kampas) 
Vak: kasdien 9 —11 ryto ir 4—8 v. v. 
Šeštadieniais 9 — I 1 ryto ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta..

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michig&n Avė.
Buto 1653 W. 103 St., BeverlyHills

Vak: kasdien Tino 6 v. v. Iki 9 v. vi.į 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 ▼. v.,

Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo l 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PVlIman 5-6766 
Buto — BEverly 8-3946

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4250 VV. 63rd St
Ofiso tel. KEIlance 5-4410 

Rexi<l. telef. GRovehill 6-0617 
Valandos: 1-8 p m., 6-8 p. m

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

Ofiso tel. CLlffsIde 4-2890
Rezidencijos: IiAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Ramitas 47th lr Herrnltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak 
Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Oflsnl 20 North Wacker Drlve 
(Clvic Opera House, karnb. 868)

Vai kasd. 12—4 
Tel. CEntral 0-2294

z 5602 West 10th Str„ Cicero 
Vai kasdien 6-8. šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnball 3-0959 
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-619Ū

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(71st Ir Campbell Avė.)

Valandos: Kasriien nuo 2—4 ir 6—8. 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarima

vlršlnių odos ligų. Ee
7. Kai esi nurijęs anacino, as-, gulo ointment yra 

pirino, buferino, chininos, sulfa- parduodama po 76 
nilamido ar kitokių šiems pana-
šių kūno sistemą jautrinančių ar į cagoJ lr apylinkėse— 
fluorescenciją turinčiųjų vaistų. Miiwaukee, wisc., Ga- 
Pasisaugokite, nuolatiniai aspi- '■V-Ind ,r Petrolt' M1* 
rino vartotojai! nh‘*an

Yra tokių senių, kad jaunik- n«y order , 
liams nenori pasiduoti, nori pa-1 
sirodyti, kad jie nėra lepšiai ir 
saulės nebijo. Yra ir tokių se
nių, manančių, kad kaitinantis 
saulės spinduliuose galima savo 
reumatizmą pagydyti. Žinoma, 
tai nesąmonė, nes saulės spindu
liai reumatizmo nepagydo. Ge
rai yra kartais džiaugtis sykiu 
su džiūgaujančiu jaunimu, bet 
seniams reikia ir to neužmiršti, 
kad, kas jaunam gera, tai senam 
gali būti pavojinga. Saulės spin
dulių dozė jauniems yra kitokia 
negu seniems.

Nuo perdidelės saulės spindu
lių dozės galima gauti šias li
gas:

LEGUIA), Department D., 
5618 VV. Eddy St., Chicago 34, Dl

Duoną Ir įvairiu) skoningas 
bulkotco kepa

BRUNO'S KEPYKLA
8339-41 S. Lituanica Avė.

Tel. CLlffsIde 4-6876 
Pristatome J vlsan krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame J visus artimuo
sius miestus.

SPECIALUS BARGENAS

DIDELIS PASIRINKIMAS (VAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FELT* A. RAUDONIS, NELLIE BERTULIS, Hav.

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenue 
Chicago 29, III 

telefonas REpubllo 7-4900 
Rezldenda: GRovehUl 6-8161

pasimatymai pagal sutarties

ŠALDYTUVAI

tik

DR. T. DUNDULIS
gydytojas ir chirurgas 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 8-4 ir nuo 6-8:10 v. 
▼ak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0036.

ReMdencl Jos tel. BEverly 8-8244

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whipple Street

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

Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 8-4*49.

Namų —- CKdarerest S-778S

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1 — 5 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vtctory 2-148 4. Resld. 2487 
W. 62nd St., tel. Repnbllo 7-8818.

Tel ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
_MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

8267 South Halsted Street
Vai 1 Iki 4 v. p p. ir 6—8 v vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezld. PRonjieet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( Vaškevlčiūtė )

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Redzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p. p. lr nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
lr kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0743

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. J-0440, rez. HE.4-3I50

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak

Trečiad. lr šeštad. pagal šutam

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezld. 6000 8. Artestan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:50.

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Res. RE 7-6867

DR. D. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
Spsc. akušerija ir moterų ligų 

2454 West 71st Street
(71-os ir Oampbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. YArds 7—1166 
Kmidancšjofl — KTewart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted lr 86-ta gatvi) 

VAL. 1—4 lr 8:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzle lr Archer) 

VAE. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonln* 
Telef. REpubllo 7-22*0 

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1839 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, tre. 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Ravings Bendrovės praeitimi, nuo pat joe įzikflnmo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję tsnpinins pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, angfttą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
voltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Readrovėg įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir modcrniSkiansihi įrengtų visojo Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nž Chicagos rihų, nežifirint kurioje Hnvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadieni nuo 12 lld 8, antradienį lr penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 Iki 8 
Trečiadieni uždaryta visą dieną, o faAtadlenį nuo 9 lld 2 valandos po pietų.

Tel. WAIbmok 5-2676
Res. Hllltop 6-1660

Dr. Alexander J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 South Kedzle Avenue

VAL. 8—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak.
Trečlad. lr šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso PR 6-3838, rez. RE 7-9199
ŪR. «. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS OTDTTOJAS)
2500 We6t 6Srd Street

VAI, kasdien nuo 8—4 p p Ir 7:84
Iki 9 vsl Trečiad, Ir šešt. uždaryta..

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

keičia etiklus lr rėmna 
<455 S. Oalifornia Av*. .YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto iki 8 v. p. p. 

uždarytas

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE

Kaina: $2.00, 150 pusi.
Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 6Srd Street, 

Chicago 29, Dl.

DRAUGAS 

THE LITIIUANIAN DAILY FRIEND 
4545 W. 63rd St, Chicago 29, niinols, Tel. LUdlow 5-9500

Enterod aa Second-Class Matter Maroh 81, 1916, at Chicago, 
Hnder the Act of March 8, 1879

Illlnola

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIU T.TGU SPFCTATJST®
PRITAIKO AKINIUS —

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

8422 W. Marąuette Road

M*n»her of the Catbollfi Preae AM'n 
PuhlMhed dalty, evept Htindayn, 

by the
LUhuaalan Cathollo Preae Roolety
PRENUMERATA: 
Chicago! lr Clcerol 
Kl»ur JAV Ir Kanadol 
(IžaleiiyJe

Metama
*9.00 
88 no

|ll 114

SURHCRIPTION RATEfl 
|8.00 per year nuleidę of Chlnagn 
89 00 per year In Chicago A Činara 
|8 00 per year In Canada
Forelgn 111.00 per year.
H metų 1 mšn. 1 m*n

6 00 83 76 91.31
34 60 82 60 81.94
|6 60 8> or 91.91

Redakcija stralpanlua taiso savo n uoli O ra Nesunaudotų straipsnių ne 
saugo, Juae grąltna tik 15 anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų tešlai 
asatsakou aknlMmų kainos prlaluaėlamoa ųavuo
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LENKIJOS IR KINIJOS RYŠIAI
Lenkija palaiko artimus ryšius su raudonąja Kinija. Šių 

ryšių buvimas žinomas ir Varšuvoje neneigiamas. Tačiau tų 
santykių turinys yra paslaptis. Kiekvienas savaip aiškina. Ofi
cialiai nieko neskelbiama. Tačiau du laktai pripažįstami. Kinų 
ministeris pirmininkas Chou En-lai sulaikė sovietus nuo smurto 
Lenkijoje praėjusių metų spalio mėn. Tai vienas faktas, o ant
ras — kinų diktatorius Ma0 Tse-tung priėmė apsukraus lenkų 
premjero Cyrankevičiaus pakvietimą. Čia didelis lenkų laimėji
mas komunistų savitarpio diplomatijoje.

Teisingai, ar ne, daugumas lenkų jaučia, kad kinai nori 
pasireikšti prieš rusus. Kiniją lankę lenkai sakosi pastebėję kinų 
nepasitenkinimą, nes rusai būdingomis priemonėmis juos eko
nominiai išnaudoja. Be to dar nepamirštama Korėjos karo, 
kurį iššaukė ne kinai, bet rusai. Kare žuvo daug kinų, ir rau
donoji Kinija negavo progos įstoti į Jungtines Tautas bei už
megzti reikalingų ekonominių santykių su Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis. Be to kinai, matyt, nėra palinkę rusiškomis 
politikos ir ekonomijos priemonėmis socializmą kurti. Savo re
voliuciją įvykdę (ne be žudynių) kinai, sakoma, norį dabar,

AMERIKINIO JAUNIMO

’ KRAŠTUTINUMAI
Mintys ir nuotaikos JAV jaunimo tarpe. 

Ką galvoja amerikinis jaunimas 
AL. GIMANTAS

Purdue universitetas jau nuo 
1941 m. kasmet praveda vidu
rinių mokyklų mokinių apklau-

mas, kad mūsų vaikaičiai gyvens 
jau socializmo amžiuje Ameri
koje, ar tik nebus pasinaudojęs

sinėjimą įvairiais gyvenamojo i šios anketos duomenimis, kurie, 
momento klausimais. Tie atsa- norėtųsi tikėti, kaip ir šio raši-!
kymąi yra labai įdomūs, nors, ti
kėkime, gal ir nebūtų taip jau 
būdingi visam amerikiniam jau-
nimui. Šiemetinio apklausinėj!-j Gi dar M9Į sak kad 
mo rezu tau., jei taip galima sa- žvalgius j istorij t£nka
kyt., pateikė beveik sensacin.us matyti tik amžjnas koyaa 
rezultatus .r dar daug.au IŠSau- valdiios ir pirmenybi t jvai.
kiančius atsakymus. Kaikurie

nio pradžioje buvo pareikšta, ne 
būtinai turi reikšti viso ameri
kinio jaunimo įsitikinimus.

Amerikinio jaunimo auklėto
jai ir visi tie, kurie jaučiasi esą 
atsakingi už JAV ateitį, Purdue 
universiteto paskelbtus tyrinėji
mus turėtų nenumesti į bylą, bet 
į visą reikalą reikėtų žymiai rim 
čiau ir atidžiau pažiūrėti. Gali
mas dalykas, jog prie tų atsaky
mų papildymo ir pagilinimo rei
kėtų pravesti dar papildomus ty 
rinėjimus ir nustatyti, kas pa
veikė ar nuteikė jaunuolius to
kiems kraštutiniams pasisaky
mams, kurių nemažai galima bū
tų rasti įvairių hitlerių ir Stali
nų raštuose.

rių priešingų klasių atstovų. Bet
kaip Gomulka, komunizmą grįsti teise bei žmoniškumu. Taip atsakymai yra toki, jog atrodo gi absoliutinė dauguma pasi-
galvoja politinio gyvenimo stebėtojai. ci.,nv„ ,,rd r»Q+.b-ė+, ......................

Lenkijos ryšiai su raudonąja Kinija yra mūsų dienų keis
tenybė, kuri tačiau gali turėti įtakos komunizmo ateičiai ir pa
saulio likimui.

Disciplinuotas Maskvos agentas
Jungtinių Amerikos Valstybių komunistų partijos suvažia-

ir laisva valia.
Ar nenuostabu, kad daugiau 

50% apklausinėtųjų jaunuolių 
pareiškė, kad, jų nuomone,

dauguma žmonių yra nepajė
gūs patys pasirinkti, kas jiems

vimas, buvęs š. m. vasario mėn. New Yorke, bandė sudaryti ^^"^vrt’ananus eilinio ni 
viešą nuomonę, kad JAV komunistai nutraukę ryšius su Krem- p a y a a apus eilinio pi

sunku yra patikėti, kad yra pa- sakė> jog jie tiki • lai jr ne. 
reikšti demokratiniame krašte

liečio supratimo ribos ir be to 
ji yra tik nešvarus žaidimas į- 
vairių sukčių rankose; 

turėtų būti legalizuotas slap-

liumi. Suvažiavime gudriais žodžiais bandyta užtušuoti prieš
valstybinę komunistų veiklą, kad tokiu būdu išvengtų teismo.
Suvažiavime buvo pabrėžta, kad Amerikos komunistų partija
nėra sovietų komunistų partijos filija. Bet tai tik žodžiai. nokalbiu užrašymas kad tai

JAV Senato vidaus saugumo pakomitetis, turėdamas duo- ^s pokalbių užrašymas, kad ta* 
, ... tatt . -4 •• 4 ..Jie ' galėtų padėti federahnes val-menų, užvakar pasakė, jog JAV komunistų partija tebėra dis

ciplinuotas Maskvos agentas”. JAV komunistų partija ir to
liau pasilieka kaip neatidalinama dalis pasaulinėje konspiraci
joje užvaldyti pasaulį. - .

Ar keisis Kanados politika?

džios agentams ir vietinės po
licijos organams išlaikyti pilie
čių ištikimybę;

turėtų būti įvesta cenzūra 
knygoms, kinams, radijui ir te
levizijai, kad tik tuo būtų gali
ma apdrausti gyventojus nuo 
netinkamo galvojimo.

Prie to dar 41% amerikiečių 
gimnazistų galvoja, jog reikėtų 
panaikinti spaudos laisvę, o dar 
kiti 33% įsitikinę, jog nereikėtų 
leisti žodžio ir išsireiškimo lais
vės vienoms ar kitoms asmenų 
grupėms, kurios bandytų skleis
ti savo nepopularius įsitikinimus. 
Dar atsirado 26% moksleivių, 
kurie pritartų neribotam ir be

Kanada jau turi naują konservatorių vyriausybę, kurios mi- 
nisteriu pirmininku yra Diefenbakeris.

Ar Kanados užsienio politika pakitęs? Šis klausimas po
litikų įvairiai aiškinamas. Bet galutinėje išvadoje prileidžiama, 
kad konservatorių valdžia Kanadoje galinti padaryti staigmeną 
tik raudonosios Kinijos atžvilgiu. Ji gali pasekti Britanijos žy
gius prieš 7 metus, kada ji pripažino raudonąjį Kinijos režimą 
ir užmezgė diplomatinius santykius. Kanada ' beveik visur pa
laiko Jungtinių Amerikos Valstybių pusę. Raud. Kinija į Jung
tines Tautas nepatenka tik JAV nusistatymo dėka. Paskutinis 
Britanijos žingsnis — atleidimas prekybinių varžtų raud. Ki
nijai — paveikė ir Kanadą. Kanados konservatorių partijos j teįsmo įsakymo areštui, kra- 
vadų sluogsniuose buvo girdimas pritarimas Britanijos nusi- toms, kada tik policija rastų rei- 
statymui: “labiau realistinė pozicija”. Ar Kanada palauks, kol kalinga tai atlikti. 38% galvoja, 
raud. Kinija pateks į JT, ar pasiskubins pripažinti, lieka atvi- kacj didžiausias pavojus JAV de 
ras klausimas. Kitur jokių pasikeitimų nelaukiama. Bus glau- mokratijai gresia iš įvairių šve
dus bendradarbiavimas su Vakarų demokratijomis, ypač su JAV. timų grupių ir idėjų, gi 37%, 

jei tik galėtų, neįsileistų į šį kraš 
tą nė vieno svetimšalio. Net 
56% pasisakė už tai, kad didžio
sios nuosavybės turėtų būti nu
savintos ir atiduotos vargšams 
ir mažiau pasiturintiems. Ir 
šioje vietoje būtų galima tik pri- 

vo atradę ir užkariavę du treč- durti, jog sovietų Nikita, kalbė- 
dalius Amerikos žemyno, jiems'damas per televiziją ir teigda- 
buvo kilęs klausimas, kaip su-

PASAULIUI REIKIA

TEISINGUMO KODEKSO

Ispanijos ambasadorius Jung
tinėms Ameri'k. Valstybėms Jose 
M. de Areilza, pakviestas daly
vauti Loyola College Baltimorė- 
je mokslo metų užbaigos iškil
mėse, pasakė kalbą, kurioje pri
minė, kad 130 milionų krikščio
nių (ne rusų), esančių už gele
žinės uždangos, yra sunkioje pa
dėtyje. Už jų nelaimę jis kal
tino Jaltos konferencijos nuta- 
tarimus.

Ambasadorius pabrėžė, kad 
Europos krikščionys per pusant 
ro tūkstančių metų laisvindavo 
kitus žmones, dabar gi patys be 
jokio moralinio, politinio ir is
torinio pagrindo įmesti į siau
bingą sovietinės imperijos lydi
nantį katilą.

Laisvės ir kultūringo gyveni
mo ribas Jaltos nutarimai stai
ga atkėlė į Europos širdį. Net 
sunku numanyti, kaip šis didžiu
lis istorinis sovietų laimėjimas 
artimoje ateityje keis ir pavida- 
lins visą pasaulį.

Susirinkusių Jaltoje prieš 12 
metų vyrų kaprizai, įkarštis ir 
vizijos (numatymo) stoka Sena
jam Pasauliui užtraukė blogiau
sią priespaudą, kokios istorija 
dar nežino.

Satelitinių kraštų praeities 
tautines tradicijas komunistai 
stengiasi pakeisti klaidingu vaiz
du. Veikti prieš tai ir kontro
liuoti atominius ginklus, kad iš

rasti teisinį pradmenį, kuris pa
teisintų jų viešpatavimą šiame 
kontinente ir jo gyventojams. 
Atsakymą į šį klausimą pasiūlė 
vienuolis domininkonas Vitoria 
Salamankos universitete. Jis 
skelbė teoriją, kad ispanų val
domi žmonės turi nemirštančią 
sielą ir todėl jiems priklauso pri 
deranti pagarba ir orumas, ne
žiūrint, ar jie krikščionys, ar ne 
Tatai kalbėtojas pavadino mo
derniosios tarptautinės teisės gi 
mimu. Šių dienų pasaulis turė
tų pasekti Vitorios pavyzdžiu ir 
priimti naują įstatymą, atitin
kantį naujam iššūkiui (naujai 
padėčiai). Reikalingas tarptau
tinis kodeksas, kad, kilus betko- 
kiam ginčui, trinčiai ar įtampai, 
jį būtų galima pritaikyti. Bet šis 
kodeksas turi būti pagrįstas ank 
styvesne dorove, kuri visiems 
privalomai aptaria, kas yra ge
ra ir pikta. Kad veiktų šie mo
raliniai nustatai, augščiausias 
dvasinis pradmuo turi būti taip 
pat pripažintas.

Prisimindamas vengrų sukili
mą, ambasadorius pareiškė: 
“Religinės sąžinės sėkla, tauti
nės laisvės jausmas, žmogiškojo 
orumo vertė — yra tokios stip
rios jėgos ir taip giliai įsišakni
ję, kad niekas jų negali sunai
kinti”.

Be visuotinio teisinių princi-

Chartered and Supervised by the U.S. Government

2202 W. CEKM4K K O A lt tllll Al.O H. ILl-

JOHN J KA2ANAU5KAS - P,ei.d»n>

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 6-7670 U 
Glbson 8-4938

• Oeneralls kontraktoriua nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavlmal nemo
kamai.

varžomą ekonominę konkuren
ciją, privačius pasireiškimus.

Nežiūrint to, visdėlto tenka 
stebėtis, jog šių dienų jaunimas, 
kuris rytoj juk valdys šį kraš
tą, yra abejingas ir nepasitikįs 
kaikuriais demokratinės san
tvarkos privalumais, kreivomis 
žvelgia į politinę veiklą, abejo
ja piliečių sugebėjimu patiems 
save valdyti ir turi savotišką pa
žiūrą į civilines laisves, dėl ku
rių, kaip visi žinome, taip nar-, WOPA _ I4(M)
šiai ir šauniai yra kovoję šių, 71&9 so. maplewood avė. 
dienų amerikiečių prosenoliai. Chlcago 29. m. HEmiock 4-2411
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SOPHIE BARČUS 

RADIO PROGRAMA
IS WQEP stoties — Banga 1890

PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 iki 9:30 vai. ryte 
SEŠTAD. 8:80 iki 9:80 ryte 

SEKMAI). 8:30—9:30 v. r. iš stoties

'S’

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA m 

PELNINGIAUSIA 
taupymo

BENDROVE

4038 Archer Aveaae t*i. LA3-«n» 
AUGUST SALOUKAS PracL

•jAes 

moka*1* 

pividcndą

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JŪSŲBALDUS!

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

MOVJNC

J

--------------------------------------------——/?

—-—-— -------------—

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHOHOGRAPHAI — 1958 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% i
' Instaliavimas ir garantija nemokamai

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

PARDUODAME IR TAISOME
J

esą vieninteliai pamatai, galį iš 
tikrųjų suteikti tikrus priešnuo
džius prieš komunizmo nuodus.

Užbaigdamas a m b a sadorius 
dar pridūrė, kad gen. Franco sa
vo nieku neprikiština moraline 
reputacija ir katalikų tikėjimo 
principais parūpino kraštui “stip 
rią ranką”, kuriop Ispanijai rei
kėjo, kad nugalėtų komunizmą.

'25 0,000 DOLERIŲ
vertės rakandų geriausių išdirbysčių

Miegamo kambario setai, svečių kambarių setai, Dinnette setai, 
lovos, matracai, pečiai, lempos, staliukai, kaurai, kilimai, kle- 
jonkės, televizijos, radijos, fonografai, oro šaldytuvai, šaldytu
vai, skalbiamos mašinos. Deimantai, Jewelry, laikrodėliai, rašo
mos mašinėlės, siuvamos mašinos.

Kainos visiems prieinamos ir kreditas.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, Ine.
3241 So. Halsted Street Tel. Cfllumet 5-7237

Atdara pirmad. ir ketvirtadienio vakarą iki 9:30 
Sekmadieniais nuo 12 vai. iki 5 p. p 

Dudriko Radijo Valanda iš WHFC, 1450 kil. radijoi stoties 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 7 vai. vakare.

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTOH SAVIHGS AHD LOAH!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

vengtume pamišusio kelio į su-1 pų, kurie pagrįsti moraliniais
naikinimą
uždaviniai.

didžiausi šių dienų

Moderniosios tarptautinės teisės 
pradžia

susitarimais, kodekso visos nu
siginklavimo derybos bus tik nu
siginklavimo vaidyba arba poli
tiniai manevrai, o tikroji grėsmė 
liks ta pati.

Ispanų tauta, kalbėjo toliauMūsų dienų pasaulis primena 
pirmųjų šio žmcyno valdovų — Areilza, tvarko savo valstybės 
ispanų problemą. Kai ispanai bu i gyvenimą šiais principais, kurie

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
Seštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p,

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

135 tęsinys
Samanė seniai laukė šito klausimo. Tai ir deda 

su visa drąsa. Gimbutas stebi dukrą, kuo čia baigsis. 
Žinoma, kunigai angelai, o Julius kaltas; aria ir akė
ja tą vargšą buhalterį.

— Atsargiau truputį, — nebeiškenčia Gimbutas. 
— Daug kas mieste moka rašyti. Pažiūrėkime į kitus.

— Mes visus apklausinėsime! — vachmistras nu
baigia ir sustabdo Samanę. Jam įkrito jos nuomonė, 
pasitvirtino jo paties spėliojimai. Dabar bereikia tik 
pagauti.

Tuo metu, kai Drąsutis klausinėja .motina pa
rengia užkandžius. Prisimena ji, kad vachmistras mi
nėjo naujienas. Reikia pavaišinti, kitaip nepasakys. 
Gimbutui nepatinka. Atrodo jam — ir vachmistras 

i tikra grėbiamoji mašina, ir jis braukia per Julių.
— Kaip svečią išleisime nevaišinę. Jis sakėsi tu

rįs naujienų.
— O, taip. Tie reikaliukai, buvau ir pamiršęs. 

Turiu riebių ir svarbių žinelių jum, oi turiu! — Drą- 
Butis padaužo storą portfelį.

Užsidaro ir šnekasi. Su kiekviena burnele kais- —Kas gi tau? 
ta vachmistras ir atsega portfelį. — Nieko, — jis numykia išsisukinėdamas.

Samanė ir nenori dalyvauti tuose užkandžiuose. — Eime ant prieklėčio, pasikalbėsime. Gal tu 
Kai tėvas nueina ,) svečių kambarį, skuba pas Vikto-j išsigandai vienuolyno, kurį staiga prikėlė namie? — 
rą. Dirba jis augštai ir, pamatęs Samanę, nusileidžia i klausia ji paprastai, bet jos balsas pilnas vidinės ši- 
žemyn. lumos. Atsisėdus supa kojas.

— Policija pas mus. Manęs klausinėjo apie ban-, — Girdėjau. Jei turi pašaukimą, stok. Atleisk,
kelį. Važiuos pas Liną. Reikia ją įspėti, kad neiš- kad taip kalbu. Busiu atviras. Aš tau per menkas, 
sigąstų. Svarbiausia, tegu ji teisina kunigus. Vach-1 Kas aš, meistras?
mistras dabar užkandžiauja, tai truks valandėlę, tu 
suspėsi. — Ji palydi iki motociklo.

Viktoras išvažiuoja. Negalvoja apie vakarykštį 
pasivaikščiojimą. Mintyse laikraščiai, skundai. Linai 
pasakoja skubėdamas, ką buvo girdėjęs, ir baigia:

— Tu neišsiduok, kai vachmistras atvažiuos. Juk 
tu nekalta, aš kaltas. Viskas dėl manęs pasidarė. Ko
dėl aš įsimaišiau į tavo gyvenimą? Tu būtufn ir taip 
laimėjus, būtų nereikėję naktį į bankelį... Aš slė
piausi, ir dabar kas atsitiko: kaltinami kunigai, po
licija. Svarbiausia kunigai! Norėčiau aš kažką pada
ryti, prisipažinti, bet ką, ką aš galiu? Nieko! Nekal
ti nukentės.

— Tu perdaug jautrus, Viktorai. Nesibijok, taip 
nebus. Policijai nesakysiu. — Lina lipšni ir paprasta. 
Atsisveikindama prisimena buhalterį, esą, nemanda
gu taip ilgai nesirodyti.

— Ne, ne!
— Tu niekada neklausei, kiek aš turiu pinigų, iš 

kokių namų kilęs. Bet aš vistiek mačiau: tavo tėve
liui esu tik samdinys. Pagalvok; kas bus? Turiu pri
sipažinti, kad tau melavau, aš su tėvu dar nesusitai
kiau. Ar tu nematai, mama sutiko tik dėl to, kad ta
ve myli, bet aš jai esu tik meistras, čia tokie laikai, 
toks ūkis, lyg dvaras, čia turi atjoti pasakų kara- 
liūnas, ne meistras. Ar mudu pakelsime tokį pilną 
priekaištų gyvenimą? Gal reikės ir čia išeiti, ar tu 
sutiksi palikti tėvus. Tada mus lydės jų prakeikimas.

— Ne, Viktorai, į vienuolyną aš nestosiu, nes 
tave myliu. Eisiu su tavim. Jei sakysi: palik namus; 
nors man širdį skaudės, bet paliksiu. Anksčiau to 
būčiau to negalėjus. Dabar aš drąsi. — Staiga ji at
sisuka į jį tokia gyvastinga. — Mane kažkas kelte 
kelia. Mes turime kovoti už tiesą. Drauge galime

butas. Jis nenori, kad žmona klausytųsi. Paskui įsi- (urį paajflakytj Samanei, kad su tėvu nesusitaikė. Ar 
terps, kitiems išnešios. O tos žinios, gal, degutu iš- paairįš viskam?

- Užeik, paguosk: Įtaria jį dėl tų laikraščių,, ' dar^L Tu esi man ramstis. Tada aš nesibi-
gal ir ne jis, o gal jis? Tai nesvarbu. * i Jaus kad jr slandi0 ,avim 8tt,bėjaua, B kur uk d„.

Viktoras dėl jos ramus. Jį išlaikys. Bet kas bus 
bu kunigais? Kas, pagaliau bus ir Gimbutuose? Jis

— Užeisime į svečių kambarį! — pasiūlo Gim- 
teptos, gal, visos prieš buhalterį. Geriau vieni du 
pasikalbės.

Grįžus kieman, tuoj atsiranda Samanė. Ji paste
bi keistą Viktoro rūpestį.

jau.

sos tėvo ir policijos akyse atvirai pasisakiau prieš 
Julių. Anksčiau to nebūčiau padariusi. Nežinau, kas 
nutiko. Aš nerimstu: galiu kažkur veržtis. Tačiau 
mes iš čia niekur neisime. Mes laiinėsime. Ką mes 
blogo padarėme? Tėvelis atsileis, pamatysi.

(Bus daugiau)

daug.au
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Philadelphia, Pa.

Paminėtas tragiškasis beržeiis

. Prieš trejetą metų pradėtoji 
tradicija visiems pabaltiečiams 
kartu minėti tragiškuosius bir
želio įvykius — okupaciją ir de
portacijas — ir šiais metais jau 
įprastu būdu buvo pakartota: 
birželio 16 d. 4 vai. p. p. visų 
trijų Pabaltijo tautinių grupių 
vardu prie Laisvės Varpo buvo 
padėtas gyvų gėlių vainikas su 
atitinkamu užrašu, o po to neto
li Laisvės Varpo esančioje gen. 
Schurz vardo salėje vyko mi
nėjimas. J vidutiniško gausumo 
auditoriją kalbėjo Philadelphi- 
jos miesto valdybos atstovė Mrs. 
A. McGarry, savo 'žodžiu reikš
dama viltį, kad Pabaltijo tau
toms pasibaigs žiauri priespau
da. Trumpus žodžius tarė ir ki
tų tautybių atstovai — svečiai. 
Lietuvių vardu kalbėjo prof. 
inž. Jurskis, paryškinęs dabar
tinį pasaulio vaizdą, pabrėžda
mas, kad tragšikasis birželis be 
pertraukos tebesitęsia už gele
žinės uždangos.

Meninėj programos daly, šalia 
labai gero latvių vyrų dainuojan 
čio dešimtuko, lietuvius atstova
vo muzikas J. Strolia su smui
ku ir solistė, čiagimė lietuvaitė 
Petrauskaitė - Supa.

Liūdnų birželio įvykių minėji
mas praėjo, iš vienos pusės pa
rodydamas, kad daugybė nebe
randa reikalo įsijungti į bendras 
šio minėjimo nuotaikas, o iš ant
ros pusės — ir busimųjų -tokitj 
minėjimų organizatoriams tebus

i pakišta nedviprasmiška mintis, 
kad kaip tik su berželio tragiš
kaisiais minėjimais būtų sten
giamasi rodytis ir svetimiesiems 

t su galiniai didesniu jų nuotaikų 
pagavimu, o kartu ir savuosius 
būtų veikiama ne pasikartojan
čiu šablonu, bet kūrybingu nau- 
'jumu. *

Trumpai
— Prof. dr. J. Puzinas, sure- >

dagavęs XI L. Enciklopedijos to 
mą, birželio 14 d. grįžo ilges
niam laiku į Philadelphiją.

— Prof. inž. dr. A. Jurskis, 
dalyvaudamas pas Gečiauskus 
baliuje, birželio 14 d. surinko iš 
svečių 30 dol. Vasario 16 gim
nazijai.

— Juozas Ramanauskas, gra
žios šeimos tėvas, studijuoda
mas vakarais architektūrą Dre- 
xel un-te, studijas baigė aukso 
medaliu ir gavo stipendiją toli
mesnėms studijoms.

— Pranas Kačionis, birželio 3 
d. pakėlęs operaciją, laimingai 
sveiksta.

— Dr. Juozą Januškevičių,
birželio 14 d. sualukusį 95 m. am 
žiaus, sveikino gražus būrys phi- 
ladelphiečių.

Cicero, III.
Augštesn. lituanistikos mokykla

. ši mokykla pradėjo veikti pra 
ėjusių m. spalio mėn. pradžioje. 
Prel. Ignas Albavičius, šios mo
kyklos globėjas ir L. Bendruo
menės Cicero apylinkės garbės 
pirmininkas, ne tik nemokamai 
leido naudotis Šv. Antano para
pijos mokyklos patalpomis, bet

J
Vasaros stovykla berniukams prie Atlanto 

Tėvų Pranciškonu priežiūroje

KENNEBUNK PORT, MAINE
Stovykla prasideda birželio 29 d. ir baigiasi liepos 27 d. 

Vadovauja prityrę vadovai ir kultūrininkai.
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis šiuo adresu:

Franciscan Monastery, Kennebunk Port, MAINE

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR 

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,
Kurtose Kiekvieno Santaupos Yra 

Apdraustos iki $10,000.00 —
ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

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

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

CRANE SAVINGS k LOAN ASSN.
2555 W. 47th St..______________ Chicago 32, 111

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

ST. ANTH0NY SAVINGS t LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50, III., teL TO 3-8131-32

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

ir medžiagiškai ją parėmė.
Kiekvieną šeštadienį turėta po 

4 pamokas. Mokyklai vadovau
ja kun. prof. Pijus Dambraus
kas tikybą dėstė kun. Petras Pa 
tlaba, kartu ėjo ir vicedirekto
riaus pareigas; lietuvių kalbą 
dėstė kun. P. Dambrauskas ir J. 
Kavaliūnas, lietuvių literatū
rą — B. Babrauskas, Lietuvos 
istoriją — J. Vasaitis, Lietuvos 
geografiją — dr. Z. Ašoklis, lie
tuvių tautinį meną — Br. Jamei 
kienė ir dainavimą — J. Kreivė
nas.

Mokslo metų baigiamajame 
akte birželio 16 d. Šv. Antano 
parapijos salę pripildė mokiniai, 
tėvai ir vietos lietuviai. Pasi
džiaugdamas mokyklos darbu, 
gražų patriotinį žodį tarė prel. 
Ignas Albavičius, Iš direktoriaus 
prof. P. Dambrausko pranešimo 
paaiškėjo, kad mokslo metų pra 
džioje buvo 75 mokiniai, metų 
gale liko 63. VII klasėje buvo 
14, liko 10, iš jų 8 keliami į VIII 
klasę, 2 mokiniai turi teisę ru
denį laikyti trūkstamojo kurso 
egzmainus. VI klasėj buvo 7, iš 
jų 6 keliami į VII klasę. V kla
sėje buvo 18 mokinių, iš jų 13 
keliami į VI klasę, penkiems duo 
ta teisė laikyti rudenį pataisas. 
IV klasėje iš 36 mokinių moks
lo metų gale liko 29, iš jų 19 ke
liama į V klasę, 10 palikta toje 
pačioje klasėje kurso kartoti.

Geriausiems mokiniams įteik
tos vertingos knygų dovanos: V. 
Sruogienės Lietuvos istorija, Po 
ezijos antologija arba V. Augus
tino vaizdų knyga Lietuva. Do
vanas gavo šie mokiniai: pirmo
ji VII klasės mokinė, baigusi vi
sais penketukais, stud. Giedrė 
Kizlauskait'ė ir II mokinė — stu
dentė Nijolė Kazlauskaitė, pir
moji VI kl. mokinė, baigusi vi
sais penketukais, Zita Švedaitė, 
II — Ona Kreivėnaitė ir Jonas 
Žukauskas už stropumą, V kla
sės pirmosios mokinės Janina 
Choniauskaitė ir Klaudija Gali- 
natytė ir IV klasę visais penke
tukais baigę Vytenis Babraus
kas ir Jūratė Bigelytė. Kny
goms lėšas parūpino tėvų komi

tetas, vadovaujamas Jono Šve
do.

Pirmoji mokslo metų baigi
mo diena buvo šauni ir nuotai
kinga. Po pamaldų ir specialaus 
pamokslo buvo neilgas aktas sa
lėje, po to visa'šimtinė mokinių, 
mokytojų ir tėvų automobiliais 
išvyko į Labdarių ūkį, kur ligi 
vėlumos visi žaidė ir linksmino
si. B.

ctoooooooooooooooo-ooooooooo
Skelbtis “DRAUGI?’ ansimogn 
nes ils yra plačiausiai skaitoma? 
lietuvių dienraštis i> uteibun 
kaina yra prieiname vi sienų,

PAJIEŠKOJ1MA1
Jieikomi: JONAS STAsAlflS, ' 

s. Jono ir JUOZAS STAŠAITIS, s. Į 
Jono, bei jo sūnus ALBERTAS 
STAŠAITIS, s. Juozo. Gyv. Glnęa- 
goje- Atsiliepti adresu: Stasė Viš- 
niauskienė, Bernotų kaimas, Pik- 
čiūnų paštas, Ariogalos rajonas, 
Lithuaniu.

Jieškomi bltoliai ŠUL1AUSKAI į 
JURGIS, PETRAS ir JUOZAS.

Gimę Svirniškių kaime, Ūdrijos v. 
Seniai gyvena Amerikoj. Anksčiau 
gyv. Toronto mieste. J ieško sesuo. 
Damute šuliauskaitė - Lenkaus
kienė, K. Požėlos g-vė, Nr 41, Aly
tus, Lithuania.

Juzefą Kavolytė Deiiundiene, jieš 
ko savo tetos, motinos sesers, 
PRANCIŠKOS LEVERYTES PI- i 
LYPIENES, kuri anksčiau, prieš 7 
m., gyv. Patiria, III. Atsiliepti šiuo 
adresu: Juzefą Kavolytė Delindie- 
nė, Tarybų 82, Tauragės, Lithua
nia.

Jieškomi kunigas ANTANAS 
BERTAŠIUS; ir EDMUNDAS MA
ZILIAUSKAS, s. Vitoldo. Jieško 
Juzefina Kojelienė, Linkuvos raj., 
Lauksodžio pašt., Dužių km., Li
thuania.

Pajieškojimas. ELZBIETOS LE
VICKAS jieško jos sesuo Koste 
Dudienė. Atsiliepti: Eleonora Ba
ltoms, 2210 Sarah St., Pittsburgh, 
3, Pa.

tIASSIFIKD AND HELP WANTI5D Alis
REAL ESTATE

LABAI PELNINGAS ŪKIS — 
virš 1(M) akrų dirbamos žemės, 45 i 
galvijai ir mašinerijos. Namas su į 
4 mieg. kaimb., didelė daržinė ir 
kiti pastatai, visi gerame stovy. 
Prieinama kaina. Parduoda dėl pa
likimo pasidalinimo. Rašykite ar
ba matykite Joe Czaikowski, R. 1, 
Milladore, VVisoonsirt

Mūr. 3 butų, biznis, garažas. $20.900. 
Mūr. 4 būtų, centr. šild., gar. $24,000. 
Mūr. 2 po 4, greit, pardav. $15,200. 
Mūr. 2 po ii, centr. šild., gar., pigiai. 
Mūr. naujas ii k., did. iot, bargenas. 
Mūr. 3 butų, taverna, gar. $20,600.

Yra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette S-8384

HEIJP WANTED — MEN

KRAITE u pardnokiu savo ne 
kilnojuiuų turtų per mano ištaigų. 
Nanilokiles mane teisingu pataraa

■ imc
E. KURŠIUS

REAL ESTATE SALES 
REpublie 7-9400

1 Jieškomi HENRIKA KIRKILIE-' 
1 NE ir ANTANAS KIRKILAS. At
siliepti adresu: Felicija Astraus- 

i kien., Kol. “Sandrava”, Žaiginio i 
I paštas, Tytuvėnų r-nas, Lithuania.

Jieškomi: 1) VLADAS LEVA- 
NAS, (ūkininkas), gyv. šikšnių k., 
Linkuvos v., Šiaulių apskr.: 2)
BRONIUS VAŠKEVIČIUS (agro- 

1 noroas), gyv. Kėdainiuose, kilimo 
Dvariukų km., Linkuvos v. (labai 
prašo atsiliepti jo brolio Povilą 
žmjona Teodora, Povilas miręs.) Ra 
švti adresu: Krasnojarskij kraj, 
Sovietskij Rajon, Selo Berezovka, 
UI. Pervomajskaja, Dom 1, Plu- 
kas Aleksas,

Pajieškomos: DABULEVIČIE-
NE - KAR.ECKAITE ONA, iš Vil
niaus ir PETRAUSKIENE KAREČ 
KAITĖ DOMCE, gyv. Vilniuje ir 
Kaune. Atsiliepti: Krasnojarsk 20, 
UI. P. Morozovą 8, Žitkevičienė El
ze.

LAIKAS — PINIGAI
O savininkas sutiko sumažinti kai

nų iki $41.000 ir perleisti pirkėjui 
lengvai niokaųių paskolų už 2 augštų 
po 6 kamb. mūr. namų Marųuette 
Parke. Namas 5 metų, sutvarkytas ir 
puikiai Įrengtas. Dvigubi langai. Aug- 
šta pastoge. Beveik įrengtas rūsys. 
Dvigubas mūro garažas. Volodkevi- 
čius.

l’/ž AUGŠTO Mf'RAS
5 kaml). apačioj, 3 kam b. ir graži 

vonia viršuje. Lengva perdirbti į ant
rų Imtų. Marųuette Parkas. $18,000. 
A. Sirutis.
5 ARKAI ŽEMĖS NETOLI ČIKAGOS

2 gyv. namai, dvigubas garažas, ki
ti ūkiški pastatai, vaismedžiai. Visa 
žeme aptverta. Prie 3 didelių kelių 
Lemonto rajone. $17,000. Įmokėti tik 
$ Lėno. a. Kėlaitis.

7 KAMB. REZIDENCIJA
Prie 73-čios ir California. Apšildy

mas guzu Mūr. 2 karų garažas. 43 
pėdų sklypas. 1'arduos už geriausių 
pasiūlymų. A. Katilius.

PIGIAI — UŽ $19,000
6 kamb. 9 metų rezidencija, 73 ir 

Waslitenaw. Svečių ir valgomas klo
tas kilimais nuo sienos iki sienos. 2 
auto garažas. Kavaliauskas.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street
Visi telefonai VVAIbrook 5:6015 '

-------------------------------------------------------------------------------------- ——------------------- ,
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Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū- ! 
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
KKAL ESTATE SALES 

2600 \\. 5»tli st. Tel. l’Rospect 8-5451
...................................

BUILDING & REMODEUNG

3346 W. 65tli PLACE
5 kamb. "stucco” bungalovv. Ekst

ra kambarys pastogėje. Naujas “forc- 
ed air" centrinis apšild. alyva. Mo
linu. plumbingas. Garažas. 50 pėdų 
sklypas. Apžiūrėti galima tiktai susi
tarus. Kreiptis į Mr. Peterson, BAy- 
port 1-0811.

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 6, centr. šild., garažas, 

šviesūs kamb. Reikia skubiai parduo
ti, duokite pasiūlymų.

Mūr. 2 po 4 ir skiepe 1 kamb., ge
ras mūras, plasteris, nemaži kamb., 
garažas.

Med. 2 po 4, centr. šild., garažas, 
arti mokyklos.

Med. 2 po 4, centr. šildymas, tik 
$14,500.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 6, centr. šild. abiem 

imtam, dideli mieg., arti susisiekimas 
ir mokykla, reikia skubiai parduoti.

Med. 4 kainb. su skiepu tr centr. 
šild. tik $12.000.

Mūr. su kraut, ir 4 kamb. butu, 
centr. šild., garažas, nebrangiai. 

MARQUETTE PARKE:
Naujas mūr. 5 kamb. 3 mieg., cent. 

šild. gazu. Labai graži vieta.

SIMAITIS REALTY,
27S7 W. 43rd SI.. CL 4-2390

BE YOUR OWN BOSS — NORK 
IN ONE GIRI, OFFICE

STENOGRAPHER
General Office

Some experience desinable būt imt 
abstolutely necessary. Age no bar 
rier — up to 45. Light shorthand. 
Knowledge of bookkeeping helpful. 
5 day week. Blųe Cross and Blue 
Shield. Paid vacations and holi
days. Salary according to abilitv. 
A vvonderful position for an ambi- 
tious, tapable persto n.

BEACON METAI 
PRODUCTS C0.

2632 S. Shielils Avė. CA .M8W

COAL & OIL
SALESMEN
FULL and PART-TTME

VANDER WAGEN BROS.
4552 W. 63rd St.

POrtsmouth 7-8020
REIKALINGAS SENESNIO AM: 

ŽMOGUS prie baro ir valgų klos 
kaipo sargas. Duodamas maistas In 
kambarys ir atlyginimas pagal si 
tartį.

Skambinkite — K E 6-8863

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems!

Bargain Fxcursion Fa re 
toBeautifu/

LAKE GENEVA
VVISCONSIN

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

VACYS PETRAUSKAS
Bl ILDING CONTRAGTOR 

4327 S. CamplH'll Av„ Chicago 32, III. 
YArds 7-0675

“Geriausi, džiuginantys

žodžiai, draugai

tai

Sundayt
JYI^A i and^v 

HolidaysSSy Only

1

i
R

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės Į
SOPRYCH REAIj ESTATE 

6407 S. Kcdzie Avė. VVAIbrook 5-3216 
Klauskite ALEX KANAVERSKIO

M. ŠIMKUS
R E A Ii ESTATE

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

YArds 7-2046
Nutarę pirkti ar parduoti nekilno- 

jamųjį turtų kreipkitės į šių įstaigų ir 
gausite teisingiausių ir puikiausių pa
tarnavimų.

ISNUOMUOJAMA — POK KENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašų.

VARPAS Real Estate
5016 So. Western. PRospc-ct 8-2234

PROGOS — OPPORTUNITIES

Kviečiame jus praleisti 
atostogas

Shore Gardens 
Vasarvieteje

Puiku pasimaudyti, laiveliais pa- 
plaukiuoti bei pažvejucti. Prieina
mos kainos.

DICK & BETTY LINKUS
TVVTN LAKĘS, WIS„

Tel. Twin Lakęs TRiangle 7-9191
------

Enjoy a Iow-cost, carefree holiday i n 
beautiful Lake Geneva or Wdliams 
Bay any Sunday or holiday, May 30 
to September 29, including Memo- 
rial Day, July 4 and Labor Day. Re- 
turn šame day. Every outdoor sport 
available—ssvimming, hiking, pic- 
nicking, golf, tennis, saiiing, etc. 
Takea vacationfrom congesteil and 
hazardoushighwaysand ridein air- 
conditioned comfort. Train leaves 
North Western Station, (.anai and 
Madison Sts., Chicago, at 8:30 am, 
Daylight Saving Time, returning 
arrives 9:20 pra. Childrcn 5 and 
under 12, $1.00 pins 10c tax. Excur- 

sion tickets mušt 
be purchased 
in advance as 
they cannot be 
purchased on 
train.

LIETUVIU STATYBOS 
BENDROVĖ 

MŪRAS
Hullders Gen. Contractors 

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

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
I tušti nūs ir buto blefonaa

l’ILospcct 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chieagt 29. Ilk

BRIGHTON PARKE, 41st Str. & 
Maplevvood Avė., 2-jų butų, namas 
su ekstra sklypu prie šono. 4 ir 5 
kainb. šildymas gasu. 2-me augšte 
butas naujai įrengtas. Viskas taip 
puiku, kad panorėsite tuojau pat ten 
• r gyventi. Garažas su įvažiavimu iš 
šono. Tikrai puikus ir nebrangus na
mas. Turite pamatyti, kad galėtu
mėt įvertinti.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas ir pre
kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis į raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski Si.

Telef. LUdlow 5-5900

NEPRALEISKITE PROGOS. 
Dėl rimtų priežasčių parduodama 
maisto krautuvė su geru bizniu ir 
geroje vietoje. 4551 So. Hermitage 
Avė. YArds 7-4301.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A Stančiaiiskaa instoliuoja vi

si} geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visug skardos darbus.
1546 S. 49th Court, Cicero

TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 
OLympic 2-6752

Namų statyba, įvairūs . pataisymai 
ir pardiivilnas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris butų gerai iš- i 
planuotas, patogus, gražus ir pigus, ' 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS

Sunny Brook ivhiskey

: , M .■

For fu-fh»r Information, call

Chicago and North Western Railway
DEarborn 2-2121 >•

Susitarti šaukite Tl.miniai 0-5531 
nuo 6 vai p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 515 
x«»lt,»n Wlll,»w springs III

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR

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

Nantu tel. Blshop 7-3340 
27.37 West 43r«l Street

BRIGHTON PARKE arti lietuviš
kos mokyklos pigiai parduodami: 2 
BUTU MfTGNIS su rūsiu ir pastogė, 
centr. šildymas alyva, $23,500.

MEDINIS—2 po 4 k. ir dar ekstra 
sklypas. $10,00.

I’AJAMV MEDINIS. 3 erdvūs bu
tai, aluminum langai. Nupiginta 
kaina.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ.

I-Afayette 3-3881

Prieš pirkdami ar parduodami 
- namus, biznius, sklypua ar ūkina

atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALU
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTART PUBUO 
2405 W«t 61 St. 
WAlbrook 5-5030

PRoapect 8-3579 (Tik. ir Minii)

LIET. APDRAlTDOS AGENTCBA 
Visų rūšių apdraudos. Automobl

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAIbrook 5-5671

INTERSTATTT INSURANCE AGENCV 
6108 S. Ashland Ave_ Chicago 36, III

oooooooooooūoooonooooooooo'
P L U M B I N G

Licensed bonded pilim bers
Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. — REpublie 7-0844 ar 
WAibrook 5-3451

ooooooooooooooooooo o o o o ood

^4/5 Qt. | Sunny BroolTSVhiskey
Cheerful as it s Name

also AVAiLABee. Kintuckv Strliaurbiin H'hiitey

THE OLD SUNNY BROOK COMPANY. I OUISVIlLf, KY. OlSTRlBOTEO BY NATIONAL OISTIILERS PRODUCTS CORPORATION 
80TH 86 PROOf • KINfUCKY BLLNDED VVHISKtY CONTAINS 60% ORAIN NEUTRAL SPIRIU

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Prccin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS (JUS. sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMbS
Naujas apeciahm didelis 

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

R. ŠERĖNAS
8047 W 67lli l'l I lilcagi.,

UI. WAIbrook 5-8003

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-27113 nuo » vai. 

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

'rįiJSSS'ciSSSsfr
Statome

NAMUS IR 
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co. 

i Hnv V. Sodeika Ir .L Skoruhskaa) 
1600 H 4hTH CT., CICERO 60, ILL. 
Tel. OLympic 2-7381 s TO 3-48X6

Ir atliekam® vlaua statybos Ir per 
tvarkymo (romodellng) darbus

•"7-^ r-J —^5s r 1 t-J 6^3® T-t

GAGE PARKE
Mūrinis — 2 po 6 kamb. su gra

žiai įrengtu rūsiu. Garažas. Numažin
ta kaina.

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1 augšto medinį namą. — 6 ir 3% 
kamb., alyvos šildymas. Tik $12,200. 
A. Vaina.

1 % augšto mūr. pajamų nuosavy 
l)ė. 5 k. apačioj ir 11/, k. viršuj su 
atskiru įėjimu ir vonia. Garažas. Kai
na $20,700.

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

apačioje, 4 k. butas viršuj. 60 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$24,500.

PASITEIRAUKITE mflsų namų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais 
Namų Savininkai!

Turtu pirkėjus visų rūšių namams. 
Norėdami skubiai parduoti namą, 
Saukite nemokamam įkainavimui. J. 
Bacevičius.

VARPAS Real Estate
Insurance. Notary Public 

5016 So. Weatern Avė.
t’Rosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

D. M0NSTAYI6IUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

Tel. BEVERLY 8-3S46 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose Ir
valdžios įstaigose.

ĮNIKIME TATL Ta« aemuniani

$13,500 PILNA KAINA 2-jų bu-lienikilc dien. Drangą! A .n c Albany Avė. Rusys. Centrabnis np 
- šild

i J įmokėti $2,800. SVOBODA, 3739
LAtvndale 1-7038.Skaitykite Draugą"!

tų mūrinis — 4 ir 5 kamb. 25th ir 
e. Rūsys. Cent

SpliutoH virtuvėje. Bargenas.

PARDAVIMUI

Nebrangiai parddodami V1L- 
NIETIŠKI TAUTINIAI RŪBAI. 
Labai gerame stovy. Prašau skam
binti LAfayette 3-1732.

DĖMESIO,

O V I N G
A BENIULIS atlieka įvairius 
perkr&ustymus bei pervežimus 
tfi tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075

STATYBAI 

IR NAMU 
PATAISYMUlI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
medžiaga

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LmVTNAS. P res.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIetory 2-1272 
Apkalnavimą ir Prekių Pnstaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidaro kasdien nno 
8 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro 
Seštadienais iki 3 vai. vakaro 
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Antradienis, 1957 birželio 25

Jaunimo kongreso rengėjai 

PRANEŠA
Kongreso registracija 

šeštadienj, birželio 29 dieną 9:30
vai. ryte atvykusieji registruoja
si Morrison viešbučio patalpose, 79 
We8t Madison St. Registracijos mo 
kesitis vienas doleris. Užsiregistra
vęs dalyvis gaus Jaunimo kongreso 
ženkleli ir vadovą — programą. 
Ten pat bus galima gauti ir visas 
kitas smulkesnes informacijas.

Kongreso programa 
šeštadienį programoje numaty

tos trys pagrindinės temos “Jauni
mas ir šeima” — A. Krikščiūnaite. 
"Jaunimas ir vyresnioji karta” — 
V. Vardys. "Jaunimas ir ateities 
perspektyvps” — Br. Vaškelis. Po 
pietų įvyks sekcijų posėdžiai. Nu
matytos šios sekcijos: griežtųjų 
mokslų, lietuvilšltfos dainos ir šo
kio, literatūros ir spaudos, meno, 
moksleivių, socialinių — visuomeni
nių mokslų, sporto ir informacinė 
sekcija anglų kalba. Vakare gar
sioje Merchandise Mart salėje į- 
vyks jaunimo pasilinksminimas.

Sekmadienį 9 vai. ryto katalikų 
ir evangelikų pamaldos. 11 vai. iš
kilmingas kpngreso uždarymas. 
2:30 vai. Tautinių šokių festivalis 
International Amphitheatre patal
pose.

Transportaciją
Vykstantiems į Chicagą nesavo 

mašinomis, bet traukiniais arba 
autobusais patariame sudaryti gru 
peš, 30 žmonių ar daugiau, ir kreip 
tis į autobusų linijas arha geležin
kelių kompanijas prašant nuolai
dos biletams. Tokių grupių orga
nizatoriai paskelbia savo adresus 
bei teleflonus vietinėje spaudoje. 
Prašant nuolaidos svarbu pasaky
ti, kad grupė vyksta vienon vie
ton ir vienu tikslu: Chioagon į Jau
nimo kongresą arba į Tautinių šo
kių festivalį.

Nakvynės
Visi, kurie vyksta į Jaunimo kon 

gresą ir į Tautinių šokių šventę ir 
kurie neturite pažįstamų arba gi
minių pas kuriuos galėtumėte ap
sistoti Chicagoje, nakvynių reika
lais prašome kreiptis į joną Paštu- 
ką, 4335 So. lArtesian Avė., Chica
go, III. Tel.: VIrginia 7-6528. Vie
tovėse patariame sudaryti sąrašus 
asmenų, kuriems reikalingos nak
vynės. Sąrašus prašome siųsti augš 
čiaų paminėtu adresu.

Jaunimo prašome šių programą 
išsikirpti ir pasilaikyti.

Jaunimo Kongresui 
Rengti Komitetas

PR ANEŠIMAS 

Tautinių Šokių šventes komiteto
Laikas, vieta, adresas.

Pirmoji’ JAV ir Kanados Lietu
vių Šokių šventė įvyksta Chicago
je 1957 m. birželio 30 d. Iškilmin
gas šventės atidengimas 2:30 vai. 
Chicagos laiku. Šventė rengiama 
INTERNATIONAL AMPHITHE'- 
ATRE, esančiame prie 42 ir Couth 
Halsted gatvių. Amphitheatre vei
kia šaldomoji oro sistema, nuoder-' 
nūs apšvietimas, puikiausias mato- i 
mumas iš visų vietų. Gretimose sa-; 
lėse užkandinės, gėrimų parduotu
ves, o lauke daug erdvės mašinų 
pastatymui.

Registracija
Visi lietuvių tautinių šokių šven 

tės dalyviai, atvykę j Chicagą, tuo
jau registruojasi. Registracija 
vyks- LIETUVlty AUDITORIJO
JE, 3133 So. Halsted St., telef. VI

2-6172. Registracija pradedama 
birželio mėn. 28 d. (penktadienio) 
vakare. Chicagos ir apylinkių tau
tinių šokių grupės prašokos re- 
gistrciją atlikti ankščiau.

Repeticija
Visų tautinių šokių šventės da

lyvių generaline repeticija bus In
ternational Amphitheatre birželio 
29 d. šeštadienį.

Šokių šventės programa 
a). Tautinių šokių šventės komi

teto pirmininko Bruno Shoto žo
dis, JAV Lietuvių Bendrjomenės 
centro valdybos pirmininko Stasio 
Barzduko žodis, c) šokiai: 1. Suk
tinis, 2. Kubilas, 3. Kalvelis, 4. Či
gonėlis (šoka tik Bostono grupė), 
5 Mikita (šoka tik vyrai), 6. Ke
purinė (šoka tik merginos), 7. Vė
daras, 8. Šustas, 9. Lėtūnas. II-ji

NAUJI LIETUVIŠKI 
REKORDAI

I

DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

dalis; Mokyklos vaikų programa — 
dalyvauja Chioagos parapijinės mo 
kyklos pasirodydamos su lietuviš
kais šokiais ir dainelėmis. IlI-ji da 
lis: 1. Sukčius, 2. Jonkelis, 3. Se
nio polka, 4. Sadutės (šoka tik 
Clevelando ir Putnamo šokėjai 
mergaitės), 5. Oželis‘(šoka tik vy
rai), 6. Blezdingėlė (šoka tik mer 
ginos), 7. Rugučiai, 8. Malūnas, 9. 
Noriu miego. Lietuvių Bendruome
nės Chicagos apygardos valdytos 
pirmininko dr. J. Bajerčiaus ir ko
miteto pirmininko Bruno Shoto už
daromasis žodis.

Kelionės papiginimai
Kelionės papiginimais naudoja

si kiekviena grupė, susidedanti ne 
mažiau kaip iš 3 asmenų. Grupėje 
gali būti ir ne šokėjai. Kelionės pa- 
piginimai gaunami vietbse auto
busų ar geležinkelių stotyse.

Nakvynės
Chicagoje sudarytoji nakvynių 

komisija rūpinasi kiekvieno šven
tės programos dalyvio apnakvindi- 
nimu. Nakvynių komisija, vadovau
jama J. Paštuko, prašo į šventę at
vykstančias grupes išanksto pra
nešti vardinius šventės programos 
dalyvių sąrašus. Nakvynės užtik
rinamos tik tiems šventės progra
mos dalyviams, kurių vardiniai są
rašai bus gauti ir kurie pareikš 
norą nakvynę turėti.

lliletai
Tautinių šokių šventės biletai 

platinami Chicagoje ir apylinkėse. 
Visų platintojų adresai skelbiami 
Chicagos lietuvių dienraščiuose ir 
savaitraščiuose. Šventės dieną, jei 
biletų bus likę, jie bus pardavinė
jami International Aphitheatro ka 
sose. Lietuviškoji visuomenė kvie
čiama įsigyti biletus iš anksto, kad 
išvengus bereikalingo stovėjimo ei
lėse prie kasų šventės dieną. Iš 
kitų vietovių biletus galima įsigyti 
pas Bruno Shotą, 7140 S. Califor- 
nia Avė., HEmlook 4-1135 arba J. 
Milleriūtę, 1030 Central Avė. E- 
vanston, Illinois, GRreenleaf 5- 
9182, prisiunčiiant už biletus atsi
lyginimą. Biletų kainos: 1, 2, 3,
4 dol. Ložėse vieno bileto kaina
5 dol. Pavieniai biletai ložėse ne
parduodami ; reikalinga užsisaky
ti visą lŲžę. Vienoje ložėje yra 6 
vietos arba daugiau.

Banketas
LB Chicagos apygardos valdyba 

Tautinių šokių šventės, Jaunimo 
kongreso ir Dailės parodos daly
viams pagerbti rengia banketą bir
želio mėn. 30 d. 7 vai. vakare Mor
rison viešbutyje. Biletus iš anksto 
užsisakoma pas banketo komisijos 
pirmininką J. Jasaitį, 4430 South 
Campbell Avė., Chicago 32, III. 
Tel. LA 3-2180. Vieno bileto kaina 
7 dol.

Liet. Tautinių šokių šventės 
Komitetas

t

ALRK Federacijos Jaunimo stovyklos 

atidarymo šventė
Šiai šventei ruošti yra sudary-l 

tais 17 asmenų komitetas: Pr. Pol-1 
teraitis — pirmininkas, kun. B. Da- Į 
gilis — vice-pirmininkas, Pr. Za-i 
ranka — propaganda bei informa
ciją, L. Heiningas, ir D. Dulaitis— ' 
nakvynės, ekskursijos ir paruošia-! 
mieji darbai pačioje stovykloje, J. 
Mikulionis ir B. Neverauskas — į- 
važiavimo ir automobilių sustaty
mo tvarkymas, E. Paurazienė, M. 
Bukauskienė ir I. Laurinavičienė 
— dovanų paskirstymo burtų ke
liu organizavimas ir pravedimas, 
E. Kutkienė, V. Kudrotienė ir A. 
Staniulienė — užkandžių bufeto 
tvarkymas, J. Buitkus, V. Gražu
lis ir V. Lelis — gėrimų bufeto 
tvarkymas.

Komisija darbą .jau pradėjo. Da
lyvių patogumui iš Chicagbs, Cle
velando ir kitų tolimesnių vietovių 
bus parūpintos nakvynės. Taigi 
jau šeštadienį liepos mėn. 27 die
ną lauksime Jūsų stovyklavietėje.

Iš artimesnių vietovių pilnai su

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILUS GELINYCLs.
Geriausios gėlės dėl vestuvių, Daun
ių, laidotuvių ir kitų papuošuuu.

2443 West 63 r d Stresą 
Tel. PKospect S-0S33 ir l'R »-«»»«

MOVIMO

Po $1.00 Vienas:

t

A. A-
TEODORA MILASZEW1CZ

(po tėvais Orda)
Mirė birželio 22 d., 1957 m., 

sulaukusi senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau

lių apskr. Amerikoje išgyveno 
47 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
2 dukterys — Sara Sinnard ir 
Helen Penny ir jų šeimos. 1 
anūkė, sesuo Filomena War- 
puehanskienė ir jos šeima, ir 
daug kitų giminių, draugų bei 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John Eu- 
deikio koplyčioje, 4605 S. Her- 
mitage Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiad., birž. 26 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į 
šv. Karyžiaus parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: dukterys, sesuo ir 
visi kiti giminės.

Laid. direkt. John F. Eudei- 
kis, tel. YArds 7-1741.

Vai Nekukuok ir Kai mes augom Du Broliukai.
Solo Stepas Graužinis.

Šlama Šilko vėjas ir Ramu čia gyventi. Radijo kvartetas “Rūta” 
Visur Tyla ir Tykiai Nemunėlis Teka. Solo Juozas Babravičius 
Kam Šeri Žirgelį ir Kai Aš Turėjau. Duetas:

Antanas Vanagaitis ir Juozas Olšauskas 
Našlaitės Kapas ir Griovesių Gėlelė. Pupų Dėdė ir Dėdienė 
Tu Lietuva, Tu Mano ir Dru-Lia. Pupų Dėdė ir Dėdienė 
Linksmų laikų Polka ir Koja Koja Polka. Orkestras 
Geismai ir Svajonės ir Oželis. Kvartetas ir Orkestras 
Vainikas I ir II Dailis. Lietuviškų melodijų pynės 
Gyvenk, Juokis ir Mylėk ir' Dzinguliukai. Duetas su Orkestru 
Kur Bėga Šešupe ir Draugai į Kova. Choras

Po $1.50 Vienas:
Skubink prie Kryžiaus ir Malda. Solo Jakubauskaitė-Jacikevičienė 
Žvakė ir Plaštakė ir Valsas. Budriūno Vyrų Kvartetas 
Į Kovą ir O, Dalele. Budriūno Vyrų kvartetas 
Vežė Mane iš Namų ir Klumpės. Budriūno Vyrų kvartetas 
Alutis ir Šauksmas. Budriūno Vyrų kvartetas 
Tėvynei ir Subatos Vakarėlį. Budriūno Vyro kvartetas 
Linksmą giesmę ir Tyliąją Naktį. Solo Izabelė Motiekaitienė 
Sveikas Jėzau ir Gul šiandieną. Solo Izabelė Motekaitiene 
Laimutė ir Palvis. Choras ir Daina Polka
Sutemo ir Barkarolė. Duetas: Motekaitiene ir Kalvaitytė 
Čigonė ir Nokturnas. Duetas': Motiekaitienė ir Kalvaitytė

Rekordus siunčiame ir paštu į kitus Amerikos miestus ir į 
kitas pasaulio valstybes. Amerikoje pašto ir supakavimo išlai
doms siųskite extra $1.50; Kanadon — $2.50. J kitas valstybes 
proporcingai daugiau. Siųsdami rekordų užsakymus, siųskite 
kartu ir Money Orderį. C O D rekordu nesiunčiame.

Naujas Phonografas — Patefonas trijų greičių (3 speeds) 
grojantis visokius rekordus, vertė $25.00 už $17.50. Siunčiame 
ir j kitus miestus. Kas prisius $5.00 rankpinigių ,tam pasiųsime 
paštu. Kiti pinigai paliekami išmokėjimui.

5 tūkstančiai 10 colių angliškų rekordų vieną kartą var
totų Radijo Stoties po 10 c. vienas. Už 12 rekordų $1.00.

JOS. F. BUDRKK FURN1TURE, INC.
3241 South Halsted Street

CHICAGO 8, ILLINOIS
J

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANIPA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

spėsite atvykti sekmadienį liepos 
mėn. 28 dieną, nes šventės prog
rama prasidės 11 vai. pamaldomis, 
po to pastatų pašventinimas, trum
pas stovyklos atidarymo posėdis ir 
stovyklaujančių mergaičių progra
ma.

Taigi visus iš toli ir arti liepos 
mėn. 28 dieną prašome ko skait
lingiausiai dalyvauti šioje istorinė
je Jaunimo stovyklos atidarymo 
šventėje.

Šventei ruošti komitetas

Atostogos
— Vykstu atostogų.
— O kokios jos bus?
— Labai mielos.
— Kur?
— Namie. Manoji yra įpratu

si raginti: "Mielasis, eik ten, 
mielasis, padaryk tai šį, tai tą, 
mielasis, išskalbk rūbus”...

A. A.
KUNIGUNDA DAUS 
(pagal tėvus Praneis)

Gyv. 5649 So. Union Avenue.
Mirė birž. 23 d., 1957 m., 5:- 

15 valandų ryto.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa

nevėžio apskr., Šeduvos parap.
Amerikoje išgyveno 53 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

4 dukterys — Anna Havvkins, 
žentas Robert, Martha Lang, 
žentas Henry, Margaret Ho- 

busch, žentas James, Florence 
Mikashus, žentas Andrew, 2 sū- ' 
nūs — Charles, marti Dorothy, 
ir Elnier, marti Dorothy, 13 
anūkų, 5 proanūkai, brolis Pet
ras Praneis, jo žmona Paulina 
ir jų šeima, 3 švogerkos — Ve
ronika Pulsuoki, Teklė Pulsuo
ki ir Barbora liaus, jų šeimos 
ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

Priklausė šv. Kazimiero Vie
nuolyno Rėmėjų Draug.

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips koplyčioje, 3 307 .Litu
anica Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiad., birželio 26 d. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėta į 
šv. Jurgio parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: dukterys, sūnūs, an
ūkai, proanūkai, brolis, švo
gerkos ir kiti giminės.

Laid.. direkt. Ant. M. Phil
lips, tel. YArds 7-3401.

r> 15 TOU IR ARTI '"J
NAUJI OIOEU TUO KAI- NAUJAUSI KRAUSTIMO ĮPANK/A! 

Il&tį METŲ PATYRIMAS - PIGUS IRSĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V 69 St. CHICAGO 36, ILL Td UttikrOOi< 5-9209

Atliekame dideliut Ir msžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

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

2641 West 7 Ist Str. (Kampas Talman Rve.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WRlbrook 5-5934

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMEIMT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

UODftSIO VALANDOJ 
fcrak/D

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•845 So. WeotorB Ava. Air OoadUioued koplyėto 
7-860# — 7-8601 Automobiliams vieta 
karte cyvena kltoee mleete dalyaei sausime

koplyčią erčia e Jūsų namų.

URŠULE ŠIRVYS
(|M» tėvais Repkevičstitė)

Gyveno 3314 Lituanica Avė.
MirS birželio 22 d., 1957 m., 

9 v. ryto. sulaukusi pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vil

kaviškio apskr., Kybartų par.
Amerikoje išgyveno vienus 

metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Vladas, sūnus Česlovas 
(Australijoje), sesuo Barbora 
Arbataitienš, sūnus Bronius ir 
jo žmona Anelė, daug kitų gi
minių, draugų bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. Rud- 
mino koplyčioje, 3319 Lituani
ca Avė. Laidotuvės įvyks treč., 
birželio 26 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jur
gio parap. bažnyčių, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: sūnūs, sesuo Ir gi
minės.

Laid. direkt. Jurgis Rudmi- 
_nas, tel. YArds 7-1138.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

AI-ERSAS G. ANOERSON
(Gimęs Lietuvoje, Biržų apskr., 
Vabalninku parapijoje. Dekiš- 

klų k.)
Jau suėjo vieni metai, kai ne

gailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų vyrų ir tė
vų —

Netekome savo mylinio 1956 
m., birž. mėn. 26 d.

Nors laikau tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime užmirš
ti. luti galesltingaH Dievas autet- 
kia jam amžinų ramybę.

Už Jo sielų hies užprašėme 
gedulingas šv. Mišias birž. mėn. 
26 dienų 8 vai. ryto šv. Antano 
parapijos bažnyčioje, Cicero, III. 
..Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus. kaimynus ir 
pažįstamus SioHe pamaldose da
lyvauti Ir kartu su mumis pasi
melsti už Alekso Anderson 
sielų.

Po pamaldų kviečiame visus 
dalyvauti pusryčiuose par. šulėj.

Nuliūdę: Žinotu Magdalena 
(p. t. .leėiūtė), sūnūs Eduardas 
Ir Jo žmona Aldona; brolis Ber
nardu* Anderson ir Jo žmona 
Marijona; brolis Petras (Lie
tuvoje); pusbrolis Kazimieras 
(.Mass.), tteears duktė .Ona Ml- 
luUulJūiuts (Conn.).

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

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

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

Del paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

TROOST - PACHANK1S MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIH (PATOH), Vioe-Presldent

0819 So. Western Avė. Tel. GRovehlll 6-3745

r i, i ; i:

i paminklų patalpas Ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet.

IAMI RINKITE DABAR — HI'N PANTATYTA KAPINIV DIENOJE! 
JOKIO |MOH|JIMO. hl.MOhFhl'E KAPINIO DIENOJE.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tek YA 7-1741-2 ir LA 3-9852

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

’Ambulansų patarna- Mes, turime koplyčias
vimas dieną ir nak- flT ^jEį v s o s e Chicagos ir

1 tį. Reikale šaukti Rolando dalyse ir ,
imas tuojau patarnaujame.’

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

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

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

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLympic 2-1603

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

STUPORAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69t,h STREET KEpublu 7-1213
2314 W. 23rd PLACE VIrginia 7-6672

ONCE FUNERAL HOME
1424 S. 6(>th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9687
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i X Jaunimo Kongreso posė
džiai ir Lietuvių menininkų pa- 

' rodą įvyks Morrison viešbučio 
patalpose. Patalpos yra tam 
tikslui puikiai pritaikytos ir vė
sinamos.

X I Leonardas šimutis, vyriau- 
"Draugo” redaktorius, 

praėjusį pirmadienį išvyko 
trims savaitėms atostogų.

X labdarių Sąjungos Centro
valdybos susirinkimas bus šį 
trečiadienį, birželio 26 d. 8 vai. 
vak. Sv. Kryžiaus parapijos sa
lėje.

X Izabelė Matusevičiūtė, vie
na iš pačių ryškiųjų dabartinių 
Kanados lietuvių veikėjų, birže
lio mėnesio gale atvyksta į Chi-

siasis

X Kristaus Karaliaus Laivo
naujame numeryje randame 
šiuos straipsnius: Raidės sau
gotojai ir širdies stebėtojai, Pi
jaus XII primatas. Tavo ange
las, arkivysk. J. Matulevičiaus 
beatifikacijos žinios, Keturios 
ašaros ir Klausimai ir atsaky
mai. Plati apžvalga iš katalikiš
kojo pasaulio.

X Pilietybei įsigyti ir anglų 
kalbai mokytis yra suruošti 
daugelyje Chicagos miesto da
lių kursai,.kurie pradedami lie
pos 1 d. Ne Amerikoje gimę su
augusieji gali tuose kursuose

cagą dalyvauti Tautinių šokių1, . ... . , . ,. .. Jbei Piktybei gauti reikalingų
Aaron Turner džiaugiasi laisve 

Philadelphijoje, kai valstybės augs 
čiausiasis teismas išvadavo iš elek
trinės kėdes šmėklos, kuri grėsė 
per 11 mėn. kalėjime. Turner buvo 
nuteistasc penkis kartus mirčiai. 
Esant silpniems įrodymams, buvo 
paleistas iš kalėjimo. (INS)

festivalyje. 1
X Inž. Romualdas Kašubu 

birželio mėn. Illinois universi
tete įgijo mechaninės inžineri
jos magistro laipsnį ir palieka 
dirbti Chicagoje.

X Lietuvių tautinių šokių 
šventės programos dalyvių re
gistracija bus atliekama Lietu
vių auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Registracija bus vykdoma 
birželio 28 ir 29 dienomis. Lau
kiama apie 600 lietuvių tauti
nių šokių šventės programos 
dalyvių.

X Didelis įvykis. Liepos 4 d. 
prakasams žemė naujam sene
lių prieglaudos priestatui. Tą 
dieną sueina 10 metų, kaip pa
statyta senelių prieglauda. Lie
pos 4 d. bus įdomus ir šaunus 
išvažiavimas senelių prieglau
dos darže, Orland Park, III.

X Dail. J. Pautienius lankėsi 
Kanadoje; buvo pasiekęs to 
krašto šiaurinę dalį, kur sukū
rė kelis -paveikslus. Kaip žino
ma, Toronto mieste neseniai bu
vo surengta J. Pautieniaus, V. 
Jonyno ir A. Galdiko meno kū
rinių paroda.

X Čiurlionio vardo meno ga
lerija bus atidaryta ateinantį 
rudenį. Ji savo patalpas turės 
jėzuitų namuose Chicagoje. Jau 
yra paskirta ir pora pareigūnų, 
kurie ten tvarkys meno reika
lus; jais yra pakviesti dailinin
kai M. Šileikis ir A. Skupas- 
Cooper.

X Med. dr. Marija Linienė 
birželio 30 d. baigia vienerių 
metų rezidentės pareigas šv. 
Nazareto Marijos ligoninėje 
Chicagoje. Dr. M. Linienė spe
cializuojasi moterų ligų ir aku
šerijos srityje. Antriesiems me
tams nuo rugsėjo 1 d. kviečia
ma į Grant’o ligoninę, Chicago
je, kaip rezidente obstetrikoje 
ir ginekologijoje.

X “The Marian” — tokiu pa
vadinimu tik gą išėjo iš spau
dos simpatingas leidinys, sure
daguotas br. P. Jančiaus, MIC, 
uoliojo spaudos darbuotojo, mė
nesinio anglų kalbos žurnalo 
“The Marian” redaktoriaus. Vei- 
kaliukas vertas rimto dėmesio, 
pateikiąs įdomių žinių iš T. Ma
rijonų kongregacijos praeities 
ir dabartinės veiklos. Leidiny 
yna vienas žodis, reikalingas pa
tikslinimo : anuometinis Misijų 
miestas St. Petersburg, šiuo 
metu vadinamas Leningradu, 
pavadintas Stalingradu.

žinių. Kursai, kurius galės lan
kyti suaugę vyrai ir moterys 
bus neapmokami. Smulkesniam 
informacijai kreiptis telefonu 
DEarborn 2-7801, Ext. 345. 
Kaip minėjome, kursai vyks 
įvairiose miesto dalyse.- Mar- 
ųuette Parke tokie kursai bus 
St. Adrian’s School, 7022 So. 
Washtenaw avė., Bridgeporte — 
Fellomvship House, 831 W. 33 
st. '

X Gimimo švč. P. Marijos 
naujojoje bažnyčioje birželio 16 
d. įvyko iškilmingos pamaldos, 
kurias laikė vy9k. V. Brizgys. 
Pamaldos buvo laikomos už 
žuvusius ir nukankintus lietu
vius, kovojusius už Lietuvos 
laisvę. Vyskupas pasakė ir pui
kų pamokslą, kuris tūkstantinei 
miniai paliko nemažą įspūdį. 
Vyrų choras nustebino savo 
darnumu ir pajėgumu, sugiedo
damas Gruberio mišias, o taip 
pat parodė gerą gregorianiško 
giedojimo supratimą. Chorui di
rigavo Alfonsas Gečas. Sol. J. 
Vaznelis sugiedojo Dambraus
ko giesmę, kuri puikiai nuskam
bėjo. Chorui ir solistui bei visų 
šv. mišių metu vargonais gro
jo Vladas Baltrušaitis, parody
damas naujųjų vargonų grožį. 
Pamaldos buvo baigtos Lietu
vos himnu. Būtų gera, kad ir 
kitų sekmadienių metu galėtu
me išgirsti gerą chorą, nes šios 
pamaldos paliko visiems gilų 
įspūdį. Todėl didelė padėka pri
klauso parapijos klebonui, kan. 
J. Paškauskui už tų pamaldų 
leidimą ir rėmimą.

X ALRK Federacijos Chica
gos apskritis ruošia ekskursiją 
į Federacijos Jaunimo stovyk
los atidarymą ir pašventinimą- 
š. m. liepos mėn. 28 dieną. Eks
kursija išvažiuos liepos mėn. 27 
dienos rytą. Ekskursija vyktų 
automobiliais arba, jeigu susi
darytų pakankamas skaičius 
norinčių važiuoti autobusu, bū
tų samdomas busas. Norintieji 
ekskursijoje dalyvauti ir va
žiuoti automobiliais arba sam
dytu busu, registruojasi pas že
miau nurodytus asmenis. Kas 
važiuos savo automobiliais, už
siregistruodami praneša, kiek 
žmonių šalia savęs gali paimti. 
Registraciją vykdo šie ekskur
sijos rengimo komisijos nariai: 
Em. Markūnienė, telef. AM 2- 
1104; Em. Vilimaitis, telef. LA 
3-2315, ir Fel. Sereičikas, telef. 
YA 7-0619. Registruotis galima 
tik po pietų nuo 5 vai. Regist
racija bus vykdoma iki liepos 
mėn. 19 dienos vakaro.

IŠARTI IR TOLI
I. A. VALSTYBĖSE

— Prof. K. Pakštas kalbėjo 
tragiškųjų birželio įvykių pro
ga per Laisvės Varpą, Naujo
sios Anglijos kultūrinę radijo 
programą, šalia to buvo įdomus 
muzikos ir poezijos montažas, 
pavaizdavęs ištremtųjų sunkią 
dalią ir lietuvių tautos ryžtą at
gauti laisvę gimtajam kraštui. 
Poeziją skaitė jaunieji aktoriai: 
Regina Norvaišaitė ir Algis 
Gustaitis. Iš muzikos buvo pa
rinkti A. Stempužienės, P. Bič- 
kienės ir St. Liepo atliekami da
lykai. Programos mecenatu bu
vo LB Bostono apylinkė, paden
gusi visas tos programos per
davimo išlaidas. Tai bene pats 
geriausias būdas minėti tragiš
kuosius birželio įvykius.

— Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjunga išsirinko naują valdy
bą ir kitus centro organus. Pa
gal balsų daugumą į valdybą 
įeina: P. Viščinis, A. Juknevi
čius, M. Gimbutienė, V. Kulbo- 
kienė ir P. Galinis. Visi centro 
valdybos nariai gyvena Bostone, 
Mass. ar jo apylinkėse. Į kon
trolės komisiją išrinkti šie as
menys : St. Leimonienė, St. San
tvaras ir A. Matioška. Kontro
lės komisijos nariai irgi gyvena 
Bostone, Mass. Garbės teismą 
sudaro: Vikt. Biržiška, St. Dir- 
mantas ir O. Galvydienė, visi iš 
Chicagos, III. Pasibaigus rinki
mams, tuoj turėtų įvykti Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjun
gos atstovų suvažiavimas, ku
ris yra vyriausias šios organi
zacijos organas. Sąjunga yra 
pilnateisiu VLIK’o nariu. Jos 
atstovai ypač gyvai reiškėsi pa
skutiniame VLIK’o posėdyje.

— Vašiai Kiaulėnienei, sugrį
žusiai su dukrele iš Europos, 
kur ji Paryžiuje buvo surengusi 
savo vyro dail. Petro Kiaulėno 
kūrinių parodą, jos bičiuliai bu
vo surengę jai gražų priėmimą 
Pr. Lapienės vasarvietėj Stony 
Brook Lodge, Stony Brook, 
Long Island. Svečių tarpe ma
tėsi nemaža ir dailininkų, kaip 
prof. V. K. Jonynas, Aleksand
ra ir Vytautas Kašubos, J. Šu
kys, Paškevičienė, Kazys Žo- 
romskis.

CHICAGOJE
Vėl misionieriaus poste
Tėvas Rigney, kuris buvo 

kankinamas komunistinės Kini
jos kalėjimuose ir pernai paleis
tas liudijęs apie komunistų žiau
rumus, išvyksta į Airiją misi
joms. Tėvas Rigney savo atsi
sveikinimo žodyje pasisakė nie
ko neturįs prieš jį kankinusius 
kiniečius. Jis tiki, kad Kinija 
vieną kartą bus išlaisvinta, ta
čiau tik pasaulinio susirėmimo 
metu arba stebuklu. Tėvas, ku
ris paleistas tesvėrė 100 svarų, 
šiandien paaugo ligi 160 ir yra 
gerai nusiteikęs pradėti Airijoj 
misijas. Pirmiausia apsistos Li
verpulyje.

40 atostoginių centrų
Nuo vakar dienos Chicagos 

katalikai atidarė 40 atostoginių 
centrų, kuriuos lankys apie 
15,000 miesto berniukų ir mer
gaičių tarp 6 ir 13 m. amžiaus. 
Tie atostogų centrai yra miesto 
parkuose. Čia vaikai plaukioja 
baseinuose, dirba rankdarbius 
iš popieriaus, odos, medžio, žai
džia, klausosi pasakų. Gauna ir 
užkandžius.

Užmušė du vaiku
Tarp eilės susisiekimo nelai

mių Chicagoje buvo ir dviejų 
vaikų .mirtys. Viena mergaitė 
Judith Madsen, 7 m. amžiaus, 
žaidė ties Lake ir Nash gatvė
mis. Motina pašaukė ją namo. 
Kai mergaitė bėgo skersai gat
vę, ją ties namais užgavo auto
mobilis ir nuvežta į ligoninę ji 
mirė.

Sandra K. Mueller, 2 m. am
žiaus, buvo mašinos užmušta 
kai ji užbėgo ant Burlington 
kelio bežaisdama su kitais vai
kais.

Nubaustas narkotikų pirklys
Jesse Harris, 37 m. amžiaus, 

nubaustas už narkotikų parda
vinėjimą 10 m. kalėjimo. Jis 
buvo pagautas su 4 ir puse un
cijos heroino ir areštuotas savo 
namuose praeitų metų rudenį.
Suspenduotas policininkas

Miesto policininkas Herbert 
Madsen, 30 m., suspenduotas už 
vagystę, kurią padarė birželio 
4 d. moterų drabužių krautuvėj, 
1314 N. Milwaukee avė.

Pavogti labdaros pinigai
Apie 420 dol. smulkiais pini

gais, kurie gauti Salvation 
Army pyragaičių pardavinėji
mo dieną, pavogti iš mašinos 
prie 47 ir Paulina gatvių kam
po.
Pagerbė 145 policininkus
Meras Daley pirmadienį pa-

Miesto susisiekimas brenda 
į skolas

Chicagos Miesto Susisiekimo 
vadovybė praneša, kad jos de
ficitas pasiekė augščiausią laip
snį — dabar jo susidarė $2,398,- 
009. Gegužės mėnesį nuostolių 
turėta $209,218. Susisiekimo 
vadovybė nebeturi vilties gauti 
pašalpų iš Illinois ar iš Chica
gos miesto iždo ir padėtis gana 
kritiška.

Sugavo įsibrovėlį
Žymaus White Sox sportinin

ko Jack Harshman žmona, grį
žusi anksti sekmadienį į savo 
butą, rado ten įsibriovusį sve- 

| timą vyrą. Jis sakėsi išgirdęs 
lojant šunį ir, radęs atdaras 
duris, įėjęs. Kai savininkė pa
sakė norinti patikrinti jo isto
riją, vyras ėmė bėgti, bet namų 
gyventojų buvo sulaikytas ir 
perduotas policijai. Tai butą 
Roberto Shicotte, 28 m. am
žiaus.

Motinos ir kūdikio sveikata

Miškuose ir paežerėje
Gražus sekmadienio oras iš

viliojo šimtus tūkstančių čika- 
giečių į artimuosius miškus, pa
ežerę, į parkus ir zoologijos so
dus. Cook apskrities gamtinin
kai buvo sudarę specialias pės
čiųjų ekskursijas susipažinimui 
su apylinkės gamta.

Trys žuvo ligoninės gaisre
River Forest ligoninės, esan

čios 8401 North avė., gaisre žu
vo vienas vyras ir dvi moterys. 
Prie jų mirties nemažai prisi
dėjo panika. Jie užduso antro 
augšto koridoriuje. Tarp žuvu
sių yra ir 26 metų mergina.

Lanko Izraelį
Izraelį aplankyti nutarė 48 

čikagiečiai, kurie išvyksta lie
pos 4 d. susipažinti su Izraeliui 
reikalinga pagalba. Tarp iš
vykstančių yra ir Izraelio kon
sulas Chicagoje Pratt.

dinančiu. 2, Būdamas šios pa
skaitos klausytoju, puikiai ži
nau, kad asmenys, kuriems fron 
tininkų atskilimo priežastis, pre
lato L. Tulabos aiškinimu, nesu
tiko su jų galvosena, sudarė ne
didelę mažumą (auditorijoje te
buvo keli frontininkai). Po pa
skaitos nebuvo jokių diskusijų. 
Iš viso buvo pateikta tik pora 
klausimų, į kuriuos prel. L. Tu- 
laba labai vaizdžiai ir supranta
mai atsakė.

Jus giliai gerbiąs
Jurgis GravrogkaH, J r.

KAS KĄ IR KUR
— Chicagos Lietuvių Su\ai kie

čių draugijos pusmetinis susirin
kimas įvyks birželio 26 d., trečia
dienį, Hollywood svetainėje, 2417 
W. 43rd St., 7:30 vai. vakarto. Na
riai prašomi dalyvauti laiku ir 
skaitlingai. Nut. rast.

Laiškas redakcijai
Į Chicagą liepos 8—12 dieno-j Perskaitęs Tamstų laikraščio 

mis suvažiuoja motinų ir kūdi-jš- birželio 14 d. (penktadie- 
kių sveikatingumo specialistai, numerio Clevelando žiniose

“Trumpai” skyriuje prel. L. Tu- 
labą liečiančią žinutę, turi štai 
ką pareikšti: 1. Jokiu būdu ne
sutinku, kad krikščionių demo
kratų ir frontininkų skilimo prie 
žastis, prel. L. Tulabos aiškini
mu, nesutiko su daugelio klau
sytojų galvosena. Todėl kores
pondento pasakymą “...šį klausi
mą besiaiškinant daugelio klau
sytojų galvosena nesutiko su 
gerb. svečio išvedžiojimais” lai
kau “Draugo” skaitytojus klai-

kTTt^ NAMAMS^ REIKIA, 
Tuoj Jums DAINA TV teikia
• Televizijas
• Hi-Fi fonografus, Plokšteles
• Radijus — vietinius ir importuotus
• Dulkiasurblius
• Vėdintuvus ir Vėsintuvus
• Elektr. namų apyvokos reikmenis
• Rašomas mašinėles
• Elektr. laikrodžius
• Baterijas, antenas. lemputes ir 

daug kitokių dalykų
Aplankykite modernišką prekybų.

kurie svarstys šiuos klausimus: 
nevaišingumas, emocinės pro
blemos laukiant kūdikio, negi
musio kūdikio globa, peranksty- 
vas gimimas ir kt.

$9,680,000 kolegijoms
Fordo fondas pasiuntė 33-ims 

Illinois kolegijoms ir universi
tetams $9,680,000. Iš tų sumų 
Northwestem universitetas gau 
na pusantro miliono, Chicagos 
universitetas — $1,846,000, De 
Paul universitetas — $349,500,
Lojolos universitetas — $608,- 
000, Mundelein kolegija —
$121,000.

Ištraukė skęstantį
Willie Walsh, 18 m. jaunuo

lis, sekmadienį besimaudyda
mas staiga pajuto, kaip mėš
lungis traukia jo sąnarius ir ji
sai pradėjo skęsti apie 100 jar
dų priešais pakrančių sargybų 
punktą ties 64 gatve Michigan(
ežere Chicagoje. Tą pastebėjo _ ___ ______________ _
netoliese motoriniu laiveliu va- vSatGS" SQPVICQJ 
žiavęs Leomon Smith, 34 m.
amžiaus, ir jį ištraukė. Dirbti
niu alsavimu pasisekė jį atgai
vinti. >

Vežiojamas zoologijos 
sodas

Lincoln parko zoologijos so
do vadovybė, gailėdamasi tų 
vaikų, kurie negali aplankyti tų 
įdomių retų gyvulių, suorgani
zavo specialų vežimą 33 pėdų 
ilgio, 8 p. pločio ir 12 pėdų augš- 
čio. Jame bus 16 stiklinių nar
velių, kuriuose bus vežiojami po

skirstė $12,500 dovanų dėl la- Į įvairias Chicagos miesto dalis
blausiai pasižymėjusių 110 po
licininkų ir 35 ugniagesių.

gyvuliai, ir vaikai jais galės pa
sigerėti.

TIK VIENĄ SAVAITĘ
SVEČIŲ BELAUKIANT

Į Lietuvių Tautinių Šokių Šventę
D. JURJONO BENDROVE, 3251 So. Halsted St.,

Chleago 8. III.Tel. CA 5-1064
Visokius Indų (porcel&nr. ar fajaoso) komplektus pasiūlo su di
dele nuolaida:
PIETŲ SERVIZAI:
Iš 56 gab. 8 asm. vertės >62 už $35 iš

KAVOS SERVIZAI:

57
45
99

8
8

12

$65
$56

$126

$37
$30
$66

32 gabalų vertės 48.— už 35.— 
32 " ” 35.— •• 23.—
32 ” " 33.— ” 20.—
32 ” ” 18.— " 10.—

.Japoniško porcelano kavai puodukai su lėkštute vertėn 39e už 25e. 
Japoniško porcelano kovai puodukai su lėkštute vertės 59c už .J9c

Krautuvė atidaryta: pirmadienį ir ketvirtadieni nuo 9 v. ryto Iki 9 
v. v., kitomis dienomis nuo 9 v. ryto iki 6 vai. v., šventadieniais nuo 11 
v. ryto iki 3 v. p. p.

iii-Dflinfl-
TCLCVISIOn

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJA 
R H E E M

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR^CONDITIONER

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

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, UI.

TOtvnhall 3-6670 
BIshop 2-34298a.. Ini. A. 8KMRNA8 

SS31 S. Halsted — ClJffslde 4-5605 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai* 

Ir ketvirtadieniai* 9—9 ANTANAS L1GUTIS, sav.

...............   ■ j-.i'_--sS
1957 BUICKAS 

T i k
>2,595.00 ,

Oynailov, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos )

Lietuviškoj. Prekyboje-MILDA BUICK,
<07 W. 351h S*., Chleago 9, III. LA 3-2022

J

KJS TIK TURI GERA SKONI, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPOM) 1

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So Halsted St. VIctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9—6

4|

Lietuvių Tautinių Šokių 
šventės raštinė

8320 So. Halsted St, Chleago, III. 

Telef. CLiffside 4-4096

Biletų Pardavimo ir Informacija 
atidaryta kiekvieną dieną nuo 
10 vąl. ryto Ilki 9 vai. vakaro 

Bilety Ir informacijos reikalais »
kreipkitės j

Lietuvių Tautinių Šokių 

šventės raštinė

PIRMOJI JAV IR 
KANADOS LIETUVIŲ

TAUTINIŲ ŠOKIŲ
ŠVENTE•

International Amphitheatre
Birželio 30 dieną 2:30 vai.

South Halsted ir 42 St. 

Salės vėsinamos 
r—.i'.j......už:......:■ .

JAV ir Kanados Lietuvių

JAUNIMO

KONGRESAS

Birželio 29 dienų 9:30 valandų

MORRISON viešbutyje,

79 West Madison Street

Lietuvių Meno Parodos

ATIDARYMAS

Birželio 28 dienų 8 vai. vakare

MORRISON viešbutyje,

79 West Madison Street
................‘ l .. .........

BANKETAS
Tautinių Šokių šventės,

Jaunimo Kongreso ir 

Meno Parodos Dalyviams 

pagerbti

Birželio 30 dienų 7 vai. vakare

MORRISON viešbutyje,
70 West Madison St.
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