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REIKALAUJA
Didelis pareikalavimas Vengrijos 

įvykių dokumentinės knygos
SALOMĖJA NARKĖLIŪNA1TĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINĖS TAUTOS. — Kaip daugumas čia ir tikėjosi, 

Sovietų Sąjunga, kuri dokumentiniai apkaltinta agresija ir žmo
nių žudymu Vengrijoje, jau paleido savo propagandos ugnį prieš 
tą jai neparankų Vengrijos pranešimą.

Tačiau čia dėlto nenusimena- - 
ma. Komiteto pranešėjas, Austrą | nuošė.

PASITRAUKTI IS KORĖJOS

Ii jos ambasadorius Shann, kuris 
tą pranešimą suredagavo, čia 
viešai spaudos žmonėms pareiš
kė, kad iš priešingosios pusės jis 
visko tikisi, net ir pastangų dis
kriminuoti Gen. Asamblėjos ko
miteto narius.

Būdinga, kad sovietinė spau
da savo žmonėms ligi šiolei dar 
nėra parašiusi, kas tie žmonės, 
kurie tą pranešimą parengė ir ko 
dėl jie parengė, o pasitenkina 
vien piktų žodžių svaidymu „im
perialistinių“ sluogsnių sąskai- 
ton, pirmiausia, žinoma, taikant 
į JAV.

Diplomatinis „bestselteris“
Tačiau šitai nieko nepadeda, 

o pats pranešimas, kaip čia spė
jama, gali tapti „bestselleriu“.

Ligi šiolei to pranešimo buvo 
atspausdinta tik mimeografu, 
bet tuojau pat jis bus atspaus
dintas ir spaustuvėje. Leidykla 
pranešė, kad jau dvidešimt tūks 
tančių to pranešimo egzemplio
rių parduota avansu.

Iš užsienių ateinantieji prane
šimai kalba apie didžiulį įspūdį, 
kurį sudarė tame pranešime su
rinktoji dokumentinė medžiaga- 
Čia manoma, kad esąs pilnai pri
brendęs reikalas vėl šaukti Ge- 
ntralinę Asamblėją, reikalau
jant, kad ji imtųsi kokios nors 
baudžiamosios veiklos prieš kal
tininką.

Nori sušaukti sesiją
Šį trečiadienį JAV iniciatyva 

tuo reikalu šaukiamas pasitari
mas, kuriame dalyvauja iš viso 
24 valstybės, visos sponsoravu- 
sios šiemet sausio mėn. pradžio
je rezoliuciją, pagal kurią buvo
sudarytas komitetas pranešimui ni4 ivyki.U komentatorius ir dip
apie Vengriją parengti.

Reikalą kiek blogina tai, jog 
šiuo metu galėtų susidaryti sun
kumų sušaukti Asamblėją dėl 
prasidėjusių karščių ir dėl ke
lionės išlaidų, nes didžiuma de
legatų yra iš New Yorko išvykę 
į savo kraštus. Bet ligi regulia
riosios sesijos pradžios, taigi, li
gi rugsėjo vidurio, kiti čia ma
no, kad laukti būtų perilgu, pri
mindami tai, kad ir pereitoji se
sija, kai skirstėsi, tai nutarė,
kad Egipto ar Vengrijos klausi- derybos dėl autonomijos gavimo, 
mai ją gali betkuriuo laiku vėl
sušaukti.

Tuo tarpu į keturiasdešimtuo
sius savo amžiaus metus žengda
mas australas diplomatas Shann, 
pranešimo redaktorius, sako, 
kad jeigu Generalinė Asamblėja
ir nieko kito tuojau pat negalėtų ... . . x ri ...
nuveikti, Ui jau faktas, kad toks, ^les P"™oju ministru Italija 
pranešimas yra ir įspūdis, kurį | J®
jis sudarė laisvajame pasaulyje, 
atperka jų įdėtą darbą.

Kas tie komiteto nariai?
Komitetas, kuris pradžioje bu 

vo numatęs dirbti vos porą mė
nesių, tikrumoje dirbo išsijuosęs 
flet penkis mėnesius, o to komi
teto nariai — penki diplomatai 
su patyrimu, ne kokie neatsakin
gi asmens, kuriuos, reikia ma
nyti, sovietinis blokas bandys 
juodinti.

Australas Shann,

VVASHINGTON, birželio 26.— 
| Slapti dokumentai buvo pagrobti 

komitetoI nežinomų asmenų iš JAV amba- 
pranešimo redaktorius, yra pats' 8ados Taipei, Formozoj, per įvy- 
jauniausias iš tos penkiukės. Jis kusias paskutines antiameriki- 
gimęs 1917 m. Šiuo metu jis yra. nes riaušes. Specialus raportas 

, Australijos ambasadorius Filipi-' bus duotas vėliau.

Kai prieš dvejus metus Ban- 
dunge vyko Afro - Azijos tautų 
konferencija, tai jis joje dalyva
vo kaip stebėtojas. Kalbama, kad 
jo pranešimas, kurį jis savo vy
riausybei padaręs apie tą konfe
renciją, buvęs nepaprastai tobu
lai parengtas ir laimėjęs jam 
daug simpatijų jo kolegų tarpe. 
Jungt. Tautose jis kelis kartus 
buvęs delegatu, o 1950 - 52 me
tais buvęs Australijos delegaci
jos vedėju. Jis yra Australijos 
jauniausias amžiumi ambasado
rius.

Komiteto pirmininku buvo da
nas Alsing Andersen, 64 m. am
žiaus ilgametis danų socialde
mokratų lyderis, diplomatas ir 
nuo 1948 m. Danijos delegacijos 
JT narys. Buvęs Danijos taut. 
gynybos, finansų, o vėliau vidaus 
reikalų ministeriu.

Kiti trys nariai yra ambasa
dorius Mongi Slim iš Tuniso, 
prof. Enriųue Rodrigez - Fabre- 
gat iš Urugvajaus ir ambasado
rius Gunewardene iš Ceilono.

Urugvajaus profesorius 
ir kiti du

Vyriausias amžiumi yra prof. 
Rodrigez - Fabregat, diplomatas, 
žurnalistas ir mokslininkas. J. 
Tautose kaip delegatas tebėra 
nuo pat organizacijos įsikūrimo, 
o šiuo metu yra savo šalies am
basadorium ir nuolatiniu atsto
vu.

Jo specialybė istorija ir filoso
fija. Paskaitas skaitęs Urugva
juje ir JAV universitetuose. II 
Pas. karo metu buvo Columbia 
Broadcasting System tarptauti- 
lomatinis korespondentas. Savo

šalį Jungt. Tautose daugiausia 
atstovavęs Ekonominėje ir Soc. 
Taryboje ir Žmogaus Teisių ko
misijoje. Už savo knygas yra ga
vęs atžymėjimų, jų tarpe pirmą
ją literatūros premiją 1950 m.

Arabas iš Tuniso Mongi Slim 
yra 49 m. amžiaus, savo šalį pra
dėjęs JT atstovauti, kai ji tik 
buvo priimta į šią organizaciją 
pereitų metų rudenį. Jis taip pat 
yra ir ambasadorius Washingto- 
ne. 1954 m. jis vadovavo Tuniso 
delegacijai, kai Paryžiuje vyko

Ceilonietis Gunevvardene yra 
savo krašto ambasadorius JT ir 
Washingtone. Per pastaruosius 
trisdešimt metų (jam dabar 58 
m.) aktyviai dalyvavo politinė
je veikloje, prieš patekdamas į 
diplomatinę tarnybą. Buvo savo

Būdinga, kad šie penki komi- 
I teto nariai visi kaip vienas pa- 
! sirašė protokolą, priimdami Ven
grijos pranešimo tekstą vienbal- 

' šiai. O šitai dar labiau sustiprina 
patį reikalą.

Pavogti JAV slapti 

dokumentai

RICHAHD I DALEY
M * V O »

Chicagos miesto burmistras Richard Daley paskelbė birželio 30 d. Lietuvių 
Šokių festivalio diena. Čia matome tos proklamacijos originalą.

Blogi lėktuvai
HAMAMATSU, Japonija, bir

želio 26. — Vienas iš dvejų F-86 
lėktuvų nukrito. Gynybos šefas 
Ąkira Kodaki užginčijo, kad pa
tys lakūnai imasi iniciatyvą ir 
atmeta paskyrimus skristi. Laik 
raščiai praneša, kad pilotų ma
siniam mitinge buvo priimta re
zoliucija, kurioj nutariama, kad 
medžiaga ir įrengimai būtų ge
resni. Jau šiais metais nukri
to 16 japonų karinių lėktuvų, pa
reikalavo 32 gyvybių.

Perjauni balsuoti
SPRINGFIELD, III. — Illinois 

valstybės rūmai nutarė, kad 18 
medi amžiaus žmonės yra pakan 
karnai atsakingi dalyvauti bal
savimuose. Tačiau šiam konsti
tucijos pakeitimui priimti trūko 
13 balsų, nes už pasisakė 105, o 
prieš 48. Įstatymas leidžia bal
suoti tik 21 m. amžiaus.

• Italija birželio 25 d. pradė
jo statyti naują keleivinį trans- 
okeaninį laivą Leonardo da Vin- 
ci. Naujasis laivas bus pradėtas 
naudoti 1959 m. Tai bus didžiau
sias bet kada pastatytų laivų Ita 
lijoje.

Pulk. John C. Nickerson, Jr., tei
siamas už šnipinėjimą. Kaltinamas 
raketinių ginklų paslapčių išdavi
mu. Jis prisipažino prie tik 15 kal
tinimų, tačiau ir už juos gali gau
ti 30 m. kalėjimo.

(INS)

OFFICE OF THE MAYOH

CITY OK CHICAOO

PROCLAMATION

VHEREAS, Llthuantan-AMrican citisana ot 
Chloago bara for aany yaaro sta<ad soma of tbo 
HKtat colorful apactator-svants produood ln our 
cityt and

' ' tCi

VHEREAS, tbo flrpt Litbuanian ToIk Dano* 
Fostlral 1b to bo bold Jano 30, 1957, at tuo 
Intornatlonal AmpltbaatrS| and

VHEREAS, ovor 1,000 folk danoora for svory 
part of tbs United Statea and nany provlnoea of 
Canada, aa veli aa neabera of our olty'a Litbuanian 
folk danes orcanlsatlon, vili partlolpato ln tbla 
colorful featlval| and

VHEREAS, tbs prlaary purpoas of tbs fsatlval 
ls to psrpstuats traditlenai danes forma and to 
provlds youtb vltb vbolsaons actlvlty and sntsrtaln- 
■snt t

MOV, THERETORE, I, Rlobard J. Oalsy, Mayor 
of tbs City of Cblcago, do bsrsby proelaln Sunday, 
Juns 30, to be LITHUANIAN FOLK DANCE T ĖST IV AL DAY 
XN CHICAGO and urge all eltlasna to be csgnlaant of 
tbs prograa arrangsd for tbla day.

Datsd tbla lOtb

Jugoslavijos diktatorius Tito 
skundžiasi sovietais

BELGRAD, Jugoslavija, birž. 26. — Jugoslavijos diktatorius 
Tito atakavo Sovietų Sąjungą ir Rytų Europą vakar, kad komu
nistinis blokas kritikuoja Tito politiką.

Jugoslavijos diktatorius sako, 
kad kviesdami bendradarbiauti 
tie kraštai kaltina Jugoslaviją 
atsiskyrimu, kapitalizmu ir anar 
chizmu.

Nebūkite suvedžiojami
„Šitokie metodai yra nedrau

giški ir apmaudingi“, pareiškė 
Tito 1,800 delegatų, įvairių dar
bininkų organizacijų. „Mes pri
valome netikėti žodžiams ir ne
privalome būti apgauti, mes pri
valome protestuoti prieš esamos 
padėties iškraipymą“. Tito ataka 
labai nustebino kitų komunisti
nių kraštų atstovus, tarp jų Ru
sijos ir komunistinės Kinijos. 
Sovietų Sąjungos delegatas Tito 
kalbos metu sėdėjo nesijaudinda
mas.

Diktatoriaus apsigrįžimas
Prieš mėnesį Tito pranešė, kad 

Sovietų Sąjungos kampanija 
prieš Jugoslaviją baigėsi ir san
tykiai kaskart eina geryn ir ge
ryn. Jis tada sakė, kad turi daug 
vilčių ateičiai. Tačiau šiandien 
Tito sako: „Kaikuriose valstybė
se vadai kalba apie kooperaciją 
ir draugiškumą, tačiau savo vi
daus žmonėms kalba, kad viskas 
Jugoslavijoj yra kapitalistiška, 
archaiška ir reikalinga peržiū
rėjimo“.

”• Neapolyje Italijoje 194 m. 
amžiaus vyras subadęs iš pavy
do peiliu savo mylimąją 65 m. 
amžiaus teisme pasiaiškino, kad 
nėra ribos kada galima nustoti 
mylėti.

KALENDORIUS

Birželio 27 d. šv. Natalija ir 
šv. Pantaleonas.

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:30.
ORAS

Šiandien Chicagoje ir apylin
kėje malonus oras. Temperatūra 
žemiau 80 1.

Saugoti nuo sabotažo
LONDON, birž. 26. — Kinijos 

komunistų bosas Mao Tse Tun- 
gas pranešė savo policijai, kad 
ji saugotų savo piliečių teises. 
Policija privalanti dirbti, kad 
apsaugotų piliečius, tačiau pats 
pagrindinis tikslas yra išvengti 
vadinamo sabotažo ir kovoti su 
kontrarevoliucionieriais. Kitos 
radijo stotys praneša, kad prem
jeras Chou En Lai turįs atidary
ti birželio 26 d. kongresą, kuria
me bus pranešimas apie vyriau
sybės darbus. Tai bus pirmas 
kongresas po to kai Mao Tse 
Tungas vasario 27 d. kongrese 
pakalbėjo apie komunistinius pa
klydimus, kurie galima sugretin
ti su Chruščevo nustalinio pro
grama paskelbta 1956 m.

Pavojinga padėtis
TAIPEI, Formoza, birželio 26. 

— Nacionalistinė Kinija peror
ganizavo savo karines jėgas, pa
sirengdama galimai komunisti
nei invazijai. Raudonųjų kinų ar
tilerija numetė į Quemoy salą 
9,395 sviedinius ir padarė labai 
didelių sunaikinimų. Tokios ug
nies nebuvo nuo 1954 m. Chan- 
kaišekas paskyrė generalinio šta 
bo vadu oro jėgų viršininką 
Wang Shu Ming, 52 m. amžiaus. 
Gynybos ministerijoj neslepia
ma, kad pavojus yra didelis. Ste 
bėtojai sako, kad galimas daik
tas, jog raudonieji veršis į Que- 
moy salą, tačiau didesnės invazi
jos nedarys.

Lėktuvu į namą
DERM0TT, Ark., birž. 26. — 

Sprausminis lėktuvas nukrito va 
kar į vienos farmos namus ir už 
mušė joj senyvą moterį. Lakū
nas Biedenbach, 25 m. amžiaus, 
taip pat žuvo.

Jungtinių Tautų armijos štabas 
reikalavimus atmetė

PANMUNJ0M, birž. 26. — Šiandien Šiaurės Korėjos komu
nistinė vadovybė pareikalavo iš Pietų Korėjos atitraukti Jungtinių 
Tautų armiją. Reikalavimas, kuris atėjo į armijos štabą, buvo visų 
sąjungininkų tuoj pat atmestas.

R a u donųjų internacionalinė 
konferencija pareikalavo ištrauk 
ti visas svetimas armijas iš Ko
rėjos ir padaryti taikingą sugy
venimą tarp Pietų ir Šiaurės Ko 
rėjos.

Dėl atominių ginklų
Šiaurės Korėjos maj. gen. 

Chung Kook Rok reikalauja taip 
pat, kad būtų atitraukta iš Pietų 

' Korėjos ir atominiai ginklai ar 
sustabdytas jų tiekimas. Tas 
pats generolas sako, kad alian- 
tai planuoja naują karą. Jung
tinių Tautų karinės pajėgos tei
gia

0TTAWA, birž. 25. — Žino
mas botanikos mokslininkas 

kad reikalingi nauji ginklai i kun. Duttilly neseniai padovano- 
todėl, kad komunistai stiprinasi, jo Langlois muzėjui 40,000 au

galų rinkinį. Kai kurie kun. Du- 
tilly rinkinio augalai iki šiol 
mokslininkams nebuvo žinomi.

nuo 1953 m. Jungtinių Tautų 
armijos vyr. komanduotojas 
JAV marinų gen. Litzenberg at
metė gen. Chung kaltinimus, teig 
damas, kad dabar nėra reikalo 
diskutuoti tai karinėj konferen
cijoj.

Viskas propagandai
Gen. Litzenberg mandagiai at

sakydamas į komunistų grubų 
reikalavimą pabrėžia, kad ko
munistai šį reikalą nori išnau
doti savo propagandos reikalam. 
Be to pabrėžė, kad dar Genevos 
konferencijoj buvo kalbama apie 
Korėjos suvienijimą. Gen. Litzen 
berg pranešė spaudos konferen
cijai, kad Šiaurės Korėja ir rau
donoji Kinija netolimoj ateity 
šauks politinę konferenciją dėl 
Korėjos suvienijimo.

Lankosi Airijoj
BELFAST, Šiaurės Airija, 

birž. 26. — Dr. P. White, 72 m. 
amžiaus širdies ligų specialistas 
pareiškė, kad prez. Eisenhower 
širdies liga negali toliau pasi
kartoti. Šiuo metu Airijoj jis ga
vo garbės laipsnį Karališkoj ko
legijoj, ir Airijoj aplankė širdies 
ligų klinikas.

Pusė amžiaus
universitete

BLOOMINGTON, Ind., birž. 
26. — Dr. Paul Wetherwax, In
dianos universiteto profesorius, 
dėstąs botaniką, atšventė šį mė
nesį 50 metų darbuotės univer
sitete. Jis turi 69 metus amžiaus. 
Profesorius per savo dėstymo 
metus yra tyrinėjimo tikslais nu 
keliavęs 150,000 mylių lėktuvais, 
laivais, kupranugariais. Aplankė 
Pietų Ameriką, Meksiką, Euro
pą. Jis yra ištyrinėjęs kukurūzų 
augalus ir pėsčias nuėjęs šimtus 
mylių kukurūzų laukais. Tyrinė
jimo metu Pietų ir Centro Afri
koje buvo tris kartus papuolęs 
indėnų nelaisvėn.

• Massachusetts valstybės gu 
bematorius Foster Furcolo pa
skelbė birželio 15 d. Pabaltijo 
tautų laisvės diena.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Šiandien Chicago Daily News dienraštis išėjo virš 100 psl. 
Tai yra. didžiausia laida 82 m. laikraščio istorijoj.

— Vakar Lusianos ir Teras valstybes nusiaubė uraganas. Vė
jas siekė 100 mylių per valandą.

— Šen. Humphrey žmona ir duktė sužeisti auto katastrofoj. 
— Prez. Eisenhoicer pranešė, kad mokslininkai 5 m. bėgyje,

pagamins hidrogeninę bombą be radioaktyvinių spindulių.
— Vakar pradėtas naujų raketinių ginklų bandymas Cape

Canveral, Fla.
— Prez. Eisenhower vakar pranešė, kad kainų ir atlyginimų 

kėlimai privalo būti stabilizuoti.

Pabrangs paštas
WASHINGTON, birž. 26. — 

Paštų viršininkas gen. A. E. Sum 
merfield sako, kad piųmos eilės 
laiškam ženklai bus pakelti ligi 
7 et., kad galėtų padengti pašto 
išlaidas.

Didžiulis augalų 

rinkinys

Šis kunigas ir drauge gamtos 
mokslininkas yra padaręs 25 
mokslines ekspedicijas. Jo au
galų rinkinys žymiai praturtino 
botanikos mokslą.

Italą spauda apie arkiv.

J. Matulaitį
ROMA, birž. 25. — Įtakingas 

Italijos jėzuitų žurnalas „La 
Civilta Cattolica“ birželio mėne
sio pirmajame numeryje išspaus 
dino žinomo italų istoriko Flo- 
ridi ilgą straipsnį apie Dievo 
Tarną arkivyskupą Jurgį Matu
laitį ir jo pastangas Rusijos or
todoksus grąžinti į Katalikų 
Bažnyčią. Straipsnyje pavaizduo 
jamas Dievo Tarno heroiškas 
uolumas apaštalauti rusų skiz- 
matikų tarpe. Arkivyskupo Ma
tulaičio pastangomis per trumpą 
ketverių metų laikotarpį Vil
niaus vyskupijoje į Katalikų 
Bažnyčią grįžo virš 7 tūkstančiai 
skizmatikų.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Pijus XII specialioje audi- 

jencijoje priėmė apie 600 Euro
pos kongreso dalyvių. Kongrese 
lietuviams atstovavo iš Pary
žiaus atvykęs Lietuvos atstovas 
Prancūzijoje dr. Stasys Bačkis.

• Prancūzijoje Lyone autobu
sas su 40 ligonių nukrito 100 pė
dų į kalnų griovį ir visi ligonys 
buvo sužeisti.

• Anglijos gyventojas Heys, 
50 m. amžiaus, pastebėjęs kaip 
šokinėja sportininkas iš 60 pėdų 
augščio į baseiną, pasakė, kad 
tai labai lengva, pabandė šokti ir 
užsimušė.

• Šveicarijos darbininkai, ku
rių 40 suvažiavimas vyksta šio
mis dienomis Genevoj, reikalau
ja, kad darbininkai gautų savai 
tėj ne mažiau kaip 24 vai. poil
sio be pertraukos.

• Gynybos departamentas 
praneša, kad rugpjūčio mėnesį į 
kariuomenę bus pašaukta 11,000 
vyrų, 2,000 mažiau negu buvu
siais mėnesiais.
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DIENRABTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, 1957 birželio 27

Studentai Ateitininkai Philadelphijoj
Ir štaį vėl vieni mokslo me- čiai, tai tik Philadelphia atrie- 

tai užbaigti, supakuoti, kaspi- da, atbilda. Iki pasimatymo
nėliu perrišti. Gera mūsų mies
te po egzaminų — susirinkimai 
■įgauna bohemišką nuotaiką po 
draugovės sekretorės Zinos Či- 
kotaitės liepomis, skaičiuojant 
busimųjų inžinierių naujas rauk 
šles ir apgailint chemikių spal
vingą odą. Savaitgaliais visi už-

Jaunimo kongrese!
Audronė iš Ten

Iš vyresniųjų j šias išleistuves 
buvo atsilankę moksleivių dva
sios vadas k u n. P. Dzegoraitis, 
L. Gailiušienė, O. Žilinskienė ir 
A. Kasulaitis.

Visos išleistuvės praėjo labai 
linksmoj ir pakilioj nuotaikoj.

Jūra GailiušytS

FEDERACIJOS VADAS 

SENDRAUGIAMS

Prof. S. Sužiedėlis, rašydamas 
Ateitininkų Sendraugių Sąjun
gos pirm. K. Kleivai reiškia pa- 
siten'kinimą gražiai pradėtu cent 
ro valdybos darbu. Jis rašo: 
“Malonu man išreikšti Jums ir 
visiems "ASS Centro Valdybos 
nariams didelį mano pasitenkini
mą gražiai pradėtu darbu išlei
džiant pirmąjį aplinkraštį, iš ku
rio matomas ryžtas pagyvinti 
sendraugių veiklą ir paskatinti 
juos vykdyti praėjusio suvažia-

TRUMPAI 
— At-kų Federacijos Vado ir

Vyriausios Valdybos rinkimai 
baigiami liepos 1 d. Kiekvienas 
ateitininkas turi teisę balsuoti. 
Ar jau pasinaudojai šia privile
gija?

— Eugenijus Urentas yra Chi

Man aitrodo, kad Lietuva, kaip 
buvusi vokiečių okupuota, juridiš
kai nėra atsakominga už okupan
tų padarytus veiksmus. Taipgi ne
gali būti atsakingi ir pavieniai lie
tuviai už savo veiksmus, nes buvo 
priversti kaip Lietuvoje, taip ir 
už Lietuvos ribų pildyti okupan
tų įsakymus.

Turint omenyje, kad tai buvo ka

VIKTORO KO2ICOS 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6769 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

cagos at-kų tautinių šokių gru-1 ro la^as, kiekvienas pasipriešini-1 < iriso ir buto tol. OLympic 2-ishi® 1 w» o a nlziirmnlni Knim r,,,«oX4,» r. <-•«»
DR. F. V. KAUNAS

. • • T- J ’mas okupantui buvo surištas su
p s a ministratoriumi. Jis įde-. gvVybės netekimo pavojumi. Todėl 
da daug darbo ir energijos be-Į įmetamas kaltinimas lietuvių tautai

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - ProUfldekas

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

(Ar<-ti Kupports) Ir LU 
Vai 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 
liltTHOl'EDIJOR TECHNIKOS bAH
2850 W. 63 rd St., Chicago 29, IH 

Tel Pltunpect 0-60M4

CLEVELANDO MOKSLE! V.
ATEITININKAI

Clevelando Maironio vardo 
moksleivių ateitininkų kuopa iš
leido keturis narius iš savo tar- 

miesčio smiltynai ir vandenys po. Kuopa labai nenoromis tu- 
pilni draugovės narių
geriame saulę, kad būtume gra-'Violetą žilionytę ir kuopos ! Siė k’un"”dr.”v.Bagdanavičiūi
žiausiai nudegęs būrys Jaunimo'Algį Širvaitį į studentus, o kuo-luž . ,abaj jžanginj .Drau,
kongrese. ' l pos vicepirm. Vytenį Damušį ir gf>, Tais dvjemjs raštais gen.

Birželio 15 d. įvyko puikios jo broli Saulių — | Detroitą, kur draugiams duota aiskiai supras.
jie persikėlė nuolatiniam apal-.y kokfos ,
gyvenimui, lsleistuves įvyko I-;iininkų organizaeijoje dabarties 
dzelevičių bute.

Susirinkimą vedė kuopos sek
retorė A. Balčiūnaitė. Po mal-

1 tvarkydamas šią grupę. Šiuo 
metu vyksta intensyvus pasiruo
šimas tautinių šokių šventei. Šo 
kėjus moko A. Jasaitytė ir I. Lo- 
zaitytė.

— New Yorko studentų at-kų
draugovė, vadovaujama Kęstu
čio Skrupskelio, yra pirmasis 
organizacinis vienetas, atsiliepęs 
į "Lituanus” vajaus akciją. Pas
kutinio susirinkimo metu buvo 
nutarta, kad kiekvienas susirin
kimo dalyvis tam reikalui pa
aukoja 25 centus. Surinkta 10

vaišės naujo mech. inžinieriaus 
ir dabartinio SAS pirm. Algi
manto Gečiausko pagerbimo pro 
ga. Šiose mokslo baigtuvėse, su 
ruoštose Gečiauskų, dalyvavo 
visa SAS Centro Valdyba, dr. P. 
V. Vygantas ir visi artimieji 
draugai iš užmiesčio ir Phila- 
delphiįos. Daug sveikinimų ly
dėjo Algio G. B. S. laipsnį, gau
tą iš Drexel Institute of Tech
nology ; daug smaguriauta, šok
ta, dainuota — dideliais kie
kiais, linksmoj studentiškoj nuo
taikoj.

Užbaigtuvėse dalyvavusio L. 
Inž. S-gos pirm. A. Jurskio ini
ciatyva pradėta nauja tradicija: 
kiekvieno naujo mokslinio laips
nio pr oga sudaryti iš svečių pi
niginę sumą ir ją pasiųsti Va
sario 16 gimnazijai naujojo augs 
tuosius mokslus baigusio jau-

YuuĮia įauai iiri.uiui.i.b vu- • rezoliucijas Prašau tain -------- J------—
atsidėję Tėjo išleisti kuopos pirmininkę. pe.rduoti mano atskirą pa^d<"" Kūriė Permušti žurnalo ad- 

1 resu — 916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

— Naują Bostono sendraugių 
valdybą sudaro dr. P. Kaladė, 
B. Paliulis ir B. Kuodienė.

metu. Aš labai džiaugčiausi, jei 
naujos ASS Centro Valdybos pa
stangos ir žodis rastų tokį pat 

dos išleidžiamuosius pasveikino; atgargį mūsų vyresnėje kartoje
ir jiems palinkėjo gero pasiseki
mo ateityje A. Kasulaitis, Jos 
padėkojo valdybos nariams, o 
ypatingai pirmininkei, už tokį 
puikų darbą šioje kuopoje. V. 
ir A. Darnušiams palinkėjo įsi
jungti į Detroito moksleivių at- 
kų kuopą ir joje dirbti taip stro
piai, kaip jie dirbo Maironio 
kuopoje. Naujiems studentams 
priminė, kad dabar jau jie yra 
suaugę žmonės ir sunkius klau
simus turės patys spręsti ir sa
vo sunkesnę gyvenimo vagą va
ryti suaugusio žmogaus keliu.

• Po Kasulaičio tarto žodžio A. 
Balčiūnaitė padėkojo kuopos

ir tuo palengvintų jūsų parei
gas. Kartu tai padėtų ir būsi
majai Federacijos valdybai sėk
mingiau savo darbą atlikti”.

JON

nuolio,-ės vardu. Būtų puiku,, vardu pirmininkei, vicepirminin
kad tokia girtina tradicija būtų 
tęsiama — su kiekvienu nauju

kui ir iždininkli už stropų vedi
mą mūsų kuopos ateitininkiškuo

laipsniu lietuviškasis ryšys tarp 3U keliu ir lietuviškuoju keliu ’.f
abiejų šalių mokslo siekiančio 
jaunimo taptų glaudesnis.

Rita Žukauskaitė yra antro
ji draugovės narė, paliekanti 
studentų at-kų būrį. Ji prieš mė 
nesį baigė Immaculata College 
B. A. laipsniu, kur studijavo 
prancūzų ir vokiečių kalbas. Ri
ta Ž. ir Algis G. buvo kartu pa-

palinkėjo jiems laimės ateityje. 
Prisiminimui i š 1 eidžiamiesiemg 
buvo įteiktos knygos.

V. Žilionytė padėkojo už vis
ką, ką ši kuopa jai yra davusi. 
V. Darnusis padėkojo už tai, kad 
ši kuopa jį išauklėjo, ir priminė, 
kad Detroitas nuo Clevelando 
— tai labai trumpas kelias.

Po oficialios dalies visi pasi-
gerbti jaukaus draugovės susi-1 vaįšino Idzelevičienės puikiai su
rinkimo metu studentų Zinos ir 
Broniaus Čikotų bute. Šiame su 
sirinkime (gegužės 31) dalyvavo 
svečias Algis Vedeckas iš New 
Yorko, kuris skaitė paskaitą vi
suomeniškumo tema ir vėliau 
prisidėjo prie geros nuotaikos 
apraudojant abu “abiturientus”. 
Draugovės vardu pirm. Loreta 
Petrauskaitė padėkojo abiems 
nariams už jų svarbią veiklą stu 
dentijos ir ateitininkijos gyve
nime. Ritai Žukauskaitei įteik
ta pranašinga dovanėlė, susiju
si su šeimos gyvenimu, o Algiui 
Gečiauskui — simbolinė aukso 
(tik spalva!) liniuotė.

Daug Philadelphijos jaunimo 
ruošiasi į Jaunimo kongresą. Be
veik visa SAS draugovė priklau
so Ir. Karalienės vadovaujamai 
tautinių šokių grupei: Aldona 
Binkytė, Zina Čikotaitė, Darvy- 
da Aleknaitė, Bronius Majaus
kas, Juozas Šabrinskas, Bronius 
čikotas, Rimas Lukas ir Algis 
Lukas. Jau dabar keturios ma
šinos perpildytos — išnaudoti 
bagažai, stogai ir priekabos... 
Taigi, kai girdėsite žemę dre
bančią ir dulkių stulpus dangu
je stebėsite — tai ne kryžiuo-

ruoštomis vaišėmis.

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai! ramiai sšdftti Ir naktimis 
miegoti nes Jų užslaenšjuslos žaiždoa 
nležčjlmą ir akaučOJlmą senų atvl 
ru ir skaudžių žaiždų uždfiklte 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi paftallna 
niežBJimą ligos vadinamos P8ORIA- 
818. Taipgi pasalina perSBJimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplySimą 
tarpplrščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlOstančios suskilslos odos dedlr- 
vlnlų, odos lftbBrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbšrlmas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduole nuo iš- 
virtinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et., $1.26, ir 93.60.
Pirkite valstinšseCtal- 
cagoj l« apylinkes*—
Milwaukee, Wisc., G&- 
rv.Ind. ir Petrolt, Ml- 
chlgan arba rafly ki
to 1 r atsiųskite Mo- 
ney ordar |

ar pavieniams lietuviams neturi jo
kio juridinio pagrindo, o yra tik 
neišmanėlių prasimanymas.

Tat p. Kairio siūlomo liudininkų 
apklausinėjimo nereikėtų daryti, 
nes tai gali tik supainioti reikalą.

J kažkokius išleistus žydų leidi
nius, apkaltinančius lietuvių tau
tą, reikėtų atsakyti panašia forma, 
pasiremiant juridiniais pagrindais.

Mano manymu, reikėtų apklau
sinėti tik tokius liudininkus, ku
rie patvirtintų, jog Lietuvos ne
priklausomybės laikais žydai Lie
tuvoje buvo traktuojami kaip ir 
visi Lietuvos gyventojai.

A. Bušmanas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th C’ourt, Cicero

Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečiad. 
ir šfštad. tik 10-—12 vai.

Tel. REUanoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

ŪDYTOJAS IR CHIRURGĄ ‘
Į RTV VIS 'JTIit VOJ A H

3925 W«*st 59th Street
Vai. Ptrmad., antrad., ketvirtad. Ir 

penktad. nuo 1-—4 p p. 0:30—8:3t> 
vai. vak. Trečiad. Ir šefttad. 1—4 v. 
P P.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4259 W. 63rd St 
Ofiso tel. REllance 5-4410 

Rezkl. telef. GKovehUl 0-0017
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietą.
Trečiad Ir šeštad pagal sutarti

Ofiso tel. CUffslde 4-2890 
Rezidencijos: liAfajetle 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kampas 17th Ir Henultage)

Vai nuo 2 iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak 
Aefttad nuo 2 iki 6 vai., lšakyr. sek

Nacių laikai ir žydai
Norėtume tarti žodį dėl p. J. 

Kairio straipsnio “Nacių laikai Lie I 
tuvoje ir žydų naikinimas” (“Drau 
go” nr. 124, 1957 V.25).

P. Kairys rašo, jog dėl žydų nai
kinimo esą kaikaa kaltina visą lie
tuvių tautą. Siūloma apklausinėti 
liudininkus.

minu
J. G. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas

Tranzistorinių radijų prikraunamų baterijų užtenka ligi

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

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekrn. uždaryta

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

C R A N E S A V I N G S
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1033

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pletkiewk», ttekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojoms patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą Šiandien. Apdrausta Iki 910,000.

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

f

LEGULO, Department D., 

5618 W. Eddy St.. Chicago 34. OI,

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

tik

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEI4X A. RAUDONIS, NELiUIK BERTULIS, Snv.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road T.l.l, SEeley 3-4711

Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:80.

PERKRAUSTAU
B A L I) U S 

Vietoje ir iš toliau
K. EIDUKONIS

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

Tel. ofiso Ir butu Olųinplc ‘2-41511
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero

Re«. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai 

Išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

vak

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Waoker Drlve 
fClvlo Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntrol 0-2294

5002 West 10tb Str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8. Aeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvrnhall 3-0050
Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 

R«-zld. tel. HEmlnck 4-7080

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West Slst Street
Priima ligonis pagal susitarimą 

I>ei valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 iki 9 vai 
p. p. kasitian iftskyrus trečiad ir
šeštad

Res. tel. GRovebUI 0-5003

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 W. Garfield Blvd.

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak pirm. antr., ketvirt 6-8:80 v 

Trečiad. tik susitarus.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ui

Vai. — Pirmad., antr.. ketv. 
1 — 4 ir 6 -S; šeštad. 1 - 4; 
uždaryta.

penkt.
trečiad.

OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South We8tern Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. 1, 7-9 vai
vak. Šeštadieniais 10-. vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Bes telef. WAlbrook 5-5070

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

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

Seštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

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

■" ii. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

|' DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

dr. z. Danilevičius"
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenae 
Chicago 29. III 

telefonas REpublio 7-4900
Rezldenda: ORoveblU 0-8101

oaslmatymal pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0030. 

Bealdencl Jos tel. BEverly 8-0944
Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 

Rez. RE 7-0807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

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

Ofiso telef. YArds 7—1100
Rechienoijos — 8Tewart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet 35th Street
(kampas Halsted Ir S6-ta gatve) 

VAL. 1—4 Ir 8:10—8:80 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius Atidarą 

šeštadieniais l—4 vai.

SS

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovčt praeitimi, nuo pat joe įaikfirimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių sangumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau- 
jK.imus pinigus. Pasidėję taupinioa pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
HĮKlrandimą iki $10,000.00, angštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, nž kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Cbieagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštą.

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

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 Iki R, antradienį Ir penktadienį nuo 9 Iki 4, ketvirtadienį nuo 9 Iltį 8 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo B Iki 2 valandos po pietų.

Tel. WAlhrnok 5-2070
Rea. HDItop S-1500

Dr. AlMMder J. Javais
(JOVAIAAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marquette Medinai Center 
6132 South Kedrie Avenue 

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir Aeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso pą 6-8838, res. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIU OVDTTOJA8)
2500 Weat 63rd Street

VAI. kasdien nuo 2—4p p Ir T:Sš
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Cblrurgč) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALI STR

7160 South We«t<ni Avenue
(MED1CAL BU1LD1N») 

Pirmad.. antrad., ketv Ir peoktad 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
II vai. ryto — 1 v. p. p Aeštad II 
vai. ryto Iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1108 
Ree. tel. WAlbrook 5-3705

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-U7O4) 
Rez. PIL 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialybė — vlda.ua Ilgos
2454 West 71st Street 

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

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michlgan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills 

Vai.: kaedlen nuo 6 v. v. Jltl 9 ▼. vl.^ 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v.,

Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUlIman 6-0700 
Buto—BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—6; 7-9. 

Seštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4949.

Namų — CEdarerest 8-7780

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 02nd St., tel. Republlo 7-8818. 

Ofiso telefonas — RIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PKO. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINP.8 LIGOS 
2745 Weat 69th Street

Priešais ftv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublio 7-2290 

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

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 

Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 
keičia stiklus Ir rėmus 

4465 8. Oalifornia Ava. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), Aeštad. 10 ryto Iki 8 v. p. p. 

uždarytas

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-0195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

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

Trečiadieniais uždaryta.

Vai

Tel ofiso- DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 Soath Halsted Street
1 Iki 4 v p p. Ir 6—8 v 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

vak

Tel. ofiso PRotpect 0-9400
Rczld. PRospect 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaftkevlčlūte )

GYDYTOJA IR CHIRURG8 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p. p. Ir nuo 6-8 vai 
vak. Seštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso VT<-tory 2-1581
Rez. Vlctory 9-0709

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. i-0440, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 We8t Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak 

Trečiad. Ir Seštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 0-0257, rez. PR. 0-0000 

Rezid. R6OO S. ArteHtan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. V.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1899 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuve
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8, tra- 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-8 ir 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių (tempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregya- 
tę. Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trakiinms. Speciali atyda kreiptame 
į mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. Aeštad. 10:90 
Iki fi vai. Sekmad Ir treč. uždara.
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. POLITIKOS LAUKE. T
Tarptautinės politikos laukuose Artimieji Rytai yra patys 

audringiausi. Po Suezo kanale ir Jordane kilusių audrų, kurios 
baigėsi gana laimingai, vėl formuojasi naujos audros debesys.

Tarptautinio gyvenimo stebėtojai, pvz. Joseph Alsop, spėja, 
kad Sovietų Rusijos povandeniniai laivai, suteikti Egiptui, būsią 
naudojami Raudonojoje jūroje. Taip pat atrodo galimu da
lyku, jog tie patys sovietų povandeniniai laivai su Egipto vė
liavomis būsią naudojami sukurti naują Artimųjų Rytų krizę.

Izraeliui pasisekė nugalėti Egipto armiją, kai jis laisvai 
galėjo nąudotis A kabos įlanka. Šis siauras vandens kelias eina 
iš Raudonosios jūros į Elath uostą (pietinės durys į Izraelį).

JAV valstybės sėkretorius John Foster Dulles pažadėjo 
Izraeliui remti jo laisvą navigaciją Akabos įlankoje. Egipto 
vyriausybė taip pat pažadėjo valstybės sekretoriui Dulles ne
trukdyti naudotis Izraeliui Akabos įlanka. Pirmiau įlanka buvo 
uždaryta egiptiečių ir Saudi arabų, kurie kontroliuoja jos siaurą 
žiotį.

Šiose aplinkybėse, jei Egipto povandeniniai laivai bus nau
dojami sulaikymui laivų, plaukiančių į Elath uostą, bus labai 
sunku ar net negalima sulaikyti Izraelio nuo naujų jo karinių 
žygių prieš Egiptą. Izraelis tai laikys didele provokacija. Jis 
galvos, kad Jungtinės Amerikos Valstybės yra surištos su Dulles 
pažadu Izraelį palaikyti. Ir Izraelis žvelgs į ateitį su pasitikė
jimu, ypač tą jo pasitikėjimą stiprins praėjusių metų rudens 
laimėjimas Egipte.

Egipto prezidentas Nasseris gali tuojau pakelti savo kri
tusį prestižą Izraelio laivų sustabdymu. Net Irako vyriausybė, 
kuri visuomet buvo Nasserio priešu, būtų priversta teikti pa
galbą Egiptui. Saudi Arabijos, Jordano ir Lebano vyriausy
bės, kurios paskutiniais mėnesiais atmetė Nasserio pirmenybę, 
būtų priverstos peržiūrėti savo politiką. Jei kiltų karas tarp 
Izraelio ir Egipto, tai turbūt visos tos vyriausybės kovotų Egip
to pusėje.

Kiltų nauja problema. Dulles patektų tarp dviejų ugnių. 
Ar jis laužys savo pažadą Izraeliui Akabos įlankos reikalu, kad 
apsaugotų savo naujus santykius su Iraku, Saudi Arabija, Jor
danu ir Lebanu? — klausia Joseph Alsop savo straipsnyje, til- 
pusiame birželio 26 d. “Chicago Sun-Times” laikraštyje. — Ar 

• jis laikysis savo pažado Izraeliui, kad netektų Artimuosiuose 
Rytuose visų tų laimėjimų, apie kuriuos kalba Valstybės De
partamentas? — irgi klausia Joseph Alsop. — Tik Dulles gali 
atsakyti, -— baigia Alsop.

Artimuosiuose Rytuose gyvenimas įžengė į normalesnes vė
žes. Jungtinių Amerikos Valstybių prestižas pakilo arabų pa
saulyje. Bet tai nepatinka Maskvai. Dėl to sovietai slapta vei
kia ir bando drumsti vandenis Artimuosiuose Rytuose. Sovietų 
laivyno "pasivažinėjimai” Viduržemio jūra, apsilankymas Rau- 

. donojoje jūroje, “dovanojimas” Egiptui trijų paskutinės techni
kos žodžio povandeninių laivų yra pradžia sovietų bevardės dok
trinos veiksmų Artimuosiuose Rytuose.

Maskva veikia slapta arba kitų vardu. Slaptumas yra di
džiausias komunizmo ginklas. Kremlius kalba mažai, dirba slap
tai, naudoja įvariausias priemones ten, kur susiduria didžiųjų 
interesai.

r i

nTENKASTlS DRAUGAS, CHICAGO, ILLTNCI*

NAUJA ŠVIESA IŠ PEIPINGO?..
I)R. ONA I.AKA NAUSKAITB

Pro bambukinę uždangą pra- vadą, jog valdantieji pabūgo vai 
slinko žinia, kad Kinijos komu- j domųjų maišto. Taigi Vengrijos 
nistų "išmintingasis” Mao Tse-Į sukilimo atgarsiai pasiekė ir Ki-

mją.
Mao ir Vengrija

Mao Tse-tungas kalbėjęs ir 
apie Vengrijos įvykius. Jis pa
reiškęs, kad ten sukilo prieš re
žimą ne kapitalistinės buržua
zijos liekanos, bet darbininkų 
'klasė. Darbininkų sukilimo prie
žastis — Rusijos ūkinis plėšika
vimas Vengrijoje. Jei panašius 
santykius su kuo nors turėtų 
Kinija, tai ji neturėtų taip dary- 

mulkininkai komunistai, kurie I ti. Tas jo pareiškimas patvirti- 
jį platiną savo narių tarpe. Tai I na gandą, jog Peipingas nepri- 
esąs stipriausias jų ginklas prieš tarė Maskvos politikai ginklo 
stalininius komunistus, kurių jėga išlaikyti Lenkiją akloje 
“mokslą” apie komunizmo teori-1 Maskvos priklausomybėje ir tuo 
ją ir praktiką Mao Tse-tnngas būdu padėjo Lenkijos gomulki- 
esąs stipriai supurtęs. Per Var-j ninkama komunistams įsitvirtin

L*

tungas šiemet yra pasakęs dvi 
kalbas, kurių turinys esąs ver
tas dėmesio. Viena sakyta va
sario, o kita kovo mėnesį; abi 
sakytos slaptuose kompartijos 
pareigūnų susirinkimuose ir dar 
ikšiol Kinijoje nepaskelbtos. Ti
kimasi jų paskelbimo, bet pas
kelbti tekstai gali nebūti pilnas 
originalas, nes originale esą 
Maskvai nemalonių dąlykų.

Atrodo, kad maždaug pilną 
originalą jau turi Lenkijos go

ti valdžioje. 
Pabrėžtina,

1111 r i' r-r

Amerikos Pabaltiečių draugijos atstovai pas Massachusetts gu
bernatorių Ploster Furcolo Birželio baisiųjų įvykių proga. Iš kairės 
į dešinę: Ernest Spigulis — draugijos pirmininkas, Endel Kalam 
— draugijos tarybos narys, gub. Furcolo ir Anthony O. Shallna, 
teisinis patarėjas. Gubernatorius paskelbė pabaltiečių laisvės pro
klamaciją.
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BRUNO'S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė.

Tel. CT.irrside 4-037(1 
PriHlatome J visas krautuves 
ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame J visus artiniuo
sius miestus

suvą šį tą apie Mao kalbos turi
nį esą nugirdę ir Vakarų žuma- Pabrėžtina, kad 
listai bei diplomatai. Per ten,
sakome, pateks į Vakarus ir pil
nas Mao kalbų tekstas.

Nau jas vėjas Maskvos politikai. Jis buvo Mask bet kai jis grėsė uždegti visų I
Kas jau žinoma iš Mao kalbų? vos. išprašytas po to, kai imta satelitais paverstų valstybių su-i 

Ir kokio tikslo jos siekia? Mao bijoti, jog gali sukilti visos po kilimą prieš Rusiją, tai Peipin- 
skelbiąs naują orientaciją komu- karo Maskvos globon patekusios -gas išsiuntė Chou En-lai į Mask- 
nistinės valstybės vidaus ir už- tautos. Joms numalšinti būtų rei vą, Varšuvą ir Budapeštą rei- 
sienio politikoje. Tai orientaci- kėję visos Rusijos karinės ga- kalų tvarkyti. Kodėl ? Gi todėl 
jai duotas ir vardas, kad pro- lybės. Maskva tikrai neabejojo, kad Peipingas dar neturi norma- 
paganda turėtų spalvingesnį žo- jog tada bus gera proga įsikišti Alių santykių su Washingtonu.

į tą reikalą ir Vakarams viena Paradoksas? Ne. Juk labai 
ar kita forma. Toks susipainio- aišku, kad Kinija nėra Maskvos 
jimas reikštų vidutinio -dydžio sauvalės replėse — ji nėra Mask 
karą, kurio Maskva tikrai ne- J>vos satelitas. Bet Kinija ūkiškai 
laimėtų .Gi tokio pobūdžio ir to- dabar negali daug ką daryti be 
kiose aplinkybėse karo pralai- -Rusijos ir jos satelitų pramonės 

tikinimų “ėii“as. P™’1“'' Prie ***«- Paramos, nes Vakarai fr ukiš-
tarp valdomųjų ir valdančiųjų. nes krasto ,r dabartin) Rusijos kai blokuoja — net garvežių ne 
Dar daugiau: valdomieji ne tik re“m’-. „ .. I Parduoda, štai kodėl Kinijos vai
gali turėti savo nuomonę, bet vlenas dabartinių Rusijos dzia skirtingai elgėsi Lenkijos
ir turį teisę ją pareikžti, todėl ''ald°v'' ”e"orl m'rtl “‘J? I* VengrIJ°a įvykių metu. Kai 
nesą išmintinga juos už tai baus tuv,ų' t^l nere,k,a stebėtis, | msispręs Ch,ang Kai-sheko byla
ti kalėjimais ir vergų darbo sto ,J°" !elsta ats‘™,stl.„ ere‘ ]au ‘ob 5™ Pabengusi), kai

zijoms”, bet ir “eretikai”, po i sunormalės Vakarų ūkiniai san-

dį. Tas vardas yra "Naujas vė
jas”.

Mao Tse-tungo “Naujo vėjo” 
pagrinde esanti prielaida, kad 
komunistinio režimo įvedimas sa 
vaime ir staiga nepanaikinąs įsi

vyklomis. Kadangi, anot Mao 
Tse-tunpn išsireiškimo, viso s gė
lės turi augti ir komunistinio 
režimo valstybėje, tai valdantie
ji, tai yra komunistų partijos 
žmonės visame valstybės ir vi
suomenės organų aparate, turį 
išklausyti valdomųjų nuomones 
bei reikalavimus ir juos kiek ga
lima patenkinti. Kad valdomie
ji galėtų atkreipti į save dėmesį 
ir parodyti valdančiųjų viršūnei 
žemesniųjų organų sauvalę ar 
nerūpestingumą, Mao Tse-tun-Paul Spaak atsakingose pareigose

Belgijos ministeris pirmininkas Į gas pranešė duosiąs valdomie-Buvęs augštas Belgijos vy
riausybės pareigūnas Paul 
Spaak prieš kelias savaites ga
vo atsakingas pareigas 15 vals
tybių tarpusavio pagalbos or
ganizacijoje — NATO, kur jam 
yra patikėta generalinio sekre
toriaus vieta. Tokiu būdu Paul 
Spaak dabar yra pats svarbiau
sias generolo Lauri Norstad, 
NATO augščiausiojo vado, pa
dėjėjas ir nuo jo veiklos paaiš
kės tolimesnis šios organizacijos 
veidas.

58 metus amžiaus turįs Bel
gijos diplomatas pakeitė 5 me
tus generalinio sekretoriaus pa
reigose išbuvusį britų lordą Is-

Pokarinėje Belgijos vyriau
sybėje Spaak yra buvęs augšto- 
se pareigose — ministerio pir
mininko ir užsienio reikalų mi
nisterio postuose, kuriuos jis 
jau kartą yra turėjęs ir prieš 
karą.

1949 ir 1950 metais jis buvo 
išrinktas Europos tarybos pa
tariamojo organo pirmininku, o 
1952 — 1958 m. jis tapo Euro
pos Anglies ir Plieno Bendruo
menės organo galva. Nuo 1950 
m. Spaak yra vadovavęs ir eu
ropinio judėjimo tarptautinei ta
rybai.

Be to Spaak buvo vienas tų.

siems net streiko teisę.

may, kuris savo temperamentu , kurie parengė planus NATO rė-
yra priešingybė pirmajam. Paul 
Spaak yra vadinamas žmogišką
ja dinamo mašina — pažymėti
nas kalbėtojas, pilnas ambicijų, 
aštrialiežuvis, o lordas Ismai — 
malonus ir ramus britų džentel
menas, visada pasitraukiąs iš 
kelio kitiems.

Amerikiečių draugas
Spaak yra pasižymėjęs ne tik 

Europoje, bet taip pat turi ge
rą vardą ir Amerikoje. Organi
zuojant Jungtines Tautas, 1946 
m. JAV jį pasiūlė šios organi
zacijos generalinio sekretoriaus 
postui, bet tada, pasipriešinus 
rusams prieš jo asmenį, JAV su
tiko jo kandidatūrą atmesti.

Rusai šį žmogų pavadino “ge
rai žinomu Sovietų Sąjungos 
•priešu” ir ši jų kvalifikacija ne
buvo be pagrindo, nes Spaak yra 
vienas aršiausių antikomunistų 
Europoje, lygiai taip pat jis yra 
buvęs dideliu nacių priošu. Ne
gana to, jis nekartą yra pasi
sakęs už suvienytos Europos 
formą, kas, žinoma, komunis
tams yra irgi ne prie širdies.

nizmas. Gomulkinis sukilimas pa kė iš po karo sudarytų mišrių 
remtas todėl, kad norėta Mask- bendrovių, kurios eksploatuoda
vai parodyti, jog ideologinė bro- vo Maskvos link Mongolijos gam jjję N AM VMS
lystė neduoda jai teisės kištis tos turtus. Tas mostas padary-1 jU(ns DAINA

oficialusis j į kitos komunistų partijos vai- tas norint įtikti Peipingui. Ir e T-ievizijan
• lli-Ei tonogi h r irs. f’l<ik.ši »‘l« s
* Radijus — vietinius ir importuotu#

Peipingo pareiškimas dėl Ven- į domos valstybės reikalus. Jei į jis padarytas po to, kai Mao i 
grijos, padarytas per premjerą Vengrijos sukilimas nebūtų iš- Tse-tungas- pasmerkė Rusijos ū- j 
ir užsienio reikalų ministerį trūkęs iš komunistų rankų, Pei- kinę politiką komunistų valdo-j 
Chou En-lai, buvo palankus pingas būtų jį rėmęs iki galo, muose kraštuose.

ir
kelis metus pūdyti kalėjimuose, 
prileisti prie valdžios, yai po ten, 
kur to nebuvo galima išvengti 
be didesnės rizikos. Kas ikšiol 
buvo manęs, kad Rusijos valdo
vų politiką lemia principai, tas 
dabar jau nebegali netikėti ir 
nematyti, kad Kremliaus klika 
tebėra ištikima Lenino taktikai. 
O šis yra buvęs brutaliausias 
realistas-oportunistas.

Kinų oportunizmas

Grįžtant prie Kinijos, tas pats 
pasakytina ir apie jos dabarti
nio režimo vadovus. Savo opor-

Žinoma, būtų perdaug norėti, j tunizmą jis ryškiausiai parodė 
kad Mao Tse-tungas būtų pas- santykiuose su Maskva kaip tik
kelbęs įvedąs vakarietiškai su
prastą demokratinį režimą, bet 
ir toks jo pareiškimas yra įdo
mus. Jei pridėsim, kad valdan
čiosios kastos atstovai, net ge
nerolų neišskiriant, nuėjo dirbti 
kartu su valdomaisiais, kad su

tada, kada pablogėjo jos san
tykiai su satelitais. Peipingas 
nedvejodamas tada parėmė su
kilusius gomulkininkus Lenki
joje, bet nebeišlaikė tos linijos 
iki galo Vengrijos atžvilgiu, nes 
pabijojo didelio sąmyšio Rusi-

jų nuotaikomis ir gyvenimo są-! jos imperijoje.
lygomis apsipazintų, tai be bai- Kokia yra tokio tariamo ne
mes suklysti galima padaryti iš- nuoseklumo priežastis? Oportu-

PAULIUS JURKUS

■<*»
KEIKIA, 

TV teikia

• Vėdintuvus ir Vesirduvns
• luloktr- namu apyvokos r» i k < 11»•ti i 

Rašomas mašinėles
O Riekti*, laikrodžius
• Baterijas, nnl'-pas, b rupuli s i 

d u ui? kitokių dalyku
Aplankykite modernišku prekybą.

Taigi ar eina Kas naujo iš Pei-1 
pingo? Santykiuose su Rusijai 
yra išryškėjęs neabejotinas nu
sistatymas neleisti Maskvai šei- į 
mininkauti Kinijoje. Vidaus san 
tykiuose ir '“Naujas vėjas” ne-jbi ||-»-r-| 
reiškia demokratinio režimo įve- i lUJ 1 "L. L'L. V I OI L/ > I 
d;mo. Juk Kinijoje jo niekad I 3 į p e; — 3<=»r*vi r? &•)
nėra buvę. Ar ne perdaug nore-' ---------------——y
ti, kad tą dovaną jai suteiktų; ;i32i s. Hauted 
nors ir Maskvos diktato neklau- Atdara: kasdien 
są komunistai?

iLDflinfl.

Ir

ln>. A. SEMFNAh
— t ldffsidc 4-56(15 
9—-6, pirmadieniais 

ketvirtadieniais 9—9

tykiai su Kinija, ši pastaroji 
dar kietesnė Maskvai. Tik šitaip 
į reikalą žiūrint galima suprasti 
neseniai padarytą Kinijos blo
kados sušvelninimą ir ūkinės pa 
ramos suteikimą Lenkijos vy
riausybei.

Į

Opusis klausimas

Ar Maskvos oportunistai tų 
Vakarų mostų nesupranta? Jie 
juos iš anksto numatė ir pra
dėjo veikti. Iš Indonezijos grįž
damas Vorošilovas tyčia pasuko 
į Peipingą, kad galėtų pakviesti 
Mao Tse-tungą atvykti į Mask
vą.

Kinijai opus Išorinės Mongo
lijos klausimas, nes ji dengia 
nuo Rusijos gamtos turtais tur
tingą Sinkiango provinciją. Iš
orinė Mongolija yra ikšiol dau
giau negu Rusijos satelitas — 
ji yra jos vasalas. Kinija norė
tų jai daugiau ar net pilnos ne
priklausomybės. Maskva pasku
bėjo padaryti ta kryptimi nau
ją ir žymų mostą — ji pasitrau

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS -

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% !
Instaliavimas ir garantija nemokamai

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

PARDUODAME IR TAISOME
J

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANI
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė. 
CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad 9 vai iki 3 v.v.

muose veikiančiai šešių valsty-, 
bių karinei grupei — Vakarų 
Europos Unijai ir jos padali
niams — Europos bendros pre
kybos unijai bei atominės ener
gijos priežiūros organui — “Eur 
atom”.

Gelbės NATO iš krizės

Žinovų teigimu, Paul Spaak 
į šias atsakingas pareigas atei
na kaip tik NATO kritiškiau 
siose dienose. Yra sakoma, jog 
NATO karinis pajėgumas yra 
žemaiu saugumo ribos ir todėl 
naujo geae r alinio sekretoriaus 
veikli rai.ka turės čia bandyti 
padėtį pakreipti į geresnę pusę.

Vieni kritikai pranašauja, jog 
Spaak savo pareigose pasidary
siąs nepopuįariu ir čia ilgai ne
pasiliks, gi kiti teigia, kad jis 
kaip tik pajėgsiąs užsitarnauti 
sau pagarbą ir organizaciją pa
statys į atitinkamas augštumas.

Bet, vienokiu ar kitokiu atve
ju, mes pamatysime, ką mums 
parodys NATO N r. 2 žmogus, 
ir koki bua jo artimiausieji žy
giai. Ed. Šulaitis

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

137 tęsinys
— Tamstele, prašau, prašau! — suglumęs uždaro 

duris. — Taip ir tikėjaus, kad manęs nepamiršite. Už
eikite.

— Bet jūsų langai. Mūsų niekas negali matyti.
— Tamsta auksas. Lukterkit čia, priemenėje.
Grįžęs kambarin, įžiebia ir užtraukia tamsias sun

kias užuolaidas. Tada įsileidžia mergaitę. Laikrodis 
rodo lygiai pusę dvyliktos. s

Vachmistrui išlaksto miegai. Tokia gražuolė už
ėjo vakaronei! Supurena pogalvius ir kviečia sėstis. 
Lina linksma, judri, taip savaime iš spintos iškyla vy
no butelis.

— Tamstele, tik paklausyk, ką išgirsi! — ren
giasi jis traukti kamštį. — Koks garsas — pof! Tai 
inteligentiškiausia kalba. Tik vienas skiemuo, o kiek

me... — sukioja vyno taurelę.
— O kas parašė į laikraščius, dar neaišku7
— Pamažu, pamažu mes viską sužinome 

O aš žinau! Dėl to ir užėjau Bet ką man už j žodeliu. Kai Lina prisipažįsta, kad
yra meilės istorija, jis prideda „pa v;

Jūs žinote? Tamstele, leiskimės į derybas! —1 — Šiandien nuėjau, pasakoja
vachmistras krinta į minkštasuolį šalia, merginos. —i Buvau lipšni, pareiškiau daug užuojauto.--, 
Norit pinigų, gal kita paslauga reikalinga? nigus, policiją su purvais maišiau J

— Ne, pinigų aš nenoriu. Jus geras žmogus, ma-1 saldumo lipo. Ir jis buvo kitoks 
nęs neišduosi! ?

— Panele, kaip mane gyvą matai. Gali sukapoti į 
kotletus, gali po plauką pešioti, aš nė žodžio. Panele, 
tamsta tiktum žvalgybai!

Lina nusisuka į šoną ir pasilenkus iš kojinės iš
traukia lapelį. Ištiesus paduoda.

— Skaitykite, manau, bus aišku.
Vachmistras šokasi prie uniformos, apdaužo kiše-

niue, išgriozdžia, nubraukia stalo laikraščius.
— Pas mane visada taip: kai reikia akinių, jų

seni draugai, sena meilė 
dalgio ir pasip jovė.

Drąsutis juokiasi, supasi

Dabar jis šoko .Mifiianes

minkštasuoly, įsit
tain jos ii Juliaus
i tZli!

-iri:

•i pia.

■ IIIM
. keikiau k u 
i1 p pat i ko, iš

nėra!
— Galiu aš perskaityti.
— Kam jum varginti skaistųjį regėjimą. Be to, 

policija turi kitokias akis. Ji mato ten, kur ir nepara
šyta! — Niekur nerasdamas, praveria portfelį, ir aki
niai patys iškrinta. Užsidėjęs pasiremia alkūnėm į 

daug pasako. — Ištraukia kamštį ir taip sujuda, pilsto. stalą ir skaito, žiūrinėja, trina pirštu.
vyną ir prašo leisti išsivilkti iš tos varžančios unifor-, __ Čia, čia taa pats, kaip ir „Lietuvos Aide“ buvo 
mos. Lina žaidžia, leidžia bučiuoti rankas, ūsiukus,atmušta! Visai tas pats. Gale tie patys inicialai! Iš 
pridėti prie žandų. kur gavai ? — Dar jis pakelia lapą prieš šviesą ir stebi

— Ar suradote? — staiga ji paklausia. _ Man buvo pikta, kad užkabino jus ir kunigus
Vachmistras apsižvalgo nustebęs, padaužo per ki- Iš karto įtariau, ir pasitvirtino. Kas kitas buhalteris'

Senius, lyg tikrai ką būtų pametęs. __ cho, tamstele... Ir mes lyg ereliai skliautėm
— Ką čiulbi, lakštingalėle? . viršum jo galvos užuosdami. Bet kaip į tamstos ran-
— Ką gero patyrėte? kas nuorašas?
— Truputį, ir šiaip ir taip! Mes daug patiria- _ Paklausykite, kalbėsiu atvirai! Mes su Juliumi

rinpitnlė, b( t buvo išsi
ilgęs žmogaus. Daug miglų jam pripilčiau, paprašiau 
arbatos išvirti. O jis neturi elektrinio virdulio šikšna 
jis. Kol sukūrė ugnį, kol surado malku, aš prisitaikiau 
į miegamąjį. Ten stalo .antrame stalčiuje, dešinėje, 
laiko savo raštus. Kai jis parašo kokią koier pundenei- 
ją, tuoj nuorašą įsega į bylą. Ne karta man rodė. Vos 
išgirdau apie laikraščius, man krito įtarimas, kad tai 
jis. Ir tikrai, praverčiu bylą, guli visas pluoštas dar 
neįsegtų nuorašų. Vieną, pirmą, griebiau, užmetus 
akį, ar tas. Paslėpiau kojinėje. Keista, jis norėjo mane 
palydėti, o aš nesutikau. Gal jis sekė? Bet ne, jis bai
lys. Tai visa.

— Jeigu šitaip, tamstele, išgerkim! — vachmis
tras jau šviečia. — Turiu žvirblelį, o padirginsim jį 
net plunksnos išlakstys. Mašinėlės tapatybę nustaty
sime, o jūsų neišduosime.

— Ačiū! Aš tik dėl jūsų, dėl jūsų vardo! --Išdy
kaudama prisišlieja prie jo peties, kad vachmistrui net 
kakta suprakaituoja. Štai, kokie puikūs Smilgaičial, 
gyvenk ir norėk! Kiek draugų, kokie jie geri!

— Ar jum nieko nesako? — su ta pačia šypsena 
klausia Lina.

— Kągi man viskas aišku; raštas tvarkoje, sugal
vosime, kaip čiupti.

(Bus daugiau) j



B

Lietuvių Tautinių Šokių 
šventės raštinė 

3320 go. Halsted St., Chieago, III. 
Telef. CLiffside 4-4096

Biletų Pardavimas ir Informacija 
atidaryta kiekvieną dieną nuo 
10 vai. ryto ilki 9 vai. vakaro

Biletų ir informacijos reikalais 
kreipkitės j

Lietuvių Tautinių Šokių 

šventės raštinė
— —-fr-

I i

DIENRASTTS DRAUGAS CHTCAGO TLLTNOTS Ketvirtadienis, 1957 birželio 27

PIRMOJI JAV IR 
KANADOS LIETUVIŲ

TAUTINIŲ ŠOKIŲ

ŠVENTE

International Amphitheatre
Birželio 30 dieną 2:30 vai.

South Halsted ir 42 St. 

Salės vėsinamos
B.

JAV ir Kanados Lietuvių

JAUNIMO

KONGRESAS

Birželio 29 dieną 9:30 valandą

MORRISON viešbutyje,

79 West Madison Street

Lietuvių Meno Parodos

ATIDARYMAS

Birželio 28 dieną 8 vai. vakare

MORRISON viešbutyje,

79 West Madison Street

BANKETAS ir ŠOKIAI 
Tautinių Šokių šventės. 

Jaunimo Kongreso ir 

Meno Parodos Dalyviams 

pagerbti

Birželio 30 dieną 7 vai. vakare

MORRISON viešbutyje,
79 West Madison St.

krinta į akis — jauni veidai, en- i jiems nesvarbu nei karščiai, nei 
tuziazmas ir drausmė. Visos ir nuovargis. Juk žinome, kad vi- VASARIO 16 GIMNAZIJA PRAŠOMŪSŲ KOLONIJOSE

Lawrence, Mass.Chicagoje
Pabaigtuvės Roselande

Roselando šeštadieninė mo
kykla baigė mokslo metus š. m. 
birželio 15 d., suruošdama gra
žią užbaigimo šventę. Šventės iš 
kilmingo posėdžio metu moki
niams buvo įteikti pažymėjimai 
ir atžymėti pažangiej mokiniai. 
Pažangiausia šių mokslo metų 
mokine pripažinta II skyriaus 
mokinė Gražina Vilkaitė. Iš ber
niukų tarpo stropiausiu atžy
mėtas III skyriaus mokinys Jo
nas Rėinys. Su pagyrimu į augš 
tesnius skyrius perkeltos Auk
sė Balčiauskaitė, Laimutė Če- 
paitytė, Genutė Lipinaitė, Ange
lė ir Danutė Štenytės. Mokyklą 
lankė 28 vaikai; mokytojavo B. 
Pačkienė. Dainų mokė stud. L. 
Briedienė, B. Balšaitytė ir L. 
Narbutis.

Mokyklos vedėja B. Balšaitytė 
savo kalboje pažymėjo, jog be
veik visu šimtu procentų Rose
lando naujųjų ateivių šeimos lei 
džia savo vaikus į lituanstinę 
mokyklą. Padėkojo tėvams už 
pastangas išlaikyti lietuvybę ir 
pažymėjo, kad nuo šeimų pasi
rinkto gyvenimo turinio ir tiks
lo priklausys vaikų lietuvišku
mas. Mokyklos ir organizacijos 
dabartinėse sąlygose yra tik pa 
gelbinės institucijos lietuvybės iš 
laikymui. Dėkojo klebonui kun. 
J. Šaulinskui už moralinę ir ki
tokią mokyklos globą. Mokykla 
veikia parapijos patalpose. Tė
vų komiteto pirm. Jonas Pleirys 
sveikino ir dėkojo mokytojoms 
už paaukotą mokymui laiką ir 
tėvų vardu įteikė po piniginę do
vanėlę. Nuoširdų sveikinimo žo
dį tarė LB Roselando apylinkės 
pirm. V. Sinkus, kuris gyvai rū
pinasi mokyklos reikalais ir yra 
parimęs asmeninėmis aukomis. 
Sveikino ir vyresniosios kartos 
atstovas, nuoširdus mokyklos bi
čiulis ir aukotojas P. Kurzikaus- 
kas ir kt. Oficialioji šventės da
lis buvo pradėta Lietuvos him
nu ir baigta tėvynės prisiminimo 
susikaupimu ir giesme “Marija, 
Marija”. Antroje šventės daly
je buvo mokinių pasirodymai. I 
skyrius, vadovaujamas mokyt. 
L. Pačkienės, atliko scenos vaiz
delį “Prie Kryžiaus", II ir III 
skyriai suvaidino T. Dzikienės 
“Dievo paukšteliai”. Scenai pa
ruošė ir kostiumus pritaikė mo
kyt. B. Briedienė. Akordeonu 
linksmai pagrojo Gediminas

Iz. Vasyliūno koncertas 

Smuikininkas Iz. Vasyliūnas 
koncertuos Boston Isabella Gar- 
den Museum salėje. Koncertas 
įvyks š. m. birželio 29 d., šešta-

viši — kaip parinkti. Mergaitės 
lieknutės ir dailios. Studentės, 
kurių amžius, spėčiau, tarp 16

si turėjo ruoštis egzaminams. 
Maža laiko turėdami, nebėgo 
kur į kinus, bet į Lietuvių na-

ir 18 metų. O entuziazmas nepa- mus, ar kitur ruoštis tautinių
prastas. Šoka Jonkelį. Veidai 
šypsosi. Akys žiba. Liekni lie
menėliai tiksliai lankstosi. Vi
sos kaip viena. Visos atsidavu-

dienį, 2:30 vai. p. p. Salė yra 8ios tam, kad padarytų tą gra- 
netolį Fine Arts Museum, 163, žūjį šokį tokiu, koks jis turi bū-
Worthington Str., Boston 15. Į- 
ėjimas į koncertą nemokamas. 
Koncertą ruošia muzėjaus va
dovybė. Tai antras Iz. Vasy
liūno koncertas toje pačioje sa
lėje. Bostoniškė kultūringoji vi
suomenė yra kviečiama koncer
te atsilankyti.

Prel. P. Juro sukaktis 

Žinomas kultūrininkas ir vi
suomenininkas prel. Pr. Juras 
š. m. birželio 20 d. minėjo 35 
metų kunigystės sukaktį. Prieš 
35 metus kardinolas O’Connell 
suteikė kunigystės šventimus 
jaunajam Pr. Jurui Šv. Kryžiaus 
katedroje, Bostone. Ištisus 35 
metus gerb. prel. Pr. Juras dirbo 
atsidavęs savo pašaukimui, ypač 
kaip kultūrininkas ir geras or
ganizatorius. Prel. Pr. Juro pa
stangomis baigta statyti Šv. 
Pranciškaus parapijos bažnyčia, 
įsigyta mokykla ir vienuolynas. 
Prel. Pr. Juras yra didelis lie
tuviškos knygos mylėtojas. Ger
biamo sukaktuvininko švenčia
mos sukakties proga linkėtina 
jam dar ilgus metus tęsti savo 
užsibrėžtą tikslą.

ti. Ir nejučiomis galvoji, jog, 
jeigu visos grupės bus kaip to- 
rontiečiai, turėsime tikrai nepa
prastą vaizdą. Vaizdą, kuris tik
rai giliai liks kiekvieno atminty.

O su jaunikaičiais tas pats. 
Tiesa, jie gal nėra toki lankstūs, 
bet energija šviečia iš kiekvie
no akių. Prakaitu sužvilginti 
veidai žiba džiaugsmu. Stiprios 
rankos duoda lengvą atramą 
jaunoms šokėjoms. Klausiu, kiek 
laiko repetuoja. Jau trys mė
nesiai, — atsako. Ar neatsibo
do? — O, ne, — šiaukia visi

šokių šventei. Grįžę iš repetici
jų, vėl turėjo sėsti prie knygų. 
Tas tik parodo, jog mintis ruoš
ti tautinių šokių šventę buvo ne 
tik gera, bet ir nepaprastaį svar 
bi. Tos šventės rengėjai sukėlė 
mūsų jaunimą ant kojų, sujun
gė juos visus vienam darbui. Su 
trauks juos visus į vieną vietą — 
Chicagą, ir tikrai žinau, kad jie 
iš Chicagos grįžę dir.bs su dar 
didesniu entuziazmu, dirbs tam 
kilniam tikslui — išlaikyti lie
tuvišką dvasią tyrą s&vo tėvy
nei. Ir ko daugiau tokio jauni
mo turėsime paskirose lietuvių 
kolonijose, kurie dirbtų su tokiu 
užsidegimu, tuo būsime daugiau 
užtikrinti, kad turime dar daug 
mylinčiųjų savąjį kraštą. Tebū
nie jiems ši kelionė į Chicagą 
liepsnele, kuri plasdėtų Lietuvoschoru. Ir iš to šauksmo jauti, 

jog šis jaunimas jau yra pami-! meile ikį grįš į savąjį kraštą 
lęs mūsų tautinius šokius, jog

Lietuvos Generalinio Konsulato New Yorke 

pajieškomi asmenys

Visi žinome, kokį svarbų užda
vinį atlieka Vasario 16 gimnazija. 

Brangios tautietės ir tautiečiai! kūdikis: jis yra reikalingus kiek- ruošia, jaunas jėgas Lietuvos a- 
Lietuvio tremtinio pareiga ir lie- vieną dieną tam tikro nustatyto teičiai- Ji ruošia jaunuolius-es trem 

tuvybės išlaikymo bei ugdymo už- Į kiekio maisto. Gimnazijai išlaikyti ties gyvenimui. Ji ugdo lietuvy- 
daviniai mus įpareigoja kreiptis į lėšų reikia ne tik žiemą, bet ir va- Šiems dideliems uždaviniams 
Jus, brangūs Tautiečiai, ir pasi- sąrą, ir ypač vasarą ir rudenį, ka- rei|<alinKos ir didelės lėšos. Tiki-
dalinti_bendrais džiaugsmais ir var da paprastai lėšų telksmas susilp- me’ ka(Į aa^ia nuolatinių gimnazi-

nėja ir mokykla gauna mažiau į-l ios r®mė’ū> kurie nepavargo ir ne- 
plaukų. Vasario 16 gimnazijos Mo- Pavargs, atsiras naujų talkininkų,
kytojų taryba, nuoširdžiausiai dė- kurie auldmmis padės gimnazijos
kodama už Jūsų dosnumą, malp-1 skolas išlyginti ir jos padėtį su- 
niai kviečia Jus. brangūs Tautie-,stiprinti’
čiai, neužmiršti gimnazijos ir va-i Vasario 16 Gimnazijos
sar3- I Mt kytojų taryba

gaiš. Tikime, kad šiuo nuoširdžiu 
žodžiu Jums neįkyrėsime.

Nepaslaptis, kad Vasario 16 gim
nazija laikosi dosniųjų lietuvių pa
galba. Nors ši pagalba trunka jau 
eilę metų, ,bet, tenka pasidžiaugti, 
ji nemažėja, o didėja. Nuolatinių 
aukotojų parama gimnazija net tik 
iki šiol išsilaikė, bet paskutiniu 
metu ir gimnazijos skolos suma
žėjo. Jei praėjusiais metais rude
nį skolų buvo 46 tūkstančiai, tai 
šiuo metu jų liko per 20 tūkstan
čių. Tai nuopelnas gimnazijos nuo
latinių rėmėjų, kurie nepristigo nei 
pasiaukojimo, nei ištvermės. Vasa
rio 16 Gimnazijos Mokytojų tary
ba ir mokiniai tai mini su dideliu 
dėkingumu.

Tačiau Vasario 16 gimnazijos a- 
teitis priklatlsys nuo visų lietuvių 
įsitikinimo, kad betkuri įstaiga te
gali egzistuoti ir sėkmingai dirb
ti, kada ji neturi jokių skolų ir tu
ri atsarginio kapitalo. Todėl ir dar 
kartą kreipiamės į visus laisvojo pa 
šaulio lietuvis ir lietuves, kviesda-1 

_ mi juos nuoširdžion lietuviškon tai 
V. Enigma krxn: savo aukomis atpalaiduoti I 

6 gimnaziją nuo skolų ir sukurti nor
malias darbo sąlygas.

Gimnazija yra tarytum mūsų

SKIP’S 
Liquor Store

S E L F 
SERVICE

5515 SOUTH D AMEN AVENUE

AU PHONES — WALBR00K 5-8202
JUNK-R1K2EL1O 27, 28, 29 d. d.

TEBERAŠAI RANKA?
Rašomoji mašinglg rašo gražiau, 

greičiau, iki 10 egz. iš kart! įvai
riausi modeliai nuo $69.95 ir augš- 

T7 .. - >< ... n, j čiau. Pigu, nes tarnauja visą gvveni-Kersiene - Mačionyte Elena, d. mą. Mokėsite tik po $5.00 kas mė-

Arlauskienė - Kanapackaitė E- 
milija, duktė Prano, iš Viekšnelių
k B^tys^Jimzas.^fš^Kutų k., Būb-' Varėn^ ne8*' Pristatorna 1 bet kurJ pasauUr
lėlių v., šakių ap..

Trumpai
— Prel. Pr. Juras gavo liūd

ną žinią, kad Lietuvoje, Šiauliuo
se, traukinio katastrofoje žuvo 
prelato sesuo Julijona Juraitė, 
kuri padėjo daug rūpesčio ir dar 
bo, remdama savo brolio kuni
go studijas.

— Artimesnių apylinkių lietu
viai kviečiami gausiai atsilan
kyti į parapijos gegužinę, kuri 
įvyks birželio 30 d., sekmadienį, 
2 vai. popiet Palangoje, Forest 
Lake Mehuen. Bus įvairi prog
rama vaikams.

Toronto, Ont
Torontas į Chicagą

Stebėdamas spaudą, jauti, jog 
šiomis dienomis vyksta didelis 
sujudimas visame Amerikos kon 
tinente. Čia nekalbu apie nusi
ginklavimus ir atominės bombos 
bandymų uždraudimą, nes tuo 
netikiu. Kalbu apie tautinių šo
kių šventę, kuri įvyks ateinantį

Brei vaite Pranė, (France), 
Čeponienė, Apolonija, 
Čeponis Feliksas,
Čeponis Kazys,

Katinaitis Antanas,

Krečetas Mykolas, sūn. Povilo,
Leonavičius, Antanas ir Bronius, 

sūn. Vinco, iš Giraitės k., Varėnos 
vaisė.,

Pranaitis Jonas, žmona Agnieš
ka, vaikai Antanas ir Petronėlė,

Chmieliauskas Petras, sūn. Juo- I Ruseckas Zenonas, sūnus Juozo’ao,
Danevičius Antanas, gyvenęs 

Hartford, Conn.,
Didžiariekaitė - Paleliūnienė ir 

duktė Aldona, kilusi nuo Panevė
žio,

Didžia,riekis Povilas, nuo Pane
vėžio,

Gylys Alfopsas ir Valerijonas, 
sūn. Stasio,

Joviarauskas, Juozas, buv. Lietu
vos konsulas Liepojoje — prašomi 
atsiliepti jo įpėdiniai ir gimines 
palikimų reikalu. _

Juknevičius Vytautas, sūn. Pra
no,

Kanapackas Stanislovas,
Kazlauskas Jonas, iš Pamerkiu 

k., Vilkininkų valsč.,

Selyla Stasys, buvęs mokytojos, 
Šimaitis Pranas,
Šileikis Anatolijus, sūn. Prano, 
Simanaitis Antanas, sūn. Baltra

miejaus,
Tarulis Kazys, sūn. Juozo, 
Urbonavičius Stasys, sūn. My

kolo,
Vėbra Pranas, iš Raugų k., Jūžin
tų v., Rokiškio ap.,

Vladička, Kostas, ir sesuo Emi
lija.

Zarkauskas Juozas ir Vladas, iš 
Pamerkiu k., Valkininkų valsč.

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti

CONSIJLATE GENERAL

kampą su pilniausiom garantijom.

Katalogus ir smulkiausias infor
macijas reikalaukite:
J. Ij. Giedraitis, 1032 Br<»ad Street,
Hartford, Conn., kuris "Draugui” 
žinomas kaip sąžiningas asmuo.

KAZTS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

Grišmanauskas, pianinu lietuviš- sekmadienį. Visi politiniai įvy- 
kų dainų ir šokių pynę paskam-1 kiai kažkaip paliko antroje vie-
bino Laimutė Cepaitytė. Mokyk
los choras padainavo keturias 
liaudies daineles ir pabaigai 
“Leiskit į tėvynę”. Mokytojos 
buvo iššauktos scenon ir jopis 
įteikta po gėlių puokštę. Moki
niai, mokytojos ir tėvų komite
tas su klebonu Šaulinsku ir ki
tais garbės svečiais nusifotogra
favo. Visą šventės eigą filmavo 
E. Vilkas. Mokyklos veikimą ir 
administracinius reikalus tvar
kė tėvų komitetas, kurį sudarė 
L. Lazauskienė, J. Pleirys ir J. 
Šteinys. B.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO'

VASARVIETE 
“MERCURY LODGE” 

KANADOJE
Ant gražaus Lake Simcoe kran 

to, viena mylia į šiaurę nuo Kes- 
wick, Ont. Tel. Ftoches Point 184-M

Trijų kambarių “cotbage”, ka
binos, kambariai su visais pato
gumais, laiveliai ir žuvelės. Puiki 
vieta poilsiui žuvavimui ir maudy
muisi.

L. P. Krilavičiai, savininkai.
oooooooooooooooooooooooooo

toje. Net naujos valdžios atė
jimas tiek nejaudina torontiečių, 
kiek šis didelis įvykis — šokių 
šventė. Turimomis žiniomis, dau 
gelis žada vykti į ją traukiniu, 
kiti automobiliais. Viena pora 
žada važiuoti net dviračiais. Tai 
tik parodo, koks didelis susi
domėjimas šia švente čia. ,

Vistik didžiausią susidomėji
mą rodo patys šventės kaltinin
kai — tautinių šokių šokėjai. Ir 
nenuostabu. Juk ir jaunoji dau
giausia susirūpinusi būna prieš 
vestuves! Svečių bus ir, savai
me suprantama, jog visų svečių 
akys bus nukreiptos tik į juos, 
todėl ir vra ko jaudintis. Todėl 
ir ruošiamasi.

Bet kaip jie gali ištverti — 
tai galvosūkis, kuris senesniojo 
amžiaus žmogui neišsprendžia
mas. Jaunystė! Bet ir tai turė
tų “supasuoti” 92 laipsnių karš
tyje!

Nuvykau aną dieną pažiūrė
ti, kaip tie visi pasiruošimai 
vyksta. Trys dalykai tuojau

LEE’8 AUTOMATIC 
HEATING

įsteigta prieš 20 m.

1626 8. Cicero Avė. 
Oeero, Iii.

TOtvnhall S-6670 
B labo p 2-3429

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA

RHEEM

LOWBOY

ŽIEMINI
AIR-GONBFTION KR

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

v

GAZU AR ALYVA

ANTANAS LIGUTIS, »av.

• Generalis kontraktOrius nau
ją namų statybai, Įvairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime dtdelĮ patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavtmat nemo 
karnai.

J

1 OLD CROYV OR CIIAPIN & GORE
86° Proof Kentucky Bourbon Fifth $3-39 j

| THREE FEATHERS OR WILKIN FAMILY 
į WHISKEY ųuart $3.49 J

1 WHITE HORSE OR AMBASSADOR
1 De Luxe Scotch Fifth $4.39 <

| GRAIN ALCOIIOL 190 PROOF U.S.P. Fifth 54.89

’ KIJAFA WINE Fifth J|,69 <

į CINZANO VERMOUTH
1 Dry or Sweet Fifth JJ39 ’
Į GILBEY GIN OR
Į SCHENLEY GIN, Quart $3.29 ,

[ USAY PILSENER OR
J EDELWEISS, Case of 24 cans Case $3.29 1

b HENNESSY THREE STAR COGNAC, Fifth $5.09 1

1 MARTELE THREE STAR COGNAC Fifth $4.98 ,

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CH1CAGO, IIXl 

Telefonas — FKontier 6 1382

M 1
ęAes 

tooka^e

Au#tą 

idenčą

MIDLAND
1

Savings and Loan^^ 
Association

aiHSlKtCDį

4038 Archer Aveeue T. t. la3-«77»
AUGUST SALDUKAS Prsrld

P£A 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA I* 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BE NOBOvį

1957 BUICKAS 
T i k

£2,595-00
Dynaflovr, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, •"«- 
907 W. 35th St., Chieago 9, III. LA 3-2022
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Į Bendruomenės darbus pažvelgiant
Kai buvo organizuojama LB i gano valstybės lietuvių sąskry- 

Detroito apylinkė, daug kas j dis. 
naujai kuriamą organizaciją žiū-

Bitės, bičiuliai, pirmos šv. mišios 
ir sukilimas ALRKF stovykloje

Birželio 22 d. stovyklon suva
žiavę chicagiečiai, clevelandiečiai 
ir detroitiečiai Lietuvių Fronto 
Bičiuliai Joninių laužą turėjo šia 
pią, bet prasmingą, nes tapo tik
rais bičiuliais: budri akis užtiko 
bičių spiečių, sumani ranka su
rėmė, kai spartuoliai greitomis 
sukalė avilį taip, kad sekmadie
nį' (birželio 23) galima buvo 
grožėtis, kaip bitutės korį lipdo. 
Ramios, darbščios, geros bitelės, 
kaip ir tie žmonės, kurie dirba, 
triūsia, aukoja ir aukojasi, kad 
stovykla, tas naujas lietuvių ži
dinys, augtų ir stiprėtų.

Lygiai prieš metus teko sto-

dalyvaus apie tūkstantis lietu
vių.

Į stovyklą sekmadieniais at
vyksta vis daugiau ir daugiau 
žmonių; visi patenkinti gražiu 
gamtovaizdžiu ir tuo, kad čįia 
randa tiek daug ir tik lietuvių. 
Tokios vietos visi miestai gali 
mums pavydėti. Žinoma, Detroi 
tas neša ir visą darbo naštą.

Bitutės lindo avilin su pasku
tinėmis žiedų dulkelių naštomis, 
o visi bičiuliai ir “nebičiuliai”

1 lindo į savo vežėčias, labai neno- 
i romis palikdami kalnelius, miš- 
, kelius ir ežerėlį Spyglį, nes tik

vykioje lankytis ir rašyti: “Gra-' p0.dvi'j,i at-
™ važiuoti. (Juk sv. Petrą svęsi-žu po Viešpaties dangumi”. Šian 

dien jau galiu rašyti: “Gražu,, 
kad Viešpats jau po stogu”... j 
Taip, pirmą kartą stovyklos sa
lėje prie labai kuklučio alto
riaus buvo aukojamos šv. mi
šios, pirmą kartą nuskambėjo 
“Pulkim ant kelių” giesmė. Pras 
minga, kad pirmosios šv. mišios 
buvo aukojamos už tuos, kurie 
prięš 16 metų žuvo sukilime 
prieš komunistus. Prasminga, 
kad šv. mišias atnašavęs ir pa
mokslą sakęs kun. Br. Dagilis 
iškėlė krikščioniškojo gyvenimo 
pavyzdžio reikalingumą ir pa
brėžė, kad ta stovykla yra ku
riama kaip tik tam, kad mūsų 
jaunimas taptų geresniu, tobu
lesniu, kad gėrį ir laisvę, dėl 
kurios žuvo birželio mėn. suki
lėliai, mylėtų ir brangintų.

Gražiai ir galingai skambėjo 
giesmės, nes didžioji dalis Šv. 
Antano parapijos choro buvo su 
sirinkusi, o ir kiti netylėjo. Pia
ninu, kurį stovyklai paaukojo 
A. ir M. Bankaičiai, giesmes ly
dėjo St. Sližys.

Po pamaldų visi nuskubėjo a-

sime Chicagoje! Tautinių šokių 
šventėje!). Pr. Z.

»
DETROITO JAUNIMO IŠKYLA

Detroito jaunimas ruošia iš
kylą į ALRKF ūkį š. m. liepos 
14 dieną.

Kalvelės, pakalnės ir privatus 
to ūkio ežeras sudaro malonią 
aplinką iškylauti ir labai prime
na lietuvišką padangę. Malonus 
vėjelis, daug erdvės, o ir paplū- 
dymis toli prašoka visus daržus.

Tad, jaunime, neskaičiuojant 
metelių, jei tik dvasioje jautiesi 
jaunas, dalyvauk iškyloj. Gi se
nime, nusikratyk abuojumu ir 
atsijaunink šį kartą.

Paįvairinimui bus programėlė 
ir bufetas.

Kas nenorės važiuoti privačia 
mašina, ūkį galės pasiekti auto
busu. Autobusas išeis nuo Šv. 
Antano bažnyčios 10 vai. ryto, 
o atgal grįš 6 — 7 vai. vakaro. 
Kaina autobusu į abu galus — 
1.75 dol. Važiuojantieji autobu
su registruojasi pas Patalaus- 
ką ir Paužą ir ten pat užsimoka.

rėjo nepalankiai. Viena, tų or
ganizacijų turėjome ir turime 
keliasdešimt, ir daugumą jų bu
vo apjungęs Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centras, antra, ka
da reikėdavo išrinkti valdybas, 
pritrūkdavo veiklesniųjų žmonių 
laisvoms vietoms užpildyti, ir 
dažnas turėdavo po keletą parei
gų. Vargšas “DP”, išgyvenęs 
visą eilę baimių, kaip sovietinio 
teroro, deportacijų, iš stovyklos 
išmetimo, emigracijos teisių ne
tekimo ir pan., čia, Amerikoje, 
anot vieno visuomenės veikėjo, 
surado naują baimės rūšį — bū
ti išrinktu į valdybą! Esant to
kioms nuotaikoms, naujos or
ganizacijos atsiradimas buvo su
tiktas gana skeptiškai. Kažkas 
buvo pasakęs: “Pažiūrėsime, ko
ki bus Bendruomęn’ės darbai, ta
da nuspręsime, ar verta ją pa
remti”. Nors dar ir šiandien pa
našūs skeptikai tebesprendžia, 
ar stoti į Bendruomenę, ar tik 
tada būti nariu pusę metų, kad 
gautų teisę pabalsuoti, bet šios! 
organizacijos nuveikti darbai mū 
sų kolonijoje yra ryškūs ir apie 
juos reikia truputį pakalbėti.

/Švietimas
Suorganizuota ir finansiniai 

sustiprėjusi LB Detroito apylin
kė pirmiausia apsiėmė globoti 
šeštadieninę ir augštesn. litua
nistines mokyklas. Paremia fi
nansiniai, pasirūpina patalpo-

Lietuvos laisvinimo reikalai
Šią veiklą tvarko DLOC, bet 

Detroito apylinkė DLOC turi 5 
savo atstovus. Vasario 16 proga 
paaukoja Lietuvos laisvinimo 
reikalams po 50 dolerių. LB a- 
pyl. valdyba yra kreipusis į 
JAV senatorius, prašydama pa
remti šen. Paul Douglas rezo
liuciją, pagal kurią užąįenio pa
galbai skiriamų pinigų dalis tu
rėjo tekti pavergtųjų tautų iš
laisvinimui.

Namų reikalai

Namų įsigijimo idėja yra gy
va. Nors tuo reikalu mažai be
rašoma spaudoje, bet yra ren
kami pinigai iš pasižadėjusių ir 
nutarta užregistruoti Detroito 
Lietuvių Namų Bendrovę. Tuo 
tarpu pasižadėjimų yra surink
ta už 26,500 dolerių.

Po Bendruomenės sparnu

Po LB apylinkės pastoge įsi
jungė Detroito LSK Kovas, tau
tinių šokių grupė ir Detroito Bal 
tijos tunto skautai. Tautinių šo
kių yra dvi grupės — vyresnių
jų, vadovaujama Galinos Gobie- 
nės ir jaunesniųjų, vadovauja
ma Aldonos Rastenytės.

Įvairiausi reikalai

LB apylinkė turi Vasario 16 
gimnazijai remti komisiją. Tal
kininkavo Kultūros kongresui ir

kultūrinio ar politinio gyvenimo 
įvykiuose. Apylinkės valdyba 
eina ir Detroito apygardos val
dybos pareigas. Dar minėtina, 
kad yra įsteigta biblioteka ir 
įsigytas garsiakalbis — mikro
fonas.

Finansine apyvarta

Pajamų per paskutinius 15 
mėnesių gauta 5,266.74 dol. ir 
padaryta išlaidų 4,632.64 dol. 
Buvo paskirta aukų Šv. Antano 
bažnyčios remontui, žurnalui “Li 
tuanus” paremti ir LB Detroi
to apylinkės valdyba įstojo JAV 
LB Kultūros Fondo nariu ir su
mokėjo nario mokestį.

Raštinė

Gauta 152 raštai, išsiųsta — 
232. Vedamas parengimų kalen
dorius. ’ . 4

Valdyba dirbo
Praėjusių metų valdyba labai 

daug nudirbo. Beveik visi čia 
minėtieji darbai yra atlikti pra
ėjusių metų valdybos, kuriai va
dovavo Vytautas Kutkus. Per 
15 mėnesių savo kadencijos val
dyba turėjo 21 posėdį, kurie nor 
maliai užtrukdavo po 6 ar dau
giau valandų. Dėka valdybos 
pasiaukojimo, JAV Lietuvių 
Bendruomenės Centro Valdyba 
LB Detroito apylinkę laiko vie
na veikliausiųjų. St. G-kas

Cleveland, Ohio
Norintieji vykti į įvykstančią 

tautinių šokių šventę Chicagoje, 
gali vykti kartu su Clevelando 
tautinių šokių grupe. Registruo
tis reikia pas tautinių šokių va
dovą L. Sagį arba Z. Dučmaną 
telef. EX 1-3528 nuo 5 iki 6 vai. 
vak. čia gaunamos ir visos in

formacijos. Susidarius reikia
mam žmonių skaičiui, bus vyks
tama autobusiais.

Chicagos universitete veikia 
katalikų studentų klubas, turįs 
400 narių. Jo naujasis pirmi
ninkas Richard Gough yra pa
siryžęs narių skaičių pakelti iki 
600.

non pusėn ežero, kad Zaliakal-, VietOg autobuse ribotos> ir ir. 
nio pavėsyje įsitvirtintų su sa- menybė teikiama pirmiesiems už 
vo asmemskais bufetais, gyvu siregistravusiems.
ir negyvu inventoriumi. Medžių, 
paunksmėj vėsos užteko, kai sau: 
lutė visus prieš ją pasirodžiusius 
indėnais vertė. Spyglio ežerėlis 
pirmą kartą tokias minias nu- 
maudė, nes automobilių geras 
šimtas lygumoje blizgėjo.

Apie pusę antros įvyko 1941 
m. birželio 22 d. sukilimo pami
nėjimas. Paskaitą skaitė minė
to sukilimo vadas Leonas Pra-| 
puolenis. Sukilimą jis laikė tik 
tąsa amžių kovos, lietuvio dėl 
laisvės kovotos. Nors sukilimai 
dažnai įvyksta spontaniškai ir 
niekas neprašo leidimo sukilti, 
tačiau tas didysis lietuvių tautos 
sukilimas buvo šaltai išlauktas 
ir laiku pradėtas. Sukilimas įga
lino paskelbti Lietuvos nepriklau 
somybės atstatymą ir sudaryti 
laikinąją vyriausybę. Tik ano 
meto tarptautinė politinė padė
tis neleido išgarsinti sukilimo pa 
šaulyje. Tačiau mes gi negali
me pamiršti gyvybes aukojusių 
sukilėlių, o ypač tos gaivališkos 
smurtui pasipriešinimo dvasios.

Paskaita buvo baigta tyliu su
sikaupimu žuvusiems pagerbti, 
priklaupiant.

Kaikas galėjo nesutikti su kai 
kuriais Leono Prapuolenio teigi- 
įmais, vienok paskaita buvo gili 
ir nepanegiriška. Skaudu tik, 
kad mūsų didvyriška praeitimi 
nedaug domėjosi jaunimas. Net 
gi kaikurie studentai leido sau 
paežerėje “varlinėti” ir neatėjo 
tyrame ore skaitomos paskaitos 

aklausyti. Šiaip gi Žaliakalnio
anuovaly klausėsi geras būrys i 

žmonių, o jų buvo net iš Italijos 
ir Urugvajaus...
j Kai didžioji dalia džiaugėsi 
gamtos grožybėmis, keli vyrai 
posėdžiavo, tardamiesi apie sto
vyklos atidarymo šventę, kuri 
Įvyks liepos 28 d. Chicagiečių 
atstovas V. Naudžius ir cleve- 
landiečių V. Palūnas tikino, kad 
iš jų miestų net autobusiais eks
kursiją į šventę ruoš. (Pora au
tobusų žadama paleisti iš Det
roito). Manoma, kad šventėje

Iki pasimatymo iškyloje! S. Š.

PUIKUS PASISEKIMAS

Kazys Leknius, baigiant moks 
lo metus, grojo smuiku muzikos 
studijos rečitalyje Detroite. Ka
zys puikiai atliko sunkiausią pa
sirodyme kūrinį, nežiūrint to, 
kad rečitalyje dalyvavo žymiai 
vyresnio už jį amžiaus smui
kininkai.

mis ir mokytojų kadro sudary-l Dami* šventei ^i Kanados ir 
mu. Tai yra vienas svarbiausių jJAV lietuvn* susiartinimo šven-
darbų lietuvybės išlaikytne. Glo,boJa sP°rt° rungtynes.

Yra paskynusi dovanų laimėto-
Socialiniai reikalai |jams ir pasižymėjusiems moki-

Išrūpinta, kad, tarpininkau- |niams- _Dau& kur atstovavo mū- 
jant vietos LB apylinkei, lietu- kultūrinio gyvenimo įvykiuo-
viai gydytojai nepasiturinčius 
tautiečius gydytų nemokamai. 
Socaliniams uždaviniams vykdy
ti buvo padaryti žygiai gauti 
lėšų iš United Foundation, ir at
rodo, kad šis reišakalas bus iš
rodo, kad šis reikalas bus iš- 
vargą patekusiems tautiečiams 
ir pasirūpinta be globos liku-' 
siais vaikais. r

Kultūriniai reikalai

Praėjusiais metais pravestas 
knygų platinimo mėnesis. Su
ruoštas dailaus skaitymo, dek
lamavimo ir kalbėjimo konkur
sas jaunimui. Suruošta Jasiūno 
ir Veselkos tautodailės paroda. 
Ruošiami Motinos dienos minė
jimai. Kviečiami iš kitų koloni
jų žymesnieji chorai bei ansamb
liai. Buvo suruoštos paskaitos 
asmenybės ir lietuvybės išlaiky
mo temomis. Suruoštas Michi-

se ir pasižymėjusių asmenų pa 
gerbimuose. Sveikino įvairiomis 
progomis organizacijas, valsty
bės senatorius, reiškė mirimų 
užuojautas. Bendruomenė visuo 
met buvo atstovaujama visuose

Chicagoje
STUDENTŲ SUSIRINKIMAS

Šį penktadienį, birželio 28 d., 
7:30 vai. vakare Lietuvos Vyčių 
salėje įvyks Chicagos studentų 
ateitininkų draugovės susirinki
mas — pobūvis. Programoje bus 
trumpa SAS Centro Valdybos 
pirm. Algio Gečiausko paskaita 
“Kritiškai ,i ateiti nin kišką ją veik 
lą pažvelgus” ir linksmo pobū
džio programėUž bei šokiai. Su
sirinkime kviečiame dalyvauti vi 
sus draugovės narius, į Jaunimo 
kongresą atvykstančius svečius 
ir visus abiturientus.

Draugovės Valdyba

• W W W W .z* 'M *z> »a« «a« «a> »a.» »a,« »ą..A.* "***•-* -^^ -^^
DETROIT'O BIZNIERIAI 

IR PROFESIJONALAI

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENĖ, D.D.S.

5837 W. Vernor Hwy, 
Detroit 9, Midi.

(1 % bl. į vak. nuo Holy Redeemer) 
Priėmimo vai.: Kasdien 10-1 ir 4-8 
vai. vak. šeštad. 10-2 p. p. Trečiad. 
uždaryta.

Tel kabi n.: VInewoo<| 2-0229 
namu: lAIzon 4-8961

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus. Diergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip- 
dtes ’

ELSEA REALTY AND
INVESTMENT CO.
6217 W. Fort St. 

atstovą
VLADA BARAUSKĄ

Telef cinai: Įstaigos VI 3-6000, 
Residencijos — TA 6-4366 

Ši jmonė yra pati stambiausia Mi- Į 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 1 
skyrius ir sėkmingiausiai patar- 
miiia <wvn kliientana

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

X-RA1
393 VVest Grand Boulcvard

•jot. Shadv Lane Detroit 16. Michigai.
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-ft vai 
Treč. ir Jeit. 12-3 vai.

Telef TA 5-OfiHŪ

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE. 4-6168 

OKNERAL CONTRAOTOli 
Atlieka įvairina statybos, patais> 

tuo Ir pertaisymo darbus — stalinln 
Kystės cemento, mūrijimo, elektros 
olumbingo, dažymo ir dekoravimo 
trakini kambp.rln bei butų Iremrima.- 
pastogėse tr skiepuose

Perskaitę “Draugą” duokite 

kitiems!

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS N.SELENIS

narys United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais 

ofiso: WE 3-7000; res.: WE 4-6621 
arba atsilankykite į 

GUSTAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

NERIBOTAS PASIRINKIMAS 
NAMŲ

Įvairiose miesto dalyse ir-priemies
čiuose. Geriausi rezultatai parduo
dant jūsų namą ir perkant kitą 
per U.N.R.A. narį,

ALGIRDĄ N A K A
J. L. Sullivan Realty atstovą 

12817 Grand River, Tower kino pat. 
TEL.: įstaigos TE 4-7550 

namų — WE 3-3192

D<X>(XITO<)<)<KMKKX>O<XXKK><K>{><K>

RUSE PHARMACY
RECEPTU SPECIALISTAS

5705 VV, Vernor Hwy., Detroit 9, 
Mieli. Tel. V'lnewoo<i I-27SM

Mes vartojame tik tokius vaistus,
I kurių gamintojai pasižymi gera re- 
| putacija ir kurie medicinos profesio
nalams žinomi kaip tiksliausiai nau
dotini jūsų receptams. Specialios nuo
laidos siunčiantiems j užjūrį vaistus. 
Vaistinė veikia virš 5 0 metų. 
ooouoc-gooo&ooooooc<kx>o-oo<k:

SIUNTIMUI Į LIETUVA
100% vilnones ir gabardino me

džiagos kostiumams, suknelėms, pal
tams. t,ei įvairios kitos medžiagos. 
I lidžiausias pasirinkimas — Pigiau
siomis urmo kainomis. Kreipkitės Į 
MIDDUE KAST TRADING CO.

810 Micliigan Avė. & 3rd St. 
Detroit 26, Michigan 

Tel. WO 1-2356

Klausykite 
LITHURNIAN MELODIES

Vnr Arbor WPAG — 1050 kiio 
cycles

Sekmadipniais 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas - RALPH VALATKA 

IR756 Lesiire — Detroit 27. 
Mlehisran

Ali

ARTHRITIS
A Normai H and Tyrinėjimai SPEARS 

ligoninėje pravėrė daria 
į sveikatą tūkstančiams 
kenčiančiųjų, kurie jau 
buvo įsitikinę, kad jiem 
nebėra pagalbos nuo 
arthrito ir rheiimatinių 
skausmų agonijų.

Jei Jus įdomauja šis 
gydymo būdas, kuris iš
gelbėjo tiek daug žmo
nių nuo skausmų bei 
invalidismo jungo, ra
sų vietinį chiropraktą.
Syk dėl nemokamos litą- _
ratflros; ir užeik pas jū-

SPEARS CHIROPRACTTIC HOSPITAL 
Dept. L-106, Denver 20, Colorado

Jrtšrftfc HaaJ

i,

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

Univers&l Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtins Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10.000.00 kiekvienam indėliui Ir lelkalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J

- V

j . ; ,
so modern, so clean, $o cool!

KAIP, KAD NESENIAI VIENAS PREKYBININKAS 
ISSIREIftKE: “Dabar yra elektros amžius . . . elek
triniai tarnai perima namų darbus.” s

Tipiškas šio pasikeitimo pavyzdys yra elektinc 
virimui krosnis. Moterys mėgsta jos išvaizdą ir įver
tina virimui krosnis, kurios užlaiko puodus ir keptu
vus blizgančius. Ir elektrinės orkaitės palaiko vie-

nuodą karštį, nes visi 6 šonai (ne vientik penki) yra 
insuluoti.

Tokie pagerinimai kaip tai Automatiškas kepi
mas, “broiling", kepimas taukuose ir virimas yra 
taippat patogūs. Lygiai svarbu kad jūsų nauja elekt
rinė krosnis bus moderni ateityje per daugelį metų.

nothing gives your kitehen the modern look 
likę a modern eleetrie range
and nothing cooks cleaner, cooks cooler or cooks food faster!

j C Commonwealth Edison
• NO

Public Service Company
S«« your •Uclrlc applianc* dcaUr

c. e. c«.
. Z-JvJfcttU J Oi MM
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BALFO REIKALAI IR PROBLEMOS gūžės 31 d. įkartu su įgaliotiniu Vo
kietijoje I. Rugienium atsilankiau 
J.T. komisaro atstovybėje Muen- 
ehene, kur tarėmės dėl įkurdinimu 
programos planą sudarymo. Bus

t i visuomet begaliniai užsiėmusį ir rabams į Palestiną grįžti sąlygos. I iškeldinti pabėgėlius
daug keliaujantį Balfo pirmininką Sis mano pasiūlymas, nors ir kiek ** ®tovyklų r aP8yvendinti tokio- 
kan, dr. J. B. Končių. Progą su juo modifikuotas, konferencijos buvo se v*e^08®’ aur 'Ta /tarbų *r " . 
pasikalbėti pasitaikė Balfo patai- priimtai. galėtų patys sau ir šeimoms užsi- Į
pose Muenehene. Kan Končius tik | — Kv.kių numatote daryti žygių dirbti pragyvenimą.
vakarykščiai buvo grįžęs iš Romos jagelbėti likusiems Vokietijoje lie- ~ vilties norinttsmniš I
ir, nors įstaigoje buvo radęs daug i tuviams įsikurti? Vokietijoj 4r lutų Europos kraštų
jį laukiančių reikalų, mielai suti-1 emigruoti į užjūrio šalis, kokios
ko pasidalinti su visuomene per j “ ZeneVOS konferencijos metu galimybės ir ką darote šioje sri- 
spaudą lietuvius liečiančiomis pro- !'ar^u su Dambraviene alsilan- tyje?
blernomis. klau Pas J A.ugštąjį Komisarą' — Pasibaigus RRA įstatymo ga-1

j Pabėgėlių Reikalams dr. Lindt, ku liai, emigruoti į JAV dabar gali- 
— Kelintą kartą po antrojo Pa- riam išdėsčiau lietuvių ir kitų pa- ma tik pagal tautines kvotas. Su-

saulinio karo atvykote į Europą ir ] taitiečių pabėgėlių problemas. Dr. pnantama, galimybes susiaurėjo,1 
kaip ilgai numatote čia darbuotis? Lindt prižadėjo JT. paramą Bul- bet jų yra, ypatingai neblogos per- 

Lietuvių ir kitų pabaltiečių Į fui, vykdant pabėgėlių įkurdinimo spektyvos mišrioms šeimoms, ku-1 
pabėgėlių likiminės problemos dar programą. Grįžęs į Muencheną ge- (Nukelta į 7 psl.)
vis neišpręstos. Jau šeštą kartą | ____ __ __  __
atvykstu iš Amerikos į Europą ir, t 
kiek jė;|os leidžia, stengiuosi pa- Į 
bėgėlių klausimo sprendimą judin- Į 
t i. Numatau Europoje pasilikti ke
lis mėnesius. Kaip ilgai čia busiu, 
priklausys nuo problemų ir reika
lų, kurie pareikalaus namo pasi-į 
likimo.

KAN. Dr. J. B. KONČIUS kalba apie aktualiąsias problemas

Nelengva laikraštininkui pagau- darytos galimybes norintiems a-

Ketvirtadienis, 1967 birželio 27

REAL ESTATE HELP WANTED

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomos: DABULEV1C1E-

Nfi - K A RE C KAITĖ ONA, iš Vil
niaus ir PETRAUSKIENE KAKEC 1
KAITĖ DOMCĖ, gyv. Vilniuje ir i 
Kaune. Atsiliepti: Krasnojarsk 20, 1 
UI. P. Morozovą 8, Žitkevičienė El
ze.

Kostas Dijokas iš Mongolijos Si- 1 
bire įieško pusseserės ANTANI-1 
NOS TOMAITIS, ANTANO TO
MAIČIO ir ONOS 2AKYTES duk
ters, gyv. Philadelphia, Pa. Tumai- 
tytės motina kilusi iš Žagarės, 
Daukšų kaimo. Atsiliepti: Julius 
Veblaiūs, 640 Court St., Elizabeth 
4, New Jersey.

TIK VIENĄ SAVAITĘ
SVEČIŲ BELAUKIANT 

Į Lietuvių Tautinių Šokių Šventę

ALFA KORSAKAS prašomas at
siliepti, arba apie jį žinantieji pra
šomi pranešti jo motinai: Mrs. M. 
Korsakas, 1025 J Street, Lincoln, 
Nebraska.

— Iš Amerikos spaudos patyrė
me, kad šį kartą atvykote ne lie
tuvių reikalais?

- Taip. Tiesa, atvykau ne lie- I 
tuvių reikalais, bet lietuvių ir ki- j 
tų likusių Europoje pabaltiečių pro 1 
blemos, o taip pat lietuvių už ge- į 
ležinės uždangos šalpa, man la-, 
bai rūpi ir, kiek laikas bei sveika-: 
ta leidžia, jų reikalams pasišven- Į 
čiu i,r stengiuosi pasitarnauti.

Ar iradarėte jau kokių žygių 
Europos lietuvių labui?

Taip. Jau teko dalyvauti ke
liose pasaulinėse konferencijose ir 
padaryti tam tikrų žygių.

— Būtų įdomu patirti, kokiose 
konlerencijtGe dalyvavote ir kas 
įos«' buvo svarstyta?

D. JURJONO BENDROVE, 3251 So. Halsted St., 
Tel. CA 5-1064 Chicago 8. III,
Visokius indų (poreelaJK. ar fajanso) komplektus pasiūlo su di
dele nuolaida:
PIETŲ SERVIZAI: KAVOS SERVIZAI:

Iš Lietuvos Rozalija Žadeikienė 
jieško savo bilnlio JUOZO GEDVI
LO. Atsiliepti arba apie jį praneš
ti šiuo adresu: Leonas Ašmontas, 
2507 W. 45th Place, Chicago 32, 
Illinois.

Iš 56 gab. X asm. vertės $62 už $35
” 57 
” 45

X
X

1 2

$65
$56

$126

$37
$30
$66

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

Jieškomi Inžinierius ANTANAS 
STASIULIS, s. Vladislovo ir dak
taras JONAS STASIULIS, s. Vla
dislovą. Atsiliepti šiuo adresu: A- 
leksandras Armalis, s. Prano, Tur
gaus g-vė Nr. 38, Telšiai, Lithu- 
ania.

Japoniško porta lu no kavai puodukai nu lėkštute vertės 39c už. 25c. 
Japoniško poroeluno kovai puodukai su lėkštute vertės 59c už 39c

Krautuvė atidalyta: pirmadienį ir ketvirtadienį 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.

REAL ESTATE

Gegužės 16-17 dienomis Vo
kietijoje, Freudenstadte, įvylįo a- 
rnerikiečių ir vokiečių šalpos orga
nizacijų kartu su vokiečių federa
linės ir kraštų vyriausybių atsto
vais konferencija, kurioje dalyva
vau kartu su mūsų įgaliotiniu Vo
kietijoje I. Rugienium. šioje kon
ferencijoje buvo svarstyta pabė
gėlių problemos Vokietijoje bend
rai ii' ypatingai atsidėjus gvilden
ta dar čia pasilikusių svetimšalių 
pabėgėlių įjungimas į krašto ūki
nį gyvenimą. Tai yra labai rimti 
dalykai, jei turėsime galvoje, jog 
Vakarų Vokietija, kurioje gyvena 
51 milionų gyventojų, yra priė
musi 9,4 milionus pabėgėlių ir prie
varta ištremtų žmonių; svetimša
lių pabėgėlių čia yra užsilikę 240,- 
000 asmenų. Nežiūrint, kad nuo 
karo pabaigos praslinko daugiąu, 
kaip 12 metų, čia dar yra 2,300 sto
vyklų, kuriose gyvena 40,000 vo
kiečių ir 27,000 svetimšalių pabė 
gėlių. 1956 m. iš Vokietijos Rytų 
zonos atbėgo 279,000 asmenų ir 
per š. m. pirmuosius 3 mėnesius 
atbėgo 56,000. Įsileista 15,000 
vengrų pabėgėlių ir nuo p. m. gruo 
džio mėnesio iš Lenkijos grįžo 
13,000 vokiečių. Iš Lenkijos ir šiais 
metais laukiama grįžtant didelip 
vokiečių skaičiaus.

Nors Vokietija ūkiškai yra tvir
ta, bet įjungti į darbą, aprūpinti 
butais tokias mases žmonių ir e- 
konomiškai galingam kraštui su
daro nepakeliamą naštą.

Svetimšalių pabėgėlių, taipgi ir 
lietuvių, ūkinė integracija yra di
delė ir sunki problema dėl dauge
lio priežasčių.

Daugelis likusiųjų lietuvių ir ki
tų tautų pabėgėlių yra silpnos svei 
katos žmonės; daugelis vyresnio 
amžiaus žmonių neįstengia išmok
ti Vokiečių kalbos; gyvena nuoša
liose vietose, toli nuo industrijos 
centrų; profesinis pasiruošimas ne
atitinka ūkinių krašto reikalavi
mų ir t.t. Šioje konferencijoje bu
vo svarstyta būdai ir jieškota prie 
monių kliūtims nugalėti ir bendro
mis amerikiečių ir vokiečių šaipios 
draugijų pastangomis, padedant 
Vokietijos valdžiai ir Jungtinėms 
Tautoms, likusiųjų senųjų pabė
gėlių problemas išspręsti.

Antroji didelė konferencija, įvy
ko gegužės 22-23 dienomis Wurz- j 
burge, Vokietijoje, kurioje daly
vavau tik pats vienas. Šioje kbn- 
ferencijoje dalyvavo visos tos a- 
merikiečių ir vokiečių šalpos orga- i 
nizacijos, kurios priklauso CARL- | 
OG (Council of Relief Agencies 
Licensed for Operatifons in Ger
many). Čia kartu su Vokietijos vy- I 
riausybės atstovais buvo svarsto
mi pabėgėlių šalpos reikalai ir su
tarti reikalingi iš Amerikos įvežti 
gėrpbių kiekiai. Numatyta, kad 
šiais Vokietijos biudžetiniais me
tai (1957.1 V.l—1958.1 V.I) Baltas 
įves 400 tonų maisto produktų ir 
100 tonų drabužių.

Trečioji konferencija įvyko Že
nevoje Jungtinių Tautų rūmuose 
gegužės 27-28 d.d. Ją surengė pri
vačių pasaulinių šalpos organizaci
jų sąjunga, bendradarbiaudama su 
Jungtinėmis Tautomis. Čia 250 
delegatų buvo atstovauta 60 pa
saulinių šalpos organizacijų, dau
gelio kraštų vyriausybės ir Jung
tinės Tautos. Balfo delegaciją su 
manim sudarė A. Dambraviene, 
kun. Cekavičius ir I. Rugienius. A- 
pie šios konferencijos tikslus ir 
darbus plačiau nekalbėsiu, nes, ti
kiuosi, spaudoje jau bus atspaus
dinta mano kalba, kurią pasakiau 
ryšium su šia konferencija per A- 
merikos Balsą. Toje kalboje trum
pai esminiai dalykai yra pasakyti. 
Čia buvo svarstytos viso pasaulio, 
pabėgėlių problemos. Išklausius 
pranešimo apie arabų, pabėgėlių 
padėtį Jordanijoj, Libanone, Siri
joj ir Gajfoj, kuriame referentas 
į rezoliuciją įnešti tesiūlė du spren
dimo būdas — emigraciją ir integ
raciją, pasiūliau konferencijai į- 
traukti į rezoliuciją kad būtų su-

18” size $64.95

ARBET’S Ine.

REMINDS YOU.;.\

with a ROBBINS a MYERS
i *WiN<fow fea

At the flip of a switch, oceans 
of cool air pour through Severai 
rooms! It’s the easy, practical 
way to breeze-cool your small 
home or apartment. Exhausts 
stale air; pulls in coolingbreezes. 
Reverses electrically to circu-

latefreshair. 18'and 22'tins. 
Two speeds, both intake and 
exhaust, Imtall with a acnw- 
driver. Adjustable mounting 
paneli. Guaranteed 5 years. 
Sample its cool breezcs in our 
store todayl

MAIMJVETTE PARKE 5 k. mūri
nis nuimis. Centrinis šildymus guzu. 
Tile vonia. $12,400.

BRIGHTON PARKE. Arti lietuviš
kos mokyklos pigiai parduodam i: 2-
Ju butų mūrinis su rūsiu ir pastoge, 
centr. 'šildymas alyva, $23,500.

Medinis — 2 po 4 k. ir dar ekstra 
sklypas. $10.000. Pajamų medinis 3 
erdvūs butai aluiuiniim langai. Nupi
ginta kuiną.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VASAROJ DM I I nuo liepos I d. Be- 
verly Sliores išnnoin. visa nauja vila 
arba atskiri kambariai.
vyl29 h vvrleyver rrfafffifafaf bigafw

VENTA
4400 SO. FAIRFIELD AVĖ.

lAfayette 3-3881

NAUJAS KAMPINIS MŪRINIS NA
MAS, apylinkėje 46 ir Keating Avė. 
3 mieg. kantb. Alyva apšild. Pilnas 
rūsiys. 37 pėdų sklypas. $19,200.

APYLINKĖJE I13th St. ir Drake 
Avė. 3 mieg. kamb. “mūrinis namas. 
Sklypas 50x135. Alyva apšild. Kaina 
$24.200.

Namus galima apžiūrėti susitarus.

E. STASUKAITIS 

ANdover 3-1981 .

BRIGHTON PARKE parduodamas 
3-jų butų mūrinis namas. Naujai 
įvesta karšto vand. »^azu apšildymas. 
Aluminum langai ir sietai. Platus 
50 x 125 sklypas. Įmokėti $8.000. Ne
praleiskite progos. K l'TRA-SORKI S, 
HAlbrook 5-5030.

«NtiKKlKNUKNIWKWMMWWNO«K!ir
GAGE PARKE

Mūrinis — 2 po 6 kamb. su gra
žiai įrengtu rūsiu. Garažas. Numažin
ta kainu

Pajumų nuosavybė 7 kuinb. rezid. 
ir 2-jų k. liūtas rūsyje. Ridijatoriais 
guzu apšild. Galimybė padaryti 3-čius 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su
4 y. % . Pilna kaina $20,5110.

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1 Vi augšto medinį namų — 5 ir 31/, 
kamb., alyvos šildymas. Tik $12,200. 
A Vaina

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

BRIGHTON PARKE
1 ’/i augšto mūr., 7 kamb.. (4 mieg.) 

apačioje, 4 k. butas viršuj. 50 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$24,500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašo ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estai*
Insurance, Notary Public 

5916 Ho. Weatern Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

LAIKAS — PINIGAI
O savininkas sutiko sumažinti kai

ną iki $41.000 ii- perleisti pirkėjui 
lengvai mokamą paskolą už 2 augštų 
po 6 kamb. mūr. namą Marųuette 
Parke. Namas 5 metų, sutvarkytas ir 
puikiai įrengtas. Dvigubi langai. Aug
sią pastogė. Beveik įrengtas rūsys. 
Dvigubas mūro garažas. Volodkevi- 
čius.

i y, AUGftTO MŪRAS
5 kamb. apačioj, 3 kamb. ir graži 

vonią viršuje. Lengva perdirbti J ant
rą butą. Marųuette Parkas. $18,000. 
A. Sirutis.
5 AKRAI ŽEMĖS NETOLI ČIKAGOS

2 gyv. namai, dvigubas gai-ažas, ki
lti ūkiški pastatai, vaismedžiai. Visa 
žemė aptverta. Prie 3 didelių kelių 
Remonto rajone. $17,000. įmokėti tik 
$4,500. A. Rėlaitis.

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

mas guzu. Mūr. 2 karų garažas. 43 
pėdų sklypas. Parduos už geriausią 
pasiūlymą. A. Katilius.

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

Washtenaw. Svečių ir valgomas klos
tąs kilimais nuo sienos iki sienos. 2 
auto garažas. Kavaliauskas.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 We«t 71st Street
Visi telefonai: UAlhniok 5:<M)15
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šioje nekilnojamo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar pardąodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar- 
navim as.

NORVILĄ
REAU ESTATE SALES 

2BOO W. 5»th St. Tel. PRospect 8-5454
iliiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiii'iiiiiiimiiiii.'igiL'iiNi'iiiiiiiiuiiiiiitiiiiiiiiiiuiuimiiiiiiii'niiiiiiiiiiiiiii

BU1LDING & REMODELING

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 6, centr. šild., gar., pigiai. 
Mūr, naujas 6 k., did. lot, bargenas. 
Mūr. 3 butų, taverna, gar. $20,600. 

Yra pigių ir pelningų namų

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

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

šviesūs kamb. Reikia skubiai parduo
ti, duokite pasiūlymą.

Mūr. 2 po 4 ir skiepe 1 kiurti)., ge
ras mūras, plasteria, 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 

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

Med. 4 kamb. su skiepu ir centr.
šild. tik $12.000.

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

MARQPETTE PARKE:
Naujas mūr. 6 kamb. 3 mieg., cent.

šild. gazu. Labai graži vieta,

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

GERA DERLINGA ŽEMĖ — 80 
akrą pieno ūkis. Modern. namai, dar
žinė, visi patogumai. Įkainuota par
davimui. 1 % mylios Į šiaurę ir 11/, 
mylios Į rytus nuo Custer, Michigan. 
.Rašykite — Migs Esther Johnson, 
510 E. Ludington Avė., Liidington, 
Michiįęan.

2-jų butų: 41/, ir 5 kamb. Prie 
ger<» snsisiekiiiMb Centr. karštu van
deniu apšildymas. Ištisas rūsys. 50 
I>ė<lų sklypas. 3 automob. garažas. 
Sieteliai, žieminiai langai ir “vene- 
tian blinds”. Tik $17,000. Nepraleis
kite šios progos. Tikras bargenas.

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 $o. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

KADA NORITE PIRKTI AK 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės į
SOPRYCH REAU ESTATE 

6407 S. Kedzle Avė. WAlbrook 5-3216
Klauskite ALEX KANAVERSK1O

MEN

COAL & OIL
SALESMEN
FULL and PART-TIME

VANDER WAGEN BROS.
4552 W. 63rd St.

I'Ortsmouth 7-8020
REIKALINGAM SENESNIO AMŽ. 

ŽMOGUS prie baro ir valgyklos ir 
kaipo sargas. Duodamas maistas bet 
kambarys ir atlyginimas pagal su
tarti.

Skambinkite — KE 6-8863

WAREHOUSE JOBS
Order Filler & Packer; also Stock 

Man for Shipping & Receiving 
5 da.v week 

Permanent work
J. W. BUTLER PAPER CO.

223 W. Monroe St.
FRanklin 2-5800

Experienced 
W E L D E R S

TOPWAGES for TOP MEN
(Full and Part Time)

Part time from 5-10 p.m.
Full time 53 hours per week 

Apply in person 9 A M. to 3 P.M. 
Monday through Friday

THRALL CAR MFG. CO.
26th & Wallace Sts. 

CHICAGO HEIGHTS. ILL.

YOUNG MAN
Building material yard trainee who 

can type. Good future.
Profilį sharing. Draft exempt.

LANCE CONSTRUCTION 
SUPPLIES, INC.

4225 Ogden A.ve. LAwndale 2-1900

HELP WAMED — FKMAI.F.

REGISTERED NURSES 
AND LICENSED 

PRACTICAL N URSES
For Rehabilitation Center at 

ST. JOSEPH HOSPITAL 
Interesting work and e,xcellent oppor- 
tunities. Blease apply or ivrite to — 

Sister Georgette or Dr. Harold 
A. Uadwig, Asst. Director 
Jadkson 6224 — Ext. 451, 

Omalia, Nebraska

PROGOS — OPPORTUNIT1ES

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

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

1327 8. Campbell Av., Chicago 32, III. 
YArds 7-9675

ĮSIGYKITE D AE AR
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ARBET’S, INC-
FURNITURE ANO APPLIANCES STORE

Complete Interior Decorating Service 
and Ctistdm Draperies

2442 W. 47th Str. Chicago 32, Illinois 

Tel. - VIrginia 7-0700

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos Iki 110,000.00 —

ir Paskolos Duodamas Namp Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVIHGS t UUM A3SN.
6245 S. Westem flve., Chicago 38, III.

CONTINENTAL SAVINOS l L0AN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9,11L, YA«b 7-0145

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W, 47th St„___________ Chicago 32, Itt.

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

ST. ANTHONY SAVINGS S LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50,11L. tel. TO 3-8131-32

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

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29. III.

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

MA3TER BUILDF-S
General Contractlng Co 

(Sav. V. Sodeika ir J. Skombskasj 
1600 8 48TH CT.. CICERO 60, ILL
Tel. OLympIo 3-7381: TO 8-4336

Ir atliekame visus statybos Ir per 
’vnrkymo (remodellng) darbus

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
KNYGA kuki VISADA IIKIMi 

IR NESENSTA
Tai Juozo Avatsti

S LIITUVIŲ STATYBOS 
| BEHDROVE

MORAS
Builders Gen. Contractors 

Atlieka planavimo Ir staty
bos darbus gydytbjų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas Ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonais

PKospett 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. I1L

M. ŠIMKUS
REAU ESTATE

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

YArds 7-2046
Nutarę pirkti ar parduoti nekilno

jamąjį turtą kreipkitės į šią Įstaigą ir 
gausite teisingiausią ir puikiausią pa
tarnavimą.

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

Prieš pirkdami ar perduodami
□amus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-DfSURANOB 

NOTARY PUBLIC 
2406 WMt 61 St. 
WAlbrook 6-6030

PRospect 8-3679 (vnk. ir senuuL)

PAJAMOS IR NAMAI. Savinin
kas parduoda 3 augštų mūrinį na
mą. 3 po 4 k. ir 3 po 2 k. Stoke- 
riu apšild. iy2 sklypo. 3 autetn. 
garažas. Patogus susisiekimas ir 
kt. 1 bl. nuo mokyklos. Pajamų 
$369 į mėn. Kaina $35,000. 1438 
N. Talman Av. BRunswick 8-0759.

I8NUOMTJOJAMA — FOR BENT

NAMŲ SAVININKAI 1
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estato 

5916 So. Westem. PRospect 4-2234

ISNCUM. 31,845 KVDT. PftDŲ 
PAffiALPA 

96th & TORRENCE
Tinka automobilių sandeliui,

Contractors Yard’ui, Wreofcing, 
ir t.t. Kreiptis į

Mr. SPIRA, tel. RA 6-3824

ARTI 55th & LAVVNDALE AV, 
7 kamb. mūrinis Georgian namas. 
Tile vonia ir virtuvė. Pušinių len
tų sienos rūsy. Gazu apšildo. 2 au
tom. garažas. Apžiūrėti galima su
sitarus tel. REliance 5-7382.

MŪRINIS DUPLEX NAMAS. 
Groserių krautuvė ir 4 k. užpaka- 

! ly ir 6 k. viršuj. Ir antra krautu
vė ir 4 k. užpakaly ir 4 kamb. plius 
2 apstatyti kamb. viršuje. Geros 
pajamos. Kartu įskaitomas ir gro
serių krautuvės biznis. Pigiai. 2513- 
2515 W. 38th St. BIshop 7-7138.

MLSCELLANEOUS

Moję Knygoje gražloe manų amonių 
paaukos, su pavetkslata. Jas miela) 
■kalto ir suaugę Ir jaunieji. lAbai 
tinka lietuvių kalbos painokoms. D 
viso 73 pasakos. Kaina 32.50 Pla 
tintojaros dldelS nuolaida 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

"DRAUGAS1’
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILLINOIS
IIIIIIHIIIIIIIIHUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1

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

V. ŠIMKUS

Ii ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujau apecialaš didelis 

mmkvežimln m pilna ap- 
draada. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
3047 W. 67th PI., Chicago, 

m. VVAlbrook 5-8063

Anarchija yra laiavėa mirtis.
—La (Juerroniere

Susitarti šaukite TErndnal 9-5531 
nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 515

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR

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

Namų tel. Itl.Hhop 7-3340 
2737 Weet 43rd Htreet

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION 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.
Anuklte DAnuhe 6-2793 nuo 9 vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. (tUymplc 2-5121 nuo 6 vai. 

vakaro iki 11 vai. vakaro

MICHIGAN. Parduodamas 5V2 h. 
medinis namas. Gename stovy. Ga
ražas 16x20. Sklypas 60x135 pėdų 
ilgio. Prie U.S. kelio No. 12, va
žiuojant į rytus 65 myl. nuo Chi- 
cagos. Kaina $7,700. Parduoda sa
vininkas — A. Gotaubas, 26 S. Tay- 
lor St. New Buffalo, Michigan.

TUOJAir UtIMTI. AUGSTV NUO- 
MiV RAJONAS. 2-Jų augštų mūr. na
mas—2 butai po 5 kamb., 2-jų au
tom. garažas. Uždari porčiai, eabinet 
sinka, tile vonia, karštu vandeniu ap
šildymas. Patogus susisiekimas ir kt. 
Teisinga kaina, $29,566. Kviečiame 
apžiūrėti sekrnad. nuo 2 iki 5 vai. 
1709 N. Uardlng Avė. Kitu laiku ga
lima apžiūrėti susitarus tel. KEy- 
stone 9-0681.

ooc.ooooooooooaoo<xxx><xxxxx>

P LU M B I N G
Licensed bonded plomben 

Joks darbas nėra didelis ar matas. 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškst

Tel. — REpnbUc 7*0844 ar 
U Albrook 5-3451

•oooooooooooooooooooooo^opa

D. MONSTAYIČIUS
REAL ESTATE - 1658 W. 108 at 

Tel. BEVERLY 8-3943 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose Ir
valdžios Įstaigose.

INCOME TAX- Taz aooountant

NAMAS 2-jų butų pi) 5 kamb., 
šalia tuščias sklypas, 2 autam, ga
ražas. 5349 S. Campbell Avė.

ŠILDYMAS
A StančiaosluM instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gasa 
ir alyva kūrenamus pečius for- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visu® skardos darbus.

1546 S. 491h Court, Cicere
TeL OLympie 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nno 5 vai. vakarai 

OLympifl 2-6752

LIET. APDRAUDOH AGENTŪRA
Vizų rOšlų apdraudoe. Automobi

lių finansavimas. Notarlataa Valrtjr 
bfie patvlrtlnos kalno*.

Prieš darydami apdraudaa kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGKNOT 
6108 H. Ashland Aveu. Uhlosso SS. UL

G

-Z

PARDAVIMUI

Savininkas parduoda automobilį 
PONTIAC 1957 m. — visai mažai 
naudotas. 4 durų autom, tranam. 
Teirautis vakarais po 5 valandos:

Tel. YArds 7-8949

Skaitykite "Itraugą”! 
Skclbkitės Drauge"!

ii
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KAS TIK TURI GER.y SKONI — VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ.

'r

Lietuvių Prekybos Namai
5 METŲ JUBILĖJAUS 

PREKIŲ IŠPARDAVIMAS
Prekės be brokų, sugadinimų, naujausio stiliaus, geriausių A- 
merikos fabrikų, kainos be užsiprašymo, Išmokėjimai iki 3-jų 
metų. Pirkėjų sąskaitos neparduodamos finansų kompanijoms.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 parduodamos sofos, įvairių spalvų, nakčiai

padaro miegama lova. Pas mus pirksite tiktai už $ 59.00
Ui $150.00 parduodama 3-jų dalių sofa, kėdė ir attoman 

naktį miegojimas 3-irns asmenims, šio mėnesio išpar
davime tiktai ................................................................... $119.00

Už $200.00 parduodama Simona 57 metų stiliaus sofa ir 
fotelis, nakčiai dviejų asmenų lova, garantija 10 me
tų, pas mus dabar tik .................................................. $149.00

Už $300.00 parduodama sofa ir dvi kėdės, kavos staliu
kas su formiea viršumi ir du lempų staliukai dova 
n.ai, pas mus tik ............................................................. $229.00

Už $500.00 parduodami svečių kambaric baldai, Karpen,
Pullina.n, Srinmons, Northome, llovvard, ir kitų fabri
kų, garantuota 20 metų, pas mus tik ...................... $330.00

MIEGAMOJO KAMBARIO BALDAI
Po $00.00 parduodamos komodos, riešuto ar ąžuolo medžio

pas mus ........................................................................ $ 39.00
Po $100.00 parduodami dresseriai su šlifuoto stikle veid
rodžiu, pas mus .................................................................... $69.00
Po $200.00 parduodami miegamieji, dresseris su sidabruo

tu veidrodžiu, Bookase lova, dvi puikios lempos, pas 
mus išparduodama po . . .«..................... ........................ $149.00

Po $400.00 siūlomi išpardavimui Brazilijos ar Filipinų 
raudonmedžiu* miegamieji su viena ar dviem atskirom 
lovoim pas mus ............................................................... $329.00

Po $900.00 parduodami švediško ar Daniško stiliaus mie
gamieji su dviem ar viena lova, ąžuolo, vyšnios, kle
vo ar Filipinų raudonmedžio, dar niekur nematyto 
stiliaus pas mus ............................................................. $499.00

VALGOMOJO KAMBARIO BALDAI
Už $150.00 parduodami 5 daliu baldai, ąžuolo, riešuto su

formiea nedegamu viršumi pas mus šiuo metu tiktai $ 99.00
Už $250.00 parduodami 3 dalių valgomieji — naujo sti

liaus tik ............................................................................ $199.00
Už $500 parduodami 9 dalių valgomieji, su šlifuoto stik

lo stumdomom durim, pas mus šiame išpadavune tik $399.00
Už $700.00 parduodami Daniško stiliaus valgomieji, riešu

to, ar šviesaus mahagoni, su puikiu formiea baru pas 
mus tiktai........................................................................ $550.00

Šis valgomasis susideda i 17 dalių.
VIRTUVĖS BALDAI

Už $69.00 parduodami stalai su formjca viršum, su ketu
riom kėdūm, įvairių spalvų pas mus tiktai.................  $ 39.00

Už $100.00 parduodami 6 dalių virtuvėm baldai, įvairių
spalvų, pas mus tiktai ................................................. $ 59.00

Už $140.00 siūlomi, Formiea stalai su puikiom kėdėm tik $ 99.00
RAŠOMIEJI STALAI IR KNYGŲ SPINTOS

Už $50.00 siūlomi rašomieji stalai moksleiviams, ąžuolo ar 
raudonmedžio, dovanai duodama — rašalinė, spaustu
kas, plunksnakotis, stalui padėklas, popieriui pjauti 
peilis — pas mus tiktai ................................................ $29.00

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

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

Už $100.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar maha
goni, pas mus tiktai .................................................... $ 69.00

Už $200.00 parduodami Europietiško stiliaus, su šlifuotu
stiklu, pas mus tiktai ................................................. $149.00

Už 120.00 panluodamos knygom spintos su šlifuoto stik
lo durimis, lentynų augštis reguliuojamas, riešuto,ar 
šviesaus mahagoni medžio pas mus tiktai ........... .. $ 70.00

MATRACAI, LOVOS
..Vatiniai matracai visų dydžių parduodami tiktai ......... $ 12.50
Už $30.00 parduodami spyruokliniai matracai, įvairių sp. $ 19.50 
Už $50.00 parduodami Simona matracai 15 metų garantija $ 39.00 
Metalinės lovos visų dydžių ir spalvų tik per išpardavimą $ 9.50

KILIMAI
Po $15.00 parduodami rankų darbo import. kilimai 30x54” $ 5.00 
Po $69.00 parduodami vilnos ir rayoin įvairių spal. kilimai $ 49.00 
Po $100.00 parduodami A. Smith, Maggee, Bigelovv vilnos

kilimai pas mus tiktai ................................................ $69.00
Kilimai nuo sienos iki sienos geriausių fabrikų vilna 100%

sq, yard’as .................................................................. $6-10.00

ŠALDYTUVAI IR PEČIAI
Už $200.00 parduodami 8 cub. pėdų šaldytuvai Admjral,

Westinhouse, pas mus tiktai......................................... $150.00
Už $300.00 parduodami 10 cub. pėdų šaldytuvai 8 asmenų

šeimai, pas mus tiktai ................................................. $249.00
Už $130.00 siūlomi porcelano viršum pečiai, pas mus sj m. $ 99.00 
Už $200.00 siūlomi virimui pečiai, su stiklo durim, nedus

tame porcelano, pas mus tiktai ................................. $149.00
TELEVIZIJOS IR RADIJO

Balti radijo aparatai virtuvėms ar miegamajam tiktai $ 15.00 
T V ArC, Zenith, Admiral. Dumont, General Electris, sta

lo modeliai ...................................................................... $ 99.00
TV anr grindų pastatomi visų fabrikų šviesus ar tamsus

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

FURNITURE CENTER, INC.
3224 SO. HALSTED STREET

Lietuviu Prekybos Namai vedėjas*-Justas Lieponis
TEL. — VICTORY 2-4220

ĮMONE ATIDARYTA:
Pinu., Ketvirtad.................................................9—9:30
Kitom Dienom:.................................... 9—6.00
Sekmadieniais: .................... . ............. 12—5 valandos

-----------„----------- ------ ----------------------------------- -—

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JŪSŲ BALDUS!

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

MOgJNG

1 i

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TLLTNOTK

BALFo REIKALAI
rAtkelta iš 6 psl.)

rių vienas sutuoktinių yra pvz. gi
męs krašte, kurio kvota nėra iš
naudota. Tokios šeimos gali trum
pu laiku į JAV emigruoti. Toliau 
neblogos emigracij(Js galimybės y- 
ra į Kanadą ir Australiją, ypatin
gai tiems, kurie turi giminių tuose 
kraštuose. Būdamas Ženevoje ta
riausi su ICEM, siekiant gauti lė
šų iš jų fondų emigracijai vykdyti 
ir kelionėms paskolų duoti. Emi
gracijos reikalais tariausi su Balto 
štabu Muenchene; sudarėme pla
nus ir patvarkiau tuoįau išsiunti
nėti paraginimus emigruoti pagal 
kvotas į JAV arba Kanadą ar Aus 
traliją. ši akcija bus skubiai išvys
tyta.

— Minėjote pagalbą pabėgę-1 
liams įsikurti Vokietijoje, Austri- į 
joje ir kituose kraštuose. Reikia 
priimti faktą, kad dalis lietuvių 
neatitiks emigracijos reikalavi
mams ir noromis nenoromis tu
rės Europoje likti. Ar Baltas iš 
savo lėšų galėtų teikti pagalbos į- 
sikurti, kaip pvz. išmokti geros 
specialybės ar įsigyti amato įran
kių ir t.t,?

Šis klausimas yra aktua-! 
lūs ir konstruktyvus. Raginsiu Bal 
fo centrą ir lietuvių visuomenę 
šią akciją išplėsti. Tikiu, kad A- 
merikoje atsirastų geradarių, ku
rie sutiktų padėti tiems, kam bus 
reikalinga įsikūrimui pagalba. Rei 
kalą tenka gerai ištirti, apklausi- 
nėjant pačius pabėgėlius ir ištir
ti vispusiškai jų sąlygas. Šia dide
lis ir svarbus dalykas ir todėl rei
kia tartis su Balfo centru ir lietu
vių visuomene.

— Ką Baltas ar Jūs, kaip or
ganizacijos pirmininkas, numatote 
daryti, kad būtų suteikta pagalba 
ištremtiesiems Sibire ir kitose So
vietų Rusijos dalyse ir pačioje Lie
tuvoje ?

Šiuo reikalu asmeniškai esu 
I nepaprastai susirūpinęs ir tai yra 
vienas didžiausių ir opiausių klau
simų ne tiek man, bet visai Balfo 

1 organizacijai ir lietuvių visuome
nei. Suteikimas pagalbos lietu- 

I viams už Geležinės Uždangos yra 
sunki ii- komplikuota problema to
dėl, kad sovietai reikalauja mo
kėti muitą, kas yra nesuderinama 
su Balfo principais, nes mes, teik
dami pagalbą jos reikalingiems li- 

| garniams ir kitiems, negalime fi
nansuoti valstybę. Mes negalime iš 
Balfo sumų pirkti drabužiams me
džiagą, maisto dalykų ir, juos siųs 
darni, mokėti muitą, kuris siekia 
100% ir daugiau. Kai Vakarų Eu
ropos kraštuose, kaip Vokietijoj, 
Austrijoj, Italijoj, Šveicarijoj ir ki 
tur, kur Balfo šalpa yra išvystyta, 
už įvežamas gėrybes ne tik jokių 
muitų nereikia mokėti, bet dar 
tų kraštų valdžios parūpina nemo
kamus sandėlius gėrybėms sukrau
ti, apmoka jūros transportą iš A- 
merikos ir pagelbsti gėrybių išve- 
žiojimui krašto viduje, tai SSSR 
ne tik jokių lengvatų neteikia, bet 
priešingai, dar reikalauja augštų 
muitų. Pavyzdžiui, į Vakarų Vo
kietiją Balfas savo žmonėms atve
ža ir išdalina per metus daugiau, 
kaip 500 tonų maisto ir drabužių. 
Už tų siuntų jūros transportą ir iš- 
vežiojiimą krašto viduje Vokietijos 
valdžia sumoka daugiau, kaip 120, 
000 markių (apie $28,000). Mūsų 

1 organizacija yra nepolitinė ir ne- 
j srovinė, o grynai humanitarinė, to
dėl nedera valstybei iš labdaros 
organizacijos imti mokesčius ir

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospect 6-7960

J

PAVĖLUOTAS GIMTADIENIS

Anglijos karalienė Elzbieta saliutuoja savo gimtadienio sukak
tuvių šventėje, šalia joja jos vyras Phillip. šiuo metu karalienė yra 
31 m. amžiaus. Oficialus jos gimtadienis yra balandžio 21 d., tačiau 
tuo laiku karalienė buvb išvykusi. (INS)

l‘“tW3STAS KOMuj, O-
ii TOLI IR arti

NAUJI 0M£U TNOKAI-NAUJAUSI NNAbSrrK'fO ĮMINK/Al 
HJ&ų Merų PATYRIMAS - P/6US INSĄŽININGAS PATAPNAV/NAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69St. CHICAGO 36, ILL Tci v/Aifcmok 5-9209J

OVIMC

Atliekame dideliui 'r m .žus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

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

2641 West 71st Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef, PRospect 8-9842, Namu tel. WAlbronk 5-5934

PIRKITE DABA'? TIESIOG NUO

SAINT CAS3MIR 
MONUMENT CO
3914 West 1 1 lth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas micsie!

Tel — CEdarcresf 3-6335

muitus, priešingai, valstybė priva
lo labdaros organizacijai padėti.

— Ar Jūs, pirmininke, ar Balfo 
valdyba dalote žygių, kad SSSR 
būtų tokia humanitariška, kaip ir 
kiti kraštai, ir leistų gėrybes į Lie 
tuvą ir ištremtiesiems Sibire lais
vai be muitų ir kitų .mokesčių į- 
vežti ir dar prisidėtų prie šios |>a- 
L-alhos akcijos, kaip tai daro V. 
Vokietija, Austrija, Italija ir ki
tos šalys?

— Taip. Jau nuo praėjusių metų 
pradžios, kaip Balfo pirmininkas, 
susirašinėju su SSSR ambasado
rium Washingtone p. Zarubinu. 
Prašau kad leistu Balfo veikla iš
vystyti Lietuvoje ir Sovietų Rusi

STATYBAI 

IR NAMŲ 

PATAISYM 
PRISTATOM
Visokių Rūšių 
medžiagą

CARR IVIOODY 
LUMBER CO.

STASYS IJTWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atldara kasdien n no
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro
Seštadienais iki 3 vai. vakaro

*=a i ■■ęss-

BtVEKLY HILLS GP.IJNYClm
UeilauaioB gėlėa dėl vestuvių, baus
tų, laidotuvių ir kitų papuošiu.-.

2443 Wegt 63rd Streea
TeJ. PRospect 8-0833 Ir PR 8-0884.

PETRONĖLE 
(JANIS) JANKAUSKAS

(BERENYTfi)
Gyveno 3514 S. Lowe Avė. 
Mirė birž. 25 d., 1957. Gimė

Lietuvoje. Kilo iš Kauno apy
linkės.

Amerikoje išgyveno 46 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras William, 3 sūnūs: Bruno, 
marti Stephanie; Stanley, marti 
Betty, ir Edvvard, marti Eve- 
lyn; 2 dukterys; Stella ir Ber- 
nice Koran, žentas James, 12 
anūkų, 7 proanūkai, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas MeKeon 
koplyčioje, 634 W. 37th St.

Laidotuvės įvyks penkt., birž. 
28 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Nativity of Our 
Lord parapijos bažnyčią, 37th 
St., & Union Avė., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, duk- 
tetys, marčios, žentas, anūkai ir 
pmnnfakal.

Laidotuvių direktorius Joseph 
MeKeon. Tel. YArds 7-0925.

iN NE N! NE Nf 3^ NE NS NC NE jčf Nf Nt jN SN 3NJNIN 3N Nf

M O V I N G
A BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymua bei pervežimus 
•š tolimų ir artimų atstumų. 

Tel. BIshop 7-7075

joje, panašiai, kaip mes veikiame 
Vakarų Europos kraštuose, Ame
rikoj ir Kanadoj. Susirašinėjimas 
dar tebevyksta, bet iki šiol aiš
kaus ir konkretaus atsakymo iš so
vietų dar negavom. Su SSSR am
basados Washingtone pareigūnais 
teko ir asmeniškai tais klausimais 
kalbėtis, bet jie atsakė, kad nega
li tų reikalų išspręsti, nes turi 
Maskva nutarti. Ambasadoriui Za- 

j rubinui pasiūliau sutikti į Lietu- 
; vą įsileisti Balfo delegaciją susipa- 
I žinti su ekor.ominjais ir kitokiais 
žmonių reikalais, bet ir į šį mano 
pašildymą atsakymas dar negau
tas.

UŪDtSIO VALANDOJ 
{rakite

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

S*. Westw« Avą, Air CoodMoned koplyčia 
7-86M — 7-8601 Automobiliams vista 
karte mrveaa kitose aiteete dalyeet sausime

koplyAtą areiaa Jūsų namų.

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

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj- ątapaaadinta kita 
palaka — BALTOJI LELIJA. Vir-

\ sėlį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiniiiiiiii

RADIO PROGRAMA
l. ie, Kadlo Programa U stotie. 

WBM8, 1090 kil. sekmadieniais 12—
| 12:80 vai. per pietus: liet. muzika
dainos, ir MagdutSa Pasaka. Blank* 
reikalais kreiptis J Steponą Minką 
Baltlc Klorlats, Gėlių ir Dovanų Krau
tuvę, 602 U. Hroadway So. BoatOL 
i't Mass čel. So. 8-04SŽ. Ten tai 
gaunama 'alk llrauaar 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Prccin Photo Stndio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. sav.
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENA IR N AKTJ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. t d į R S0. 50th AVĖ.
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

TOvvnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 1 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias kAmbulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

1 tį. Reikale šaukti
mus.

v s o s e Chicagos ir 
Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame.

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

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

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. M1CHIGAN A\ E. Tel. COmiuodore 4-2228

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublii 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir lOuiihall 3-9687
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X Dr. Z. Danilevičius ALRK 
Feder. Jaunimo stovyklai paau
kojo 500 dol. Po 100 dol. paau
kojo inž. K. Kriaučiūnas ir dr. 
F. Kaunas.

X Bilety į taut. šokių šventę 
jau yra likę neperdangiausiai, 
todėl jų neįsigiję turi paskubėti 
apsirūpinti vietomis. Biletai 
parduodami šventės raštinėje: 
3320 So. Halsted St., tel. CL 4- 
4096.

X Ona Gimbut ir jos sūnus 
Stasys iš Brighton Parko išvy
ko į Arlington, Calif., aplankyti 
Sarkauskų šeimas. Kartu išvy
ko jos duktė su vyru ir dvynu
kėmis dukterimis. Birželio 20 d. 
Vaiteliui ir Mortai Gimbutams 
gimė sūnus, sveriąs daugiau 
kaip 6 sv.

X Tautinių šokių šventes 
nakvynių komisija prašo mūsų 
visuomenę priglausti atvykstan
čius tautinių šokių šokėjus. Ga
lintieji šiame reikale pagelbėti 
yra prašomi apie tai pranešti 
Tautinių Šokių šventės raštinėn 
3320 So. Halsted St., tel. CLiff- 
side 4-4096.

X Apie 800 mokyklinio jau
nimo vaikų dalyvaus pirmosios 
JAV ir Kanados liet. tautinių 
šokių šventės mokykit) progra
mos dalyje. Jie pasirodys su 
žaidimais, dainomis, kanklių ir 
skudučių muzika. Šią didžiulę 
šventę rengia LB Chicagos apy
garda, talkininkaujant specia
liam komitetui bei įvairioms ko
misijoms.

X Vytautas Vizgirdas iš Au
roros ir Aldona Miliauskaitė iš 
Chicagos susituokia liepos 6 d. 
11 vai. ryto Šv. Kryžiaus baž
nyčioje, 4557 So. Wood st., o 
vaišės įvyksta Holy Angels 
Hali, Locust st., Aurora, III. 
Jaunojo tėvai yra sintautiečiai, 
Šuopių kaime buvę stambūs ūki
ninkai, zanavykų krašto žmo
nės — suvalkiečiai, kurie dabar 
gražiai įsikūrę Auroroje. Jie 
turi tris sūnus.

X Dr. Jonas Gylys su žmona 
ir motina buvo vienas iš svečių 
“Draugo” dedikacijos iškilmėse 
praeitą sekmadienį. Dr. Jonas 
Gylys, žinomojo dr. Antano Gy
lio sūnus, yra Bio-Test labora
torijos vedėju. Ši įstaiga tiria 
vaistų veikimą žmogaus orga
nizme. Ji veikia glaudžiame 
kontakte su Northvvestern uni
versitetu. šiuo metu laboratori
ja domisi keliomis naujomis 
vaistų veikimo problemomis. 
Dr. Gylys žadėjo apie savo veik
lą painformuoti mūsų dienraš
čio skaitytojus.

X International Amphithe- 
atre, 42 S. Halsted st., užpraei
tą pirmadienį buvo gyvas judė
jimas. Dalyvavo apie 800 mo
kyklinio amžiaus vaikų repeti
cijoje, kur buvo atlikta 6 dai
nos ir 4 žaidimai. Seselės gra
žiai parengė jaunimą pasirody
ti programoje. Visi laikėsi labai 
drausmingai ir tvarkingai. Tuo 
pasigerėjo pats salės vedėjas ir 
JAV korespondentai, kaip Tri
būne, American Herald ir kiti. 
Jungtiniam Chicagos mokinių 
chorui diriguoja muz. A. Skri- 
dulis.

x Raguolis-B aumkuehcn bu
vo visų mėgiamiausias py
ragas Lietuvoje. Dabar galite 
juo gardžiuotis, vaišinti savo 
svečius, o ypatingai nustebinti 
stetimtaučius, nes Marquette 
Bakery savin. Vilius Albrechtas 
tą nuostabų pyragą kepa pagal 
lietuvišką receptą. Chicagiečiai 
gali atvykti arba užsisakyti te
lefonu: Marąuette Bakery, 2616 
W. 69th St., Chicago 29, III. Tel. 
VVAlbrook 5-3471. Už Chicagos 
norintiems gauti raguolį, jį 
siunčiame paštu C. O. D.

X Rašyt. Petras Babickas iš 
New Yorko atvyko pas savo 
broli į Chicagą 4135 S. Camp
bell ir Chicagoje susirgo.

X Chieigos I.EK Lituanicos 
I komanda praeitą sekmadienį 
sužaidė lygiomis — 3:3 su stip
ria Slovaks vienuolike. Susitiki
mas tarp šių klubų rezervinių 
komandų baigėsi 4:2 lietuvių 
naudai.

X Birželio mfo. 30 d. 7 vai. 
vak. įvyksta banketas Lietuvių 
Tautinių šokių šventės Jauni
mo kongreso ir meno parodos 
dalyviams pagerbti. Vieta — 
Morrison viešbutis, 79 W. Ma- 
dison St.

X Kun. prof. Stasys Yla pa
sakys pamokslą birželio 30 d. 
9 vai. ryto Šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioje ryšiumi su lie
tuvių tautinių šokių festivaliu. 
Šv. Mišių metu giedos "Daina
vos” ansamblis.

X Jonas Kirvaitis, Interstate 
Insurance Agency savininkas, 
išvažiuoja nuo š. m. birželio 29 
d. iki š. m. liepos mėn. 14 d. ato
stogų. Kontora dirbs normalias 
darbo valandas.

X Taut. šokių svečių priė
mimo komisija, kuriai pirminin
kauja J. Mozeris iš Bridgepor- 
to, jau suorganizavo kitus ko
misijos narius, kurie pasirūpino 
lėšų gavimu tam reikalui. 
Dabar jau aišku, kad ši komisi
ja duoda pietus visiems tauti
nių šokių dalyviams — 500 as
menų vienoje iš Intern. Amph. 
restorano salėje.

Jau esame pirmosios JAV ir 
Kanados Lietuvių Tautinių Šo
kių šventės išvakarėse. Jos pa
sisekimas priklauso ne vien tik

KAZYS ULEVIČIUS,
Chicagos Šaulių klubo špkėjų 

mokytojas

X Edmundas Valonis veda 
LaVerne Gaudas šį šeštadienį, 
birželio 29 d., 12 vai. popiet, Šv 
Povilo nuo Kryžiaus bažnyčioje. 
Edmundas Valonis yra sūnus 
Juozo ir Salomėjos Valonių iš 
Šv. Juozapo parapijos South 
Chicagoje. S. Valonienė (tėvų 
pavarde Kaupaitė) yra sesuo1
Motinos Marijos, šv.' Kazimic-1 visuomeninL ir kultūrin> veiki'
ro seserų įsteigėjos. Panelė m^'

Sueigoje klausimą referavo 
dr. F. Kaunas. Diskusijose da
lyvavo Z. Juškevičienė, kun.

Gaudaitė yra duktė žymaus ad
vokato Petro Gaudo iš Park 
Ridge, III. Vedybų apeigas at
liks ir šv. mišias atlaikys kun. I Vilkaitis’ kun* P* Patlaba’ Br* 
Petras Cinikas, MIC., T. Mari-)Siderevlčius’ Alekna- prapuole-
jonų spaudos vedėjas. Vaišės nis- Z Ašoklls ir kt Sue1^ Pa

vedė J. Švedas.ruošiamos Tam O’Shantei 
Country Club, Niles, III.

X J. Pakel, J. Miller, A. Gint- 
neris, A. Jasaitytė, Br. Shotas, 
J. Kreivėnas, J. Jasaitis, dr. J.
Bajerčius, A. Skridulis. Z. Dai- P"skaitoma suvlr» 40 legiono 
lidka ir kiti dalyvavo paskuti- P°8tli- Dariaus-Girėno postas 
niame tautinių šokių komiteto atlieka 9varbii» rolę le«iono
pasitarime, kaip, kur ir ką pa
tvarkyti, kad šokių šventė bir-l1“ narių 8kaiilumi ir tiek dauK 
želio 30 d. gerai pasisektų. Bu-1 aėkmin8'< vajų pravedęs. Tas
vo aptarta vadovo išleidimas ir 
platinimas, keletos tūkstančių 
atsišaukimų-kvietimų išdalini
mas prie visų lietuviškų bažny
čių, reklamos lietuvių ir anglų 
spaudoje talpinimas, garbės 
svečių priėmimas ir daug kitų 
smulkesnių reikalų aptarimas 
ir suderinimas. Pabaigoje buvo 
pažymėta, kad rengiant tokio 
didelio masto tautinių šokių 
šventę, buvo išvengta tarpusa
vio nesusipratimų ir visi asme
nys, kurie turėjo atlikti savo 
darbus, kaip komiteto ir apie 
10 įvairių komisijų, jas atliko 
pavyzdingai, todėl šventei pasi
sekimas yra garantuotas, o sve
čiams bus suteikta malonumo. į

DDBNRABTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILUNOIB

Lietuvių Jaunimo Kongreso rengimo komitetas su komisijomis. 
Viduryje sėdi komiteto pirm. Adomas Miokevičius.

LIETUVIŲ DEMONSTRACIJA CHICAGOJE
V. KUTKUS, Detroit, Mich.

ną Chicagos majoras Daley, pro sias matomumas iš kiekvienos

nuo rengėjų, ne vien tik nuo ne šimtais ar tūkstančiais, bet 
programos dalyvių, bet daugiau; dešimtimis tūkstančių iš visos 
šiai nuo visų lietuvių Kanadoje Kanados ir Amerikos, o vieti- 
ir Amerikoje — taigi nuo ta- niai čikagiečiai tenedrįsta sąži- 
vęs, mielas broli ir sese. ; nės balso kviečiami nė vienas

Birželio 30 diena Chicagoje pasilikti namuose, kada kiti lie- 
yra visų lietuvių demonstraci- tuviai suvažiuos, nugalėdami 
jos diena, kuri privalo parody- šimtų ir tūkstančių mylių atstu 
ti, kad lietuviai, nors toli išblok mus.

Virš 1,000 programos daly
vių — tautinių šokių grupės ir 
mokyklos — savo dalį irgi pa- 

, ruošė, nes net 32 šokėjų grupės
... .. i .. . _ ... , . . . _ ,1 iš 20 Kanados ir Amerikos vie-
a-1-raa nors P a engėjai pa are vis ą, a tovįų jau beveįk visi metaį akor
c.a. išblaškyti po platųjį S.au- švente kuo sėkmingiau pavyk-1 garsama aidint
res Amerikos kontinentą, bet Į tų. Jie išnuomojo didžiulę 8,000
brangina savo tautos papročius, sėdimų vietų International Am- 
gerbia lietuvio vardą ir neišsi- phiteatre salę, kuri yra prie 42 
žada jo dėl “trupinio aukso, ir So. Halsted gatvių. Ši salė bu 
gardaus valgio šaukšto”. Tą die vo tinkama didžiųjų Amerikos
_______  _________________  partijų suvažiavimams, joje da-

Įlyvavo ir kalbėjo dabartinis 
X šaulys K. Ulevičius ir š. JAV prezidentas, jo pirmtakū- 

Šilingaitė, per Chicagos šaulių nas Trumanas, kone visi dabar- 
klubo meno kuopelę, kaip tauti- j tiniai gubernatoriai, senatoriai 
nių šokių šokėjai, surinko au- ir kongresmanai bei kiti įžymūs 
kų tautinių šokių šventės rei- žmonės, todėl, kad užtenkamai 
kalama sumoje $50. Pinigai jau «t,ra * bus ir mun,s- C,a suva’ 
įteikti šventės ižd. A. Gintne- zlavę mlnel‘ asmenys nustatė 
riui, kaip komiteto nariui. ?a',res JAV gyvenimui, čia jie

j diskutavo ir parinko žmones va 
X Janina Račkauskaitė ir dovauti Amerikai, o mes — lie- 

Bronius Racevičius susituokė tuvių tautos ambasadoriai — 
šeštadienį, birželio 22 dieną, susirinkę toje pačioje salėje pa- 
Švč. Panelės Gimimo parapijos demonstruosime prisirišimą sa- 
bažnyčioje. Jųdviejų moterystę vo lietuviškoms tradicijoms ir 
palaimino J. E. vysk. V. Briz-1 parodysime, kad, reikalui esant,
gys-

Vakare jaunosios tėvų na
muose buVo suruoštos šaunios 
vestuvių vaišės. Jaunieji gavo 
daug sveikinimo telegramų, net
gi iš Lietuvos.

X LB Cicero apylinkės val
dyba praėjusią savaitę buvo su
kvietusi vietos aktyvesnius lie
tuvius pasitarti, kaip ir kokių 
būdu pagyvinti vietos lietuvių

X Bruno Pranskus, Dariaus- 
Girėno Amerikoj legiono adju
tantas, buvo išrinktas valdybos 
nariu 4-tos apskrities, kurioje

veikioje, kadangi jis toks dide-

postas, kuris turi tiek daug lie
tuvių narių, tikrai suteikia daug 
garbės mūsų tautai.

X Antanas Yuknis, Don Var
no legiono posto narys, tikrai 
nuoširdžiai ir tvarkingai* rikia
vo automobilius artimos parapi
jos kieme dedikacijos metu pra
eitą sekmadienį. T. Marijonai ir 
“Draugo” administracija jam 
yra dėkingi už patarnavimą. 
Reikia pasakyti, kad praeitais 
metais Antanas Yuknis su gru
pe Don Varno posto legionierių 
tvarkė pastatymą automobilių 
per “Draugo” metinę gegužinę 
Oak darže. Jų patvarkymu
33% automobilių dauginu tilpo Ea»t Chicago lietuvių tautinių šo- Į uį, važiavimą į miesto centrą 
j - , • kių mokytojas su savo grupe daly-1 ,
daržo kieme. vaus šokių festivalyje Chicagoje. teks mokėti 25 centus.

klamavo LIETUVIŲ DIENĄ 
Chicagoje, todėl mes ją įgyven
dinkime, plačiai suvažiuodami

sugebame vieningai kovoti ir 
atstovauti lietuvių tautą.

Salė visais atžvilgiais yra tin 
karna, nes žiūrovams puikiau-

CHICAGOS ŽINIOS
Galima išgelbeti vaikų

gyvastį j
Susisiekimo Saugumo taryba1 Montgomery Ward bendrovė 

nustatė, kad daugiau kaip pusei paskelbė, kad yra susitarusi nu- 
vaikų, kuriuos gatvėse užmuša, pirkti miesto centre esančią 
automobiliai, nelaimės sulaukia I Fair krautuvę ir, dar tris Fair
eidami ar bėgdami skersai gat
vę ties viduriu bloko, ne ties 
sankryža. Tėvai privalo vaikus 
išmokyti eiti skersai gatvę ties 
sankryžomis ir tai išgelbės dau
gelį jaunų gyvybių.

Mokytojų kolegijos 
prezidentas apie religiją
Dr. Martin L. Koehneke, Con- 

cordia Mokytojų kolegijos pre
zidentas, kalbėdamas viename 
suvažiavime River Forest prie
miesty pabrėžė, kad religijos 
mokymas, krikščioniškas švieti
mas turi vykti visą gyvenimą.

V. AUKŠTUOLIS,

vietos, gretimose salėse gra
žios užkandinės, veikia šaldo
moji oro sistema ir lauke yra 
daug vietos mašinų pastaty
mui. Šokėjams salė irgi gera, 
nes yra geros grindys ir puikus 
apšvietimas.

sukosi ir derino savo judesius. 
Tautinių Šokių šventės progra
ma galutiniai sudaryta. Joje 
matome net 18 tautinių šokių, 
kurių 12 — bendri, 2 — mergi
nų, 2 — vyrų, viena atliks tik 
Clevelando ir Putnamo mergai
tės ir vieną tik Bostono grupė. 
Kaikurie šokiai bus šokami pir
mą kartą. Šokius muzika paly
dės muz. Br. Jonušo vadovauja
mas 28 pučiamųjų instrumentų 
orkestras. Be to, programoje 
dalyvauja Chicagos parapinių 
bei lituanistinių mokyklų moki
niai su savo šokiais — žaidi
mais, dainomis, kanklėmis ir 
skudučiais.

Dabar, mielas lietuvi, lietuve, 
ateina tavo eilė tarti žodį ir 
Tautinių Šokių šventę apvaini
kuoti gausi apsilankymu. Tikiu, 
nad birželio 30 d. 2:30 vai. p. p. 
lietuviai užpildys International 
Amphiteatre salę.

Mont. Ward perka 
Fair krautuves

departamentines krautuves ki
tose vietose. Už tai sumokės 
$9,302,500. Perka iš Kresge 
Foundation, kuri iš 372,100 Še
rų turi 301,300. Dabar Montgo
mery Ward turės savo įstaigą 
miesto centre.

Per klaidą išleido iš 
kalėjimo

Joseph Moretti, 19 m. am
žiaus, buvo per klaidą išleistas 
iš kalėjimo ir laisve pasinaudojo 
keturias su puse valandų. Ka
lėjimo raštininkas pastebėjo, 
kad jo bausmė už užpuolimą jau 
atlikta ir išleido. Tačiau pra
slinkus kelioms valandoms bu
vo pastebėta, kad tasai jaunuo
lis dar buvo nubaustas puse 
metų kalėjimo už slaptą nešio
jimą ginklo. Buvo susisiekta su 
jo namiškiais ir jisai greit.gr}- 
žo vėl j kalėjimą.

Pabrangs važiavimas 
į miestą?

Miesto Susisiekimo vadovybė, 
susirūpinusi sunkiu deficitu, 
planuoja įvesti zonas Važiuo
jant iš vienos zonos į kitą bus 
kiek padidintas mokestis. Įve
dus tą pertvarkymą daugumai

Sužeistasis gaus diplomą
Stasys Sacauskas, 14 m. ber

niukas, kurio kojas sausio 31 
d. sutriuškino automobilis, vis- 
dėlto vakar gavo mokyklos bai
gimo diplomą. Jam esant su
žeistam, bet jau sveikstančiam, 
jį namuose lankė mokytojai, du 
kartu savaitėje su juo dirbda
mi po šešias valandas. Švieti
mo taryba rado jį reikiamai pa
siruošusį ir nutarė diplomą iš
duoti. Tuo labai apsidžiaugė jo 
tėvas ir jo penki broliai ir ke
turios seserys. Jų šeima gyve
na 745 W. 48 str. Visi dalyvavo 
diplomų įteikimo iškilmėse.

Didžioji paroda
Ateinantį šeštadienį 10 vai. 

ryto Navy Pier patalpose atida
roma speciali Chicagos paroda, 
kuri pavaizduos šios apylinkės 
pramonę, prekybą, kultūrinį 
gyvenimą, pramogas. Paroda 
tęsis 16 dienų. Ruošiamos spe
cialios iškilmės, kad būtų pa
traukti lankytojai iš Illinois, 
Indianos, Wisconsin, Iowos ir 
Michigan valstybių. Illinois 
diena bus liepos mėn. 3 d. Įėji
mas į parodą bus 90 centų, vai
kams — 50 et.

Suvažinėjo darbininkus
Kelyje nr. 66, apie 65 mylios 

į pietvakarius nuo Chicagos, 
sunkvežimis užvažiavo ant dir
bančių vyrų, du iš jų užmušda
mas ir keturius sužeisdamas. 
Užmuštieji darbininkai yra iš 
Jolieto. Sunkvežimio šoferis 
Norman Shelby, 41 m. amžiaus, 
policijos sulaikytas.

46 laimėjo mokslapinigius
Net 46 Chicagos jaunuoliai 

laimėjo vidutiniškai po $700 
mokslapinigių savo studijoms 
universitetuose ir kolegijose. 
Tie mokslapinigiai yra skiriami 
iš William Cook fondo, kurio 
vardu pavadintas mūsų apskri
tis.
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Pajieškomoą virėja ir jfc>s pagel- 
bininke didesnei grupei žmonių. 
Geras atlyginimas ir kambariai vie
nai ir kitai. Skambinkite POrts- 
mouth 7-1687.
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KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Štamo leidinyje Ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-blų Socialinio Drau
dimo (Sodai Securlty) {statymas su 
naujausiais 1958 metų papildymais, 
būtent: 1) Oficialus pensijų Ir pašal
pų lenteles, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo S2 metų amžiaus, 8) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo S0 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų įstatymas 
(Workmrn'» Oompcnsation), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
slželdlmus kiek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:
‘D RAUGAS”

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

KAS TIK TURI GERA SKONI, VISKĄ 
PERKA PAS UEPONĮ !

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, Sek m. 12—5, Kitom dienom 9—6

VASAROS STOVYKLA 
BERNIUKAMS

VADOVAUJAMA TftVV JĖZUITŲ

Gražioje Michigan vasarvietėje, VVatervliet, Michigan.<
Priimami berniukai nuo 6 — 14 metų.

Savaitinis mokestis vienam asmeniui $25.00.
Stovykla prasideda liepos 1 d., baigiasi liepos 29 d. * f

Registruotis: REV. J. BOREVIčIUS, S.J.
5541 So. Paulina St., Chicago 36, III.

Tel. HEmlock 4-1677

Ketvirtadienis, 1957 birželio 27

KAS KĄ IR KUR
— Amerikos li*‘tu\ių piliečių klu

bas Melrose Parke ir apylinkėj ren 
gia pikniką šį sekmadienį, birželio 
30 d. Maywtš>d Forest reserve lst 
avė. Bus gera muzika, laimėjimai, 
lietuviški žaidimai, užkandžiai. Vi
si apylinkės lietuviai kviečiami da
lyvauti. Pradžia 1 vai. p.p,

Rengimo komisija
— Bud riko radijo prag raina. Daili 

nuoja Algirdas Brazis. Šį vakarą 
vėl gėrėsitės gražia Budriko radi
jo programa iš stoties VVHFC, 1450 
kil. nuo 6 iki 7 vai. Visų mėgiamas 
operos solistas Algirdas Brazis y- 
ra pasirengęs palinksminti visus 
gražiomis dainomis; be ’tįo, dar iš
girsite gražių muzikos kūrinių. Bus 
ir kontestas. Praėjusios savaitės 
premijas laimėjo: Frank Vasiliaus
kas, 3343 S. Wallace St., laimėjo 
vyrišką geltono aukso rankinį Bu
lovą laikrodėlį ir J. Gurinąs, 5626 
S. Whiple St., laimėjo lagaminą. 
Taipgi kitas dovanas laimėjo Juo
zas Plačas, Matuklonytė ir Kuta- 
ras. Pasiklausykite* Budriko radi
jo programos ir dalyvaukite kon- 
teste.. Pranešėjas

Brangsta pragyvenimas
Darbo departamento įstaiga 

Chicagoje praneša, kad mūsų 
mieste gegužės mėnesį pragy- 
venimas buvo 0.2 procento 
brangesnis, kaip balandžio mė
nesį. Pabrango maistas ir bu-, 
tas.

. k i
Mirė sužeista

Lena Stolzenbach, 54 m. am-, 
žaaus moteris, mirė nugabenta 
į Šv. Jokūbo ligoninę Chicago 
Heights. Mirė praslinkus dviem 
valandom po automobilio nelai
mės, kurios metu jos vyro vai
ruojama mašina priekiais susi
dūrė su kitu automobiliu.
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P 0 P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Bariuko JUZE DAUŽVAKMENE

rai u epu p rasta anyga Virš *v. 
ceptų grynai l'etuvlškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvap- 
dlenš. kuri dažnai pasakodavo apie

, lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
čius {domiausius lietuviškų valgių 
receptus ir DRAUGAS Juos Išleido 
labai parankioje formoje. Pirmą kar
ta tokia knyga pasirodo knygų rla- 
kjje

Gera dovana kitataučiams a 
ilškal skaitantiems lietuviams.

Raina — $2.00

’ zHeK vmue kartu su pinigais siųskite’ 

O K A U U A 8”

4545 West 63rd Street 

Chicago 29. Illinois
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