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Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
Mūsų korespondentas Prancūzijoje

JUNGTINĖS TAUTOS. — Praeitą trečiadienį paskelbtasis 
24 valstybių nutarimas paprašyti JT sesijos pirmininką sušaukti 
Generalinę Asamblėją „kaip galima skubiau“, bet turint galvoje, 
kad neanksčiau Labor Day ar net vėliau, vengrų tautos draugams 
suskaudino širdis.

JAV, kurios buvo to ^ą-rių,— --------------------------- -----------------------------

valstybių pasitarimo iniciatorė, 
dar pačioje pradžioje, kai tik pa
sirodė Generalinės Asamblėjos 
komiteto pranešimas apie įvy
kius Vengrijoje, buvo pareišku
si, kad jis reikalingas „neatidė
liotino įsigilinimo ir akcijos“.

Užsienio valstybes gaus

Bendras nusivylimas
Kai JAV delegacijos vedėjas 

ambasadorius Lodge informavo, 
jog jis šauks susirinkimą ir tar
sis su tomis valstybėmis, kurios 
sponsoravo rezoliuciją JT, pa
šaukusią gyveniman tąjį tyrimų 
komitetą, čia buvo manoma, kad 
bus pareikalauta Generalinę 
Asamblėją sušaukti tuojau pat.

Didelio nusivylimo sukėlė tad 
pranešimas, kad sesijos sušauki
mo klausimas pavestas sesijos 
pirmininkui su ta mintimi, jog 
šiuo metu, girdi, gal ir laikas 
būtų nepatogus. Kaip

laidota bendroj duobėj. Kiti kū- 
pirmoji! buvo sujudę tuo metu, kai vyko1 nai buvo palaidoti giminių. Žu- 

priežastis nurodyta karščiai New sukilimas, tai kodėl dabar tingė- j vusių uragane jieškoma ir to- 
Yorke, o kita priežastim laiko-iti susirinkti ir išklausyti, kaip Uau.
ma tai, kad augštieji delegacijų! dokumentais kalbama apie tai, 
pareigūnai yra išvykę į savo kaip žmonės už laisvę kovojo ir 
kraštus, tai jei dabar būtų sesi- mirė.
ja šaukiama, teateitų tik mažių.
kai. Girdi, gi tokiam klausimui 
kaip Vengrijos, reikalinga, kad 
dalyvautų patys augštieji parei
gūnai, gal net užsienių reikalų 
ministrai, gi šitie ponai teatva
žiuos į New Yorką tik rudenį pra 
sidedančios reguliariosios sesijos 
atidarymui. Tai šitaip išėjo, kad 
tas „skubus ir neatidėliotinas“ 
dalykas tapo ir ne taip jau sku
bus ir atidėtas iki rudens.
Vis nepalanki politinė padėtis
Jungtinėse Tautose daug kas 

apgailestauja, kad Vengrijai ten
ka vis būti nepalankios politinės 
situacijos auka. Čia ypač prisi
menama nepalanki situacija per
eitų metų rudenį, kai Vengrijos 
sukilimas prasidėjo beveik ly
giagrečiai su britų - prancūzų - 
žydų invazija Egipte. Ir buvo 
taip, kad tie įvykiai Vid. Rytuo
se visdėlto nustelbė Vengrijos 
įvykius. Sesija posėdžiavo, reika
lavo dokumentinių įrodymų, o 
sovietų tankai traiškė vengrus.

Dabar, kai Generalinės Asam-

WASHINGTONAS, liepos 2. 
— Herbert Hoover, jr., buvęs 
valstybės pasekretorius, sugrįžo 
į valstybės departamentą savai- 

blėjos specialus komitetas po, tei ar 10 dienų, jis bus patarėju 
penkių mėnesių darbo parengė gazolino importo reikaluos. Gaus
ir išleido tą dokumentinį įrody
mą apie sovietų kariuomenės in
tervenciją Vengrijoje ir kai pa
gal visą tvarką Generalinė Asam 
blėja turėtų susirinkti savo sesi
jos, nes taip buvo nutarta vasa
ros poilsio išsiskirstant, vėl at
siranda kas dėmesį nutraukia. 
Londone tebevykstantieji nusi
ginklavimo komisijos pasitari
mai sutraukė pasaulio dėmesį ir, 
atrodo, prisibijoma Vengrijos 
klausimą atnešti į Asamblėją, 
kad iš to nusiginklavimo medžio 
voveris nepabėgtų. Daug kas čia 
kaltina JAV už tokią neryžtingą 
veiklą.

Sovietai tuo tarpu, kaip anuo 
metu kaltino tuos, kurie norėjo 
atkreipti dėmesį į Vangrijoje vy 
kusias nekaltų žmonių skerdy 
nes, prikišdami jiems, jog šituo 
jie nori dėmesį nukreipti nuo 
Egipto scenos, taip dabar jie kai 
tina tuos, kurie nori atkreipti 
dėmesį į Vengrijos pranešimą, 
kaltindami juos, kad jie nori nu
kreipti dėmesį nuo nusiginklavi
mo.

Kažkas išsisukinėja 
Bet kaip ten bebūtų su sovie

tiškosios pusės teisinimais, čia 
politiniai stebėtojai mano, jog 
JAV neryžtingumas skubiai ak
cijai Vengrijos pranešimo atve
ju yra nedovanotinas, o tie aiš
kinimai, kodėl dabar nepatogu 
susirinkti, o būtų vėliau patogu, 
vadinami grynu išsisukinėjimu.

Karščiai, čia sakoma, nieko 
nereiškia, nes Jungtinėse Tauto
se, kur posėdžiai vyksta, yra vi
suotinis šaldymas ir prakaito 
šluostytis nereikia. Dėl išlaidų 
irgi juokiamasi. Kas gi išlai
dos? Ar valstybių galvos mažai 
išleidžia niekams ir ar jie patys 
už tai moka? Ir kiek dar jie iš
leis dalykams, kurių visiškai abe 
jotinas tikslas. Bet čia nėra abe
jojimo, kad reikia susirinkti. Jei 
jau taip smarkiai visi laisvieji

Bent moraliai padėtų
Tie patys stebėtojai dar pri

duria, kad skubi Asamblėjos ak
cija, kad ir nieko apčiuopiamo 
nenuveiktų, bet bent turėtų di
džiulės moralinės reikšmės. So
vietams, be abejo, naujas smer
kimas ir pasmerkimas kaip van
duo ant žąsies, bet patiems ven
grams jis būtų reikšmingas. Jie 
sako, kad reikia atsiminti, jog
dabar vengrų vyriausybė dar nė-! ci>’ kuri buVo Pradėta Prieš sa
ra tikra savo pozicijomis, gyve
nimas tenai dar nėra stabiliza
vęsis, todėl ir naujas Jungtinių 
Tautų Asamblėjos žygis būtų ge
ras moralinis smūgis strategiš
kai persitvarkančiam priešui, o 
naujas padrąsinimas ir parama 
didvyriškai kovojančiai vengrų 
tautai.

Grįžo savaitei

į dieną po 48 dol.

Rytoj švenčiame Amerikos 
priklausomybės šventę.

ne-

Prezidentas Eisenhower 
k. į dešinę: Harold W. 
lifomia; Leo Heogh,

gubernatoriai Baltuose rūmuose. Iš
Handley, Indiana; William G. Stratton, Illinois; Goodwin J. Knight, Ca- 
Civilinės gynybos administratorius, prezidentas ir T. McKeldin, Maryland

Žuvo 80
TORONTO, Kanada, liepos 2. 

— Kanadoj per vadinamą Domi
nijos šventės savaitgalį, keliuo
se žuvo 48 žmonės, gi iš viso per 
savaitgalį žuvo 80 žmonių.

Didėja aukų 
skaičius

LAKE CHARLES, La., liepos 
2. — Uraganas Audrey pareika
lavo ligi 300 žmonių gyvybių. 
Neatpažintų 40 lavonų buvo pa

Uždarytas

suvažiavimas
GRINNELL, Iowa, liepos 2.— 

Influenzos epidemija palietė jau 
apie 200 asmenų ir todėl buvo 
uždaryta tarptautinė religinė 
konferencija, kurioj buvo su
kviesta 1,880 jaunimo. Iowos 
sveikatos departamentas prane
ša, kad liga palietė dalį suvažia
vimo dalyvių ir todėl konferen-

.vaitę ir turėjo baigtis šiandien, 
buvo uždaryta. Suvažiavime da
lyvavo 43 tautų atstovai.

Pirmos divizijas
BONNA, Vokietija, liepos 2.— 

Vakarų Vokietija jau sudarė tris 
divizijas ir jas vakar įjungė į 
Nato. Tai pirmas Vokietijos kor- 
pas oficialiai įjungtas į Nato. Di
vizijos dar nėra pilnos, nėra ge
rai paruoštos ir skaitoma tik 80 
proc. pilnos divizijos. Nedidelės 
iškilmės bus sekantį penktadie
nį. Divizijos pristatytos Europos 
centro Nato vadui vokiečiui gen. 
Speidel. Divizijos priklausančios 
Natui yra Giessene, Hannovery- 
je ir Regensburge.

Pagalba Jordanui
WASHINGTON, liepos 2. — 

Jordanijos karalius Hussein 
gaus iš Amerikos 20 milionų do
lerių pagalbos. Iš tos sumos dau 
giausia eis militarinei pagalbai. 
Pavasarį jaunasis karalius buvo 
gavęs krašto ekonominiam su
tvirtinimui 10 mil. dol.

KALENDORIUS77 t
Liepos 3 d. šv. Leonas ir šv. 

Ottonas. Senovės: Lingis ir Bi
jotė.

Liepos 4 d. JAV nepriklauso
mybės šventė. Šv. Berta našlė. 
Senovės: Aldis.

Saulė teka 5:20, leidžiasi 8:29. 
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien karšta ir tvanku. Galimas 
lietus su perkūnija.

Europa neįsivaizduojama be 
Pabaltijo valstybių

PARYŽIUS, liepos 1. — Prancūzų akademikas Wladimir d’Or- 
messon dienraštyje „La Croix“ straipsnyje „Kurti Europą“ pri
mena savo ištikimumą Europos apsijungimo minčiai nuo 1925 m. 
Tuo tarpu jis buvo laikraštininkas ir ligi 1530 metų labai daug 
rašė Europos tautų suartėjimo klausimais.

Dabar gi jis taip rašo: „Mes
sakome: reikia kurti Europą... 
Skubinkime ją organizuoti... Dar 
vakar reikšmingas kongresas 
buvo surinkęs Romoje tūkstantį 
įvairių tautų atstovų įsitikinu
sių pro-europiečių. Tai puiku. 
Bet kokią Europą kurti? Šiuo 
metu neįmanoma kalbėti apie se
nojo žemyno visumą. Europa yra 
perkirsta į dvi dali. Viena iš jų 
yra nelaisvėje. Jau^reit bus 20 
metų kaip 8 nepriklausomos vals 
tybės visiškai nustojo tos nepri
klausomybės. Jos yra pasmerk
tos vergauti. Dėl to fakto nėra 
įmanoma, kad jos dalyvautų ry
toj organizacijoje, kurią mes no 
rime sukurti ir kuri yra liasvų 
tautų bendruomenė. O ar „Euro
pa“ gali būti įsivaizduojama be 
Lenkijos, be Vengrijos, be Rumu , 
nijos, be Čekoslovakijos, be Bul
garijos, be trijų Pabaltijo vals
tybių?“ — klausia prancūzų aka 
demikas ir tęsia: „Net prileidus, 
kad kelios Vakarų Europos Vals 
tybės turi politinę teisę pavadin- ■a. „ t , pirks vadinamus tokenus, kai-
tl „Europa jų sugalvotą bendrą nUQS susi8,ekima8 5 ct maiiau. 
sistemą, ar jos turi tam morali- Sjs pakėllmM kaip praneša CTA 
nės teisės. Ar mes galime toms inn Gunlook duo8 bendrovei
broliškoms tautoms, kurios ken
čia kūnu ir siela, toms kankina
moms tautoms padaryti tokį įžei 
dimą, sudarydami įspūdžio, kad 
mes galime be jų apsieiti ? Ar ta
me nėra lyg kokio bailaus abe
jingumo, lyg savo rūšies išdavys 
tės?“

Mūsų epochos nusižengimas
Wladimir d’Ormesson toliau 

rašo: „Ta savo rūšies rezignaci
ja su kuria laisvos likusios tau
tos jau 13 metų nuo karo pabai
gos stebi tą paprastą 8-nių tau
tų, kilusių iš tos pačios krikščio
niškos civilizacijos nepriklauso
mybės konfiskaciją, mano aky
se sudaro mūsų gyvenamo laiko-

Dideli potvyniai
ST. LOUIS, liepos 2. — Stip-1 

rus lietus pakėlė Merramec upės1 
vandenį 15 pėdų augščiau įpras
to lygio ir užliejo žemesnes apy
linkes. Apie 200 asmenų iš 75 na
mų buvo evakuoti. Autostrada 
nr. 66 dėl užtvinimo uždaryta. 
St. Louis apylinkėje nunešė van
duo 14 tiltų. Potvynis taip pat 
palietė Springfield, Mo., ir dalį 
Kansas. Upė Saline išsiliejo prie 
Tescott, Kan., gi netoli Tonga- 
noxie, Kan., upė pasidarė apie 1 
mylios pločio.

• Meksikos futbolo (soccer) 
komanda nugalėjo pirmenybių 

rungtynėse Kanadą 3:0.

tarpio papiktinimą, nusižengimą, 
kurį farizėjiškos demokratijos 
turės vargo nusiplauti...“ Pran-| 
cūzų akademikas savo straipsnį 
baigia šiais žodžiais: „Europa/ 
kurią aplinkybės mus verčia or
ganizuoti tėra tiktai dalis, tik] 
užuomazga, tik apskelbimas, tik 
pradžia. Tai tik laikina Europa, j 
Ateis diena — tikrai ateis — 
kada visi europiečiai apsijungs 
savo išlaisvintoje, sugyvintoje, i 
atnaujintoje civilizacijoje. Be
laukdami būkime aktyvūs. Bet 
pasilikime ištikimi“. Akademi
kas Wladimir d’Ormesson ligi 
praėjusių metų buvo ilgus metus 
Prancūzijos ambasadorium prie 
Švento Sosto.

Pakils kaina
CHICAGO, liepos 2. — Šian

dien miesto susisiekimo vadovy
bė nutarė pakelti susisiekimo 
kainą ligi 25 et., tačiau kurie;

pajamų 10 mil. dolerių per me
tilą daugiau. Pakėlimas praktiš
kai įsigalios apie liepos vidurį.

Grįžo iš mirties
SEQUOIA - KINGS CANYON 

NATIONAL PARK, Calif., lie
pos 2. — Amerikos oro pajėgų 
Įeit. David Steaves grįžo po 54 d. 
vėl į gyvenimą ir namus. Jis iš 
parašiuto iššoko sugedus lėktu
vui ir nusileido nesunkiai ausi- 
žeisdamas snieguotam ir pilnam 
ledo miške, toli nuo gyvenamų 
vietų. Per visą tą laiką jis kelia
vo pėsčias, maitinosi įvairiu 
maistu, nustojo 50 — 60 svarų 
svorio, kol pagaliau pasiekė žmo 
nių gyvenamas vietas. Lakūnas 
pareiškė, kad jis anksčiau buvo 
netikintis, tačiau dabar pradėjo 
tikėti, kai Dievas jį išvedė Iš 
mirties nagų. Oficialiuose prane
šimuose jis buvo paskelbtas žu
vusiu.

Pakvietė princesę

LONDONAS, liepos 2. — Lor
das Patrick Beresford, prince
ses Margarete palydovas, pakvie 
tė ją šiandien į Airiją, į savo pi
lį, kur vyksta brolio jungtuvės. 
Lordas turi 23 m. amžiaus ir be
veik 4 metus jaunesnis už prin
cesę. Iš karaliaus rūmų prane
šama, kad kvietimas yra priva
tus ir daugiau tuo reikalu neduo 
dama jokių informacijų.

mažiau pinigų
WASHINGTONAS, liepos 2. — Kongreso Užsienio Reikalų 

komisija sugrąžino prezidentui smarkiai apkarpytą biudžetą, nu
balsuodama šį pirmadienį nubraukti $622,667,000 nuo $3,865,000,- 
000 skirtų užsienio pagalbai.

Nekreipdami dėmesio į pakar
totinus prezidento prašymus, 
kad nebūtų mažinamos šiam rei
kalui biudžete skirtos sumos, ko 
misija nubalsavo 22 balsais prieš 
6 palikti šiam reikalui tik $3,- 
242,000 ateinantiems 12 mėne
sių.

Senatas šiam reikalui buvo 
patvirtinęs $3,617,333,000 jau 
prieš 2 savaites.

Kreipimasis per televiziją 
nedavė rezultatų

Kongreso komisijos nubalsuo
ti sumažinimai yra prezidento 
pralaimėjimas. Jis pats jau bu
vo nubraukęs 500,000,000 iš šių 
sumų, kad nuramintų taupytojų 
statomas kliūtis.

Prieš keletą savaičių preziden 
tas per radio ir televizijos tink
lą kreipėsi į krašto gyventojus 
įspėdamas, kad teikiama užsie
niui pagalba yra pats pigiausias 
būdas apsaugoti šį kraštą ir są
jungininkus nuo gręsiančio ko
munistų pavojaus. Neduodami 
šios pagalbos užsieniui, turėsime 
išleisti daug daugiau milionų do 
lerių kiekvienais metais savo 
krašto gynimo reikalams.

Sumos karinei pagalbai
Kongreso komisija pasiųsda

ma įstatymą kongreso rūmų ple
numui patvirtino 1% biliono do
lerių sąjungininkų karinei pa-

Teisiamas karys
PARYŽIUS, liepos 2. — Va

kar prasidėjo byla JAV kario 
nužudžiusio alžirietį Abdel Lia- 
mini, kai jie susiginčijo dėl už
mokesčio už cigaretes. Amerikie
tis karys, 21 m. amžiaus, teisia
mas praneūžų teismo ir galimas 
daiktas, kad gali būti nuteistas 
mirti po giljotina. Karys, kuris 
nužudė alžirietį š. m. gegužės 
25 d. sakosi, kad jis tai padarė 
gindamasis. Kadangi nužudy
mas įvyko kariui esant ne tar
nyboj, bylą sprendžia prancūzų 
teismas.

Susidūrė lėktuvai
GARDEN CITY, Tex., liepos 

2. — Du sprausminiai lėktuvai 
susidūrė ir du vieno lėktuvo la
kūnai žuvo. Žuvo instruktorius 
Įeit. Brooks, 27 m. amžiaus, ir 
Įeit. Cross, 23 m. Abiejuose lėk
tuvuose buvo po mokinį ir ins
truktorių. Kito lėktuvo lakūnai 
išsigelbėjo.

Paleis darbininkus
COLUMBUS, O., liepos 2. — 

North American Aviation įmo
nės planuoja vasaros gale paleis 
ti 3,000 darbininkų iš 15,000 dir
bančių. Paleidimas bus laikinas, 
nes norima keisti modelius.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Žemės drebėjimas įvyko vakar rytą Indijoj, netoli Burnos. 
— Valstybės sekretorius Dulles pareiškė, kad Sovietų Sąjun

gos boso Chruščevo vaikaičiai gyvens laisvi.
— Netoli Okinamos, Japonijoj nuskendęs karo laivas buvo

bandomas iškelti, bet bedirbant sprogo ir užmušė 32 darbinin
kus.

— Massachusetts šen. Kenedy, sako, kad reikia reikalauti, kad 
prez. Eisenhower pasuktų politiką Alžiro išlaisvinimo kryptimi.

— Senatas vakar užtvirtino nominavimą Robert B. Aderson, į 
iždo sekretoriaus vietą vietoj pasitraukusio Humprey.

— Buenos Aires palietė šalta oro banga ir dėlto mirė keturi 
asmenys.

galbai. Prezidentas buvo tam 
reikalui prašęs 1,9 biliono dole
rių ir senatas buvo patvirtinęs 
1,8 biliono dolerių.

Kongreso komisijos apriboji
mas, leidžia taip pat paskirti gy
nimo pagalbai užsieniui (sąjun
gininkams) $700,000,000. Pre
zidentas šiam reikalui buvo pra
šęs $900,000,000 ir senatas buvo 
paskyręs $800,000,000.

Šis įstatymo pasiūlymas tik 
suteikia leidimą teikti pagalbą. 
Iš kur bus imami pinigai bus nu
matyta kituose įstatymuose vė
liau.

Žemės drebėjimas
TEHERANAS, Iranas, liepos 

2. — Keletas didesnių žemės dre
bėjimų netoli Teherano pareika
lavo 60 žmonių gyvybių. Repor
teriai praneša, kad keletas stip
resnių žemės drebėjimų prasi
dėjo vasarvietėj esančioj 35 my
lios nuo Teherano.

Pagalba partijom
SAN JUAN, Puerto Rico, lie

pos 2. — Puerto Rico vyriausy
bė žada pagelbėti finansiškai vi
som legaliom politinėm parti
jom, pagal įstatymą pasirašytą 
gubernatoriaus Luis Munoz Ma- 
rin.

Carlos P. Romulo, Philipinų am
basadorius Jungtinėse Tautose, kai 
ba Lions tarptautinio klubo 40 
konvencijoj, San Francisco mies
te, kad Rusija privalo įsileisti Jun
gtinių Tautų stebėtojus kai sprog 
dinamos atominės bombos. Mano
ma, kad rusai visai nekreipia de-' 
mesio į radioaktyvumą ir todėl ga
li daug pakenkti artimiesiems kai
mynam. (INS)
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Skautų sporto švente
Birželio 21 — 23 dienomis } 

VVorcesterį, Mass., suvažiavo 
apie 70 skautų sportininkų išban 
dyti savo jėgas krepšinio, tink
linio ir lengvosios atletikos ša
kose. Buvo atstovaujami Bos
tono, Worcesterio, Hartfordo, 
YVaterburio ir New Yorko skau
tų tuntai — viltininkijos,

šeštadienį ryte, pakėlus vėlia
vas, sportininkai pražygiavo pro 
garbės tribūną, ir tuoj po to 
pradėtos rungtynės. Krepšinis 
ir tinklinis buvo pravestas dvie
jų minusų sistema. Viso buvo 9 
krepšinio ir 8 tinklinio rungty
nės. Vyriausiu krepšinio teisė
ju buvo V. Norkus, buvęs Lietu
vos krepšinio rinktinės žaidėjas. 
Pirmąją vietą krepšinyje laimė
jo New Yorko krepšinio koman
da baigminėse rungtynėse nu
galėdama Bostono komandą. Po 
šių rungtynių, kurias su dideliu 
triukšmu ir entuziazmu stebėjo 
pora šimtų žiūrovų, New Yorko 
krepšininkus įkaitę žiūrovai po

laužas, kuris pasižymėjo savo 
puikia programa. Worcesterio 
skautės ir skautai atliko dainos, 
žodžio ir šokio montažą, pava
dintą “Vilkiukai jieško paparčio 
žiedo Joninių naktį”. Veikalą 
režisavo L. Jakubauskas, tau
tinių šokių grupę puikiai paruo
šė E. Vizbaraitė, baleto moky
toja — N. Vizbaraitė. Po laužo 
jaunimas valandėlę pasilinksmi
no.

Sekmadienį dovanų įteikimo iš 
kilmėse dalyvavo visa LSS Ta
rybos Pirmija. Pirmijos pirm.

dant fizinį pajėgumą mūsų są
moningo ir patriotiško jaunimo 
tarpe. R. Kezys

SKAUTININKŲ SUEIGA 

CHICAGOTE

Po ilgesnės pertraukos nau
jai išrinktoji Chicagos Skauti
ninkų,-ių Ramovės valdyba š. 
m. birželio 23 d. Tėvų Jėzuitų 
namuose sušaukė pirmąją savo 
kadencijos sueigą. Nors paly
ginamai sueiga buvo labai ne
gausi dalyviais, tačiau sueigai 
skirtoji programa praėjo labai 
įdomiai. Stkn. V. Tallat - Kelp
ša pateikė vertinimą neseniai į- 
vykusio Vidurio rajono skautų 
ir skaučių vadovų sąskrydžio ir, 
remdamasis dalyvių nuotaiko
mis bei nuosavais įspūdžiais, kon 
statavo, kad šio vadų sąskry
džio reikšmė yra labai didelė, o 
pati sąskrydžio programa daly
viams davė daugiau, negu bet- 
kurie kiti anksčiau buvę sąskry
džiai. Visų buvo konstatuota, 
kad sąskrydžio pasisekimas pri
klausė nuo jo programos vedėjo 
sktn. V. Stasišfcio meistriškos

vengti vadinamos karinės draus- Sumanymų bei diskusijų metu 
mės, kuri jaunimą padaro tvar- 'buvo iškeltas svarbus reikalas 
kingu ir žvaliu, o sąskrydžius va. skautininkų ramovei daugiau pa 
dovams ruošti ne laipsniuose,1 dėti tuntininkams ir pagaliau iš-

v. s. dr. V. Čepas laimėtojams į- 
teikė dovanas. Worcesterio sk. Į rankos ir naujų metodų vadovų 
tėvų k-to pirm. St. Prapuolenis' lavinimo darbe. Buvo tik pada-
buvo apdovanotas Padėkos or
dinu už nuopelnus dirbant su 
Worcesterio skautais.

Tokia sporto šventė Worces- 
teryje yra tapusi jau tradicine, 
ir reikia pasakyti, kad ji kas 
metai tobulėja — gausėja da
lyvių skaičius, kyla žaidimų ko
kybė ir gerėja organizacija. Šie-

rytos išvados, kad reikia Me-

bet pareigose.
Aušros Vartų skaučių tunto 

tuntininkė sktn. A. Karnlenė pa
teikė pranešimą apie tunto vasa
ros stovyklą, kuri greitai bus 
pradėta ir galėtų būti gerai pra
vedama stovyklaujant dides
niam vyresniųjų sesių kiekiui.

Lituanicos skautų tunto tun- 
tininkas sktn. P. Nedzinskas pa
informavo, kaip sekasi ruoštis 
vasaros stovyklai, tikėdamas, 
kad stovykla praeis sklandžiai 
ir darbingai, į pagalbą atėjus ke 
letui vyresniųjų brolių.

Kadangi niekas neatstovavo 
Baltijos Jūros jūrų skautų tun
to, jų vasaros darbų planų ne
teko išgirsti.

Vyriausioji skautininke O. Za- 
ilskienė ir vyr. sktn. J. Vaišnys, 
SJ, perskaitė ir trumpai komen
tavo naujus skautininkų nuosta
tus. Sueigos dalyviai perdavė 
pageidavimą S. S. Tarybai per 
Seserijos V. S., kad būtų pakeis
ta pasyvių skautininkų sąvoka 
ir teisės prieš nuostatus patvir
tinant.

budinti bemiegančius narius. Su 
eiga paliko labai nelengvą mįs
lę, būtent — dėl kokių priežas
čių Chicagos skautininkai,-ės ne 
sidomi savo organizacija?

Dalyvis
DIDELE PARAMA SKAUTAM

Chicagos Liet. Skautams Rem 
ti Draugija šiomis dienomis įtei
kė Chicagos skautėms ir skau-

(Nukelta į 7 psl.)

VIKTORO KO 2 I O O S 
LletuvUks gazolino stotis Ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6759 S. WE8TERN AVĖ. PR 8-9633

Ofiso ir buto tel. OLymplu 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečiad. 

Ir šeštad. tik 10—12 vai.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedaa - ProtmMas

vieną nunešė į ežero pakrantę ir met visos vietovės turėjo ypatin 
įmetė į vandenį, šia proga ne gai geras krepšinio komandas, 
vienas ir nešėjų kritom į ežero j tačiau tinklinyje nuo praėjusių 
bangas, besidžiaugdami New metų padaryta menka pažanga. 
Yorko pergale. Mat šių pašku-Į Sporto šventės organizaci- 
tinių rungtynių laimėjimas New1 niam darbui vadovavo Worces- 
Yorkui atnešė didžiausią taškų j terio skautų vietininkas psktn.
skaičių. Tokiu būdu N. Y. Tau
ro tuntas laimėjo pagrindinę 
sporto šventės dovaną — rajono 
taurę “Už sportą”, kuri buvo nu 
pirkta rytinio pakraščio skautų 
tėvų komitetų pinigais.

Ne su mažesniu entuziazmu 
buvo sekamos ir baigminės tink
linio rungtynės, kuriose Worces 
terio sportininkai nugalėjo Bos
tono šešetuką. Tokiu būdu Wor 
cesteris tapo rajono tinklinio 
meisteriu ir šioje šventėje taškų 
skaičiaus atžvilgiu laimėjo II vie
tą. Tinklinio vyr. teisėju buvo( 
Grajauskas, buvęs Lietuvos tink 
linio rinktinės žaidėjas.

Lengvajai atletikai Maironio 
parkas neturėjo tinkamų sąlygų, 
tačiau darbščiųjų worcesteriečių 
dėka ir šioje srityje buvo gali-
ma pasirungti. 100 metrų bėgi- mintas.

P. Molis. Jam talkininkavo R. 
Jakubauskas, A. Glodas, A. 
Pranckevičius, A. Prapuolenis, 
V. Gailiūnas, V. Matusaitis, K. 
ir VI. Gedmintai ir kiti.

Suvažiavę sportininkai ir sve
čiai šios šventės metu, kaip ir 
dažnai praeityje, turėjo progą 
pasigėrėti nuoširdžiu lietuvišku 
worcesteriečių vaišingumu bei 
darbštumu ruošiant šią šventę 
ar einant įvairias pareigas jos 
metu. Čia yra minėtini Prapuo- 
lenienė, Matulevičienė, Gosodei- 
kienė, židžiūnienė, Glodienė, Čes 
nienė, Gailiūnienė, DabrilienE, 
Dėdinienė, Štarienė, Paukštytė, 
Prapuolenis, Jakubauskas, Kau- 
sevičius, židžiūnas, Štaras, Pa
jaujis, Jasutis, čėsna, Pipiras, 
Palubeckas, šermukšnis ir Ged-

me I vietą laimėjo Kl. Budrec- 
kas (New Yorkas), šokimas į 
tolį ir trišuolig — Antanaitis 
(Waterburis), šokimas į augš- 
tį — H. Strolią (Bostonas), ru
tulio stūmimas — V. šnipas 
(Hartfordas).

Sporto šventės rungtynių ga
lutiniams rezultatams nustatyti 
ir įvairiems neaiškumams paša
linti buvo sudaryta iš įvairių vie 
tovių vyriausia teisėjų kolegija, 
kurios pirmininku buvo J. Bene- 
šiūnas, o nariais — Č. Kiliulis 
(Bostonas), P. Molis (Worces- 
teris), R. Pakalnis (Waterbu- 
ris), A. Pilvelis (Hartfordas) ir 
Kezys (New Yorkas). Rungty
nėms pasikeisdami teisėjavo H. 
Jakubauskas, A. Prapuolenis, 

V. Šnipas, R. Kezys, J. Lopurka, 
A. Pilvelis, A. Glodas, V. Bruz- 
gulevičius ir J. Ulėnas. Laiko 
stebėtojais buvo A. Baziliaus- 
kas ir R. Marcinkevičius. Taš
kus registravo A. Pridotkas, Jr.

šeštadienį vakare Joninių ir 
sporto šventės proga po žvaigž
dėtu dangumi buvo skautiškas

Worcesterio skautams ir jų 
tėveliams linkėtina ir ateityje 
ruošti tokias sporto šventes su 
dar didesniu pasisekimu, tuo ug-

TTpTrrTTrrirs
RADIO PROGRAMA

Iš WQEP stotiem — Banga 1891 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:46 lkl 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 iki 9:80 ryte 

SEKMAI). 8:80—0:30 v. r. ti stoties 
WOPA — 1400 kll.

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ, 
Chlcago 29, III. HEmlock 4-2418

Duoną Ir įvairias abcolngas ] 
bulkutea kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3889-41 S. IJtuanlca Ava.

TeL CLtffsIde 4-6376 
Pristatome J visas krautuves 
ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame J visus artimuo
sius miestus.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Generalls kontraktoriua nau
jų namų statybai, jvairiema re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime dldelj patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavimal nemo
kamai.

TeL REUanos 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' IRTTTVIS OT1KTOJA8J 
3926 59th Street

Vai. Plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80
vai. vak. Trečiad. Ir šeštad. 1—4 v. 
P- P-

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

įstaigoje — BRIGNTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Ud $10,000.00

BRHJHTON SAVINOS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
ir Trečlad. 9 ryto iki 12 vai.Pirmad., antrad., penktad. 

šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

fono VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1968 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% I
InstaJiavimaa ir garantija nemokamai

FRANK’S TV 8i RADIO, INC.
3240 South Halsted Street Tek CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

f

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 87th PI., Chlcago,

III. WAlbrook 5-8063

DR. J. ir K, AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West Slst Street
Priima ligonis pagal susitartma. 

i>61 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdlan Išskyrus trečlad. Ir 
Seštad.

Ree. tel. GRovehill B-66O3
-r

Tel. ofiso AVA 6-8010, rez. PR 6-7388

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 Ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.

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

Universal Savlngs and Loan Assodation užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipldtės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

"asinaudokite “Draugo” Classificd skyriumi

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Ravings Bendrovės praeitimi, nuo pat jot įgikfirimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių Mugamo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra Magesnės ir pelningesnės jRtsigM pftsidėti tau
pomas pinigas. Pasidėję taupinins pas mos gausite ne tiktai Mugamų — jų 
apdrandimą iki $10,000.00, angžtą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltai, až karinos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Ravings Bendrovės ištaiga yra viena ii gra
žiausiai ir moderniftkiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

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

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

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

Atdara: plrmadlen) nuo 12 Iki 8, antradieni b penktadieni ubo 9 M 4, ketairtadleai ano • Iki 8.
Trečiadieni uždaryta visą dieną, o šeštadieni MO 9 Iki 2 —J — po T

TeL ofiso Ir buto OLyinplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

Bes. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Aroher Avė.
VAk Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm. antr., ketvtrt 6-8:80 v 

Trečlad. tik susitarus.

Aparatai-Protezai, Med. bun
da tai. Spec. pagalba kojon 

(Areli Supporta) Ir LU 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 68nl St. Chlcago 29, UL 

Tel. PKoapeut 6-6064

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4209 W. 6Srd SI 
Ofiso U-L REUance 6-4410 

Resld. telef. GRovebUl. 9-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečlad. Ir Seštad. pagal sutarti

Ofiso U-l. CLtffsIde 4-2866 
KezldencUoN: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
<Kain|»a» 47th Ir Heruiltage)

Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 lkl 9 v. vak. 
Šeštad nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
OflHal 20 Nortb Wacker Drlvė 
(Clvlc Opera Houne, kamb. 868) 

Vai. kasd. 18—4 
Tek CEntral 6-22*4 

6002 West 16tb Str„ Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-8 vai 

Tel. TOvrnluUl 8-0669 
Kitu laiku ir trečlad. susitarus 

Rezld. tel. HRmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika Ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-6677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu.

1 '

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja tr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING)

■ Pirmad., • antrad.. ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p. Ir nuo
6 ▼.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo
II vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto lkl 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel, VVAlbrook 6-3766

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-6700 
Rez. PR 6-6801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS .

Kpi-clalylič — vidaus ligos
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 MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Vak: kasdien ūuo 6 v. r. lkl 9 v. vi.^ 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v.,

7-9 vaL ’ Išsklrua trečlad. šeštadieniais nuo 1
lkl 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 6-6766 
Buto — BEverly 8-8946

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES EB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Weetern Avenue 
/ai., kasdien 10-12 vai. U
• ak šeštadieniais 10-j vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-8226
Res telef. WAlbrook 6-6076

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

(Kampas 47-toa Jr Daman Ava.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 6-3048

~il. ofiso HE.4-6849. res. HE.4-8834
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
aekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South We6tern Avenne
Ohleago 26. UI 

telefonas REpublio 7-4000 
Rezldenda: GRoveblU 6-8161
pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAa 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 8-4 ir nuo 6-8:B0 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VTrglnla 7-0086.

BetideactUM tel. BEveriy

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-67OO 
Rez. RE 7-6867

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

2454 Weet 71st Street 
(71-oe ir Campbell Avė. kampos)

Atostogose iki liepos 
15 dienos

Ofiso tolef. YArds 7—1166 
Residencljoa — 8Tewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet S5th Street 
(kampas Halsted Ir 86-ta ratv*) 

VAL 1—4 Ir 6:10—8:80 p. p. kas
dien Išekyriie trečiadieniu* Atidaro 

šeštadieniai. 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, res. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Wert «8rd Street

VAL kasdien nuo 1—4 p. p Ir T:t» 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1605
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU LIGŲ SPECTALTST®
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. paffal 
susitarimų Išskyrų, trečiadienius.

2422 W. Muųnstta Road

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-6166

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 

(71st Ir Campbell Avė.)
Atostogose iki rugpjūčio 

1-mos dienos

Tel ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

S267 South Halsted Street
Vai t lkl 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospeet 6-0400
Rezld. PRospeet 6-6406

DR. ONA VAŠKEVIAIUS
(Vaškrvičlfltč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

Ofiso HEmlock 4-6815 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais 8v. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal sualtarima

DANTISTAS

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 lkl 12: 1—6; 7-9. 

Seštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayette 8-4646.

Namų — OEdarsrest *-7788

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St, tel. RepnbUc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2626

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v. 
Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 Weot 69th Street 

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublio 7-2260 

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

DR. ANT. RUDOKAS, OpL
Tikrina akis Ir pritaiko akintus, 

keičia stiklus Iv rėmas 
4456 8. Oallfornla Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto lklrg vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto lkl S. v. p. p. 

uždarytas

Tel. ofiso VIctory 2-1681
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. 4-6446, rea. HE.4-S166

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weet Marųuette Bd.
Vai. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 vak 

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6666 

Rezld. 6600 S. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. ŠERNU
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
TeL YArda 7-1866 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tre- 
čia d. nuo 10-12, penktad. 10-1 Ir 
šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p.p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų {tempimų, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bet 
svaigimo Ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir toltregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais matiauslus 
trūkumus. Speciali atyda kreiptsms 
1 mokyklos valkus

4712 South Aehland Avė. 
Tel. YArds 7-1378 

Vsl. 10:80 Iki 7 v. vak. Seštad. 10:89 
Iki 6 vai. Sekmad. tr treč. uždara
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Trečiadienis, 1957 liepos 3

LIEPOS KETVIRTOJI
frrieš 181 metus (1776 m.) Jungtinės Amerikos Valstybės 

pasiskelbė nepriklausomomis. Liepos 4 d. yra JAV nepriklauso
mybės šventė. Nepriklausomybės deklaracijoje skelbiama, kad 
visi žmonės yra sukurti lygūs, kad visiems Kūrėjas davė tas 
pačias teises, tarp jų teisę gyventi, teisę būti laisvam, teisę siek
ti laimės; kad šitoms teisėms apsaugoti yra vyriausybės, kurių 
valdomoji galia kyla iš valdomųjų pritarimo, kad bet kuri val
džios forma, kuri tik pradeda anuos tikslus griauti, turi būti 
tautos pašalinta.

Tie deklaracijos žodžiai buvo skirti JAV žmonėms ir nu
kreipti prieš jų išnaudotojus — Anglijos karalius. Nuo to laiko 
praėjo 181 metai. Jungtinės Amerikos Valstybės pašalino iš
naudotojus ir sukūrė tokias gyvenimo sąlygas, kurios labiausiai 
garantuoja anas piliečio laisves. Jungtinės Amerikos Valstybės 
tebevadinamos didžiausios laisvės kraštu.. »Žmogus gimsta visuomenėje ir joje gyvena. Bet jis nėra 
nei jos įrankis, nei jos vergas, nes jis turi dvasinę asmenybę, 
kuri yra laisva ir sąmoninga, kuri pati sprendžia savo likimą, 
sukuria savo tikslą. Ji yra sau tikslas, ir niekas negali jos trak
tuoti kaip daiktą ar kaip priemonę, kaip yra komunistinėje san
tvarkoje. Visuomeninis autoritetas turi į žmogų tiek teisių, kiek 
jis tarnauja augščiausiajam jos tikslui ir bendrajai visuomenės 
gerovei. Jo jėga plaukia iš jo funkcijos, o ne iš jo paties. Vai
kas yra tėvų globoj, bet tik todėl, kad jis yra silpnas, kad jis pats 
savo jėgomis negali gyventi. Tai irgi yra ne nuosavybės auto
ritetas, bet funkcijos. Vaikas nėra daiktas, todėl tėvai negali 
su juo kaip nori elgtis, neturi teisės jo galią slopinti ar jį nužu
dyti; jie jį globoja, nes tėvų pareiga yra padėti jam fiziškai ir 
dvasiškai ^Užaugti ir subręsti. Taip pat vaikas turi būti traktuo
jamas kaip tikslas, o ne kaip priemonė.

Visuomeninio autoriteto pateisinimas yra jo funkcijoje, jo 
tarnyboje. Iš esmės žmogus žmogui negali būti viešpačiu. Tik 
žmonių visuomeninė prigimtis ir bendri reikalai verčia turėti va
dus ir jų paklusti.

Valstybės autoritetas neturi teisės žmogui primesti pasaulė
žiūros ir relgijos, nes šis, turėdamas savo protą ir valią, pats 
susiformuoja savo pažiūras į gyvenimą ir pasaulį, pats pasiren
ka religiją ir laisva valia praktikuoja jos kultą. Išorinė jėga, 
visuomenė, valstybė gali tik jį valdyti kaip individą, gali jį pri
versti dirbti vienokį ar kitokį darbą, gali sudaryti tam tikras 
stygas jo dvasiniam gyvenimui, bet žinoma negali apspręsti jo 
dvasios, užvaldyti jo minčių, paneigti jo išvidinės valios. Žmo
gaus valia iškyla augščiau visos šios empirinės tikrovės, ir 
nėra pasauly jėgos, kuri galėtų fiziškai užvaldyti jos pasaulį. 
Dvasios pasaulis — laisvės pasaulis. Kas turi dvasią, tas turi 
ir laisvę: ji nėra nei socialinio, nei fizinio mechanizmo vergas. 
Galima žmogų apiplėšti, jį pavergti, priversti jį dirbti viso-
’kius darbus, galima uždrausti jam kalbėti ir rašyti, galima jį tome kaip atstovą, dalyvaujantį 
net užmušti, bet dar neišrasta priemonių, kuriomis būtų galima lietuvių seime Petrapilyje 
uždrausti jam laisvai galvoti ir svajoti.

Žmogaus asmens vertingumas padaro tai, kad žmogus ne
būtų jokio viešpaties nuosavybė.

Tenka džiaugtis, kad Jungtinės Amerikos Valstybės gerbia 
ir myli žmogų.

Naujas žygis
Atvykę į JAV ir patekę į sunkias gyvenimo sąlygas, dau

gelis lietuvių, praradusių savo sveikatą kasyklose, skerdyklose 
ir kituose sunkiuose darbuose, buvo reikalingi globos. Ypač dau
gelį jaudino našlaičių likimas. Taip brendo mintis teikti jiems 
orgartizuotą pagalbą. Iš pradžių lietuviai katalikai per savo 
parapijas vykdė gailestingumo darbus, bet jau nuo 1914 m. ko
vo mėn. buvo įsteigta Lietuvių Romos Kat. Labdarių Sąjunga 
(United Lithuanian Roman Catholic Charities of America). Sta
tutą paruošė kun. F. Kemėšis, tuometinis “Draugo” redakto
rius. Užsibrėžtieji sąjungos darbai buvo: steigti senelių ir naš
laičių prieglaudas, globoti ir šelpti paramos reikalingus lietuvius.

Lietuviai labdariai pastatė Šv. Kryžiaus ligoninę, pastatė se
nelių prieglaudą — Holy Family Vilią, Orland Park, II., kuri ry
toj švenčia 10 metų sukaktį. Rytoj bus prakasta žemė naujiems 
senelių prieglaudos priestatams Orland' Park, III. Naujam pa
statui žemę prakas vysk. V. Brizgys, kun. kleb. A. Ųinkus, prel. 
Ig. Albavičius, B. Palutsis, Morris B. Sachs ir kiti. Iškilmių pro
gramai vadovaus žurnalistas St. Pieža.

Sveikiname labdarius naujo žygio proga!

Ką ir kaip minėti?
Darant minėjimus Iaisvaja-, ir pastarosios laimėjimą, o bir- 

me pasaulyje, atrodo teturėtų1 želinėmis — apie sovietų pada
boti apsistota prie dviejų svar
biausių įvykių lietuvių bei Lie
tuvos istorijoje. Tokiais tektų 
laikyti Vasario 16 ir birželį. 
Kiek Vasario 16 yra mums 
džiaugsmo bei didybės data, tiek 
birželis yra liūdesio ir gedulo 
mėnesis. Visi kiti įvykiai ga
lėtų būti išleisti. Daug minėji
mų blukina jų svarbą lankyto
jų akyse ir nenuostabu, jei ten
ka nugirsti nusiskundimų, kad 
mūsų visuomenė nerodo jiems di 
delio susidomėjimo.

Pagal minėtų įvykių prigimtį 
tektų parinkti ir programas. 
Kiek teko pastebėti, iki dabar 
jos daug kur nesiskirdavo visai 
arba labai mažai, nors patys įvy 
kiai vienas nuo kito tiek skiria
si, kiek • tamsioji naktis nuo 
saulėtos dienos.

Minint Vasario 16, mano nuo
mone, kiek galima daugiau tek
tų iškelti lietuvių tautos nepa

rytą neteisėtumą mūsų tautai, 
apie lietuvių naikinimą ir t.t. 
Pirmojo paminėjimo programą 
galima būtų paįvairinti linksma 
dalimi, gi minint birželio įvy
kius bene tektų apsieiti be jo
kių pasilinksminimų. Raudonų
jų padaryta skriauda Lietuvai 
tebėra neatitaisyta, o jų siautė
jimas krašte iki dabar nesibai
gia. Kiekvienų metų birželis lie
tuviams yra ir bus vien gedulo 
mėnesiu. Kad šitąjį gedulą ne
šiojame savo širdyse, turėtume 
parodyti ir viešai. Tam tikslui, 
kur tik galima, reikėtų iškabinė
ti savo tautines vėliavas ir per- 
rišinėti jas juodu kaspinu. Per 
šį mėnesį visi lietuviai turėtų ne
šioti viešai kokius nors gedulo 
ženklelius — juodas visai ar 
juodai perrištas tautines juoste
les ir t.t.

Kas liečia minėjimų auditori
ją, tai visais atvejais bene svar

liaujamas kovas už savo laisvę biausia kreipti dėmesį į mūsų I belieka, nič nieko!

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGO, ILLINOIS

DVIGUBA DR. KARVELIO SUKAKTIS — 
60 M. AMŽIAUS IR 40 M. POLIT. DARBO
Ne kažkiek turime asmenų, seimo narys, dienraščio “Rytas”

kurie nuo savo jaunystės dienų 
būtų tiek atsidavę politiniam ir 
visuomeniniam darbui, kaip dr. 
P. Karvelis, dabartinis Vliko 
Vykd. Tarybos narys ir URT

bus pro šalį mūsų visuomenei 
pažinti šį valstybininką iš ar
čiau.

Dr. Karvelis gimė 1897 m. bir
želio 29 d. Jestrakyje, Šilavoto 
valse. Yra ūkininko sūnus. Bai
gęs Jestrakyje pradžios mokyk
lą, 1907 m. buvo įstojęs Marijam

brandos atestatą įgijo Voroneže 
Šią gimnaziją baigė 1917 m. auk 
so medaliu. Baigęs gimnaziją, 
tais pačiais metais buvo įstojęs 
į karo medicinos akademiją Pet
rapilyje. Dėl bolševizmo įsiga
lėjimo buvusioje carinėje Rusi
joje, nebaigė šios akademijos, 
bet 1919 metų gale vyko Vo
kietijon, kur studijavo teisę ir 
valstybinius mokslus Muenche- 
ne, Berlyne ir Breslave. Pasta
rojo universitetą baigė 1923 m. 
ir gavo politinių mokslų dakta
ro laipsnį. Gavo jį “eurp Įaudė”

Litauen”.
Ateitininkijos gyvenime pra

dėjo aktyviai reikštis, būdamas 
gimnazistu Marijampolėje 1916 
ir 1917 m. Jis išrenkamas moks 
leivių ateitininkų centro valdy
bos pirmininku, dalyvauja ateiti
ninkų konferencijoje Voroneže, 
apsisprendusioje dėl savo vaid
mens nepriklausomos Lietuvos 
atkūrime ir t.t. Kurį laiką Pet
rapilyje redagavo katalikiškąjį 
laikrašti “Vadas”.

Politikos darbą pradėjo 1917 
Tais metais dr. Karvelį ma-

Kurį laiką priklausė Krikščio
nių Demokratų Partijai, o vė
liau perėjo į Ūkininkų Sąjungą.

įsteigimo bendrininkas. Nuo 
1918 m. pavasario yra Lietuvos 
Tarybos narys Petrapilyje ir įga 
liotas organizuoti iš buv. carinės 
Rusijos lietuvių grąžinimą Lie-

valdytojas. Todėl atrodo, kad ne į tuvon. Vadovavo Polocko ra jo
nui, per kurį grįžo tūkstančiai 
mūsų tautiečių. Už šitą akciją 
buvo teisiamas komunistų teis
mo. Lietuviai komunistai Noriu 
kas su Opanskiu reikalavo mir
ties bausmės. Bet teismas tada 
jį išteisino. (Vėilau Cpanskį su
šaudė patys bolševikai). Kai

polės gimnazijon. Bet dėl karo ! buvo pakviestas į Vyr. Lietuvos
dovaujamas kabinetas, Karvelis 
buvo pakviestas į Vlr. Lietuvos 
Gynimo Komitetą. Čia jis dirbo 
ne vien krašto gynybos organi
zacinį darbą, bet ir propagandos 
prieš bolševikus, besiveržusius 
Lietuvon. 1924 m. dr. Karvelis 
yra Mokesčių Departamento di
rektorius. Jis yra ir Žemės Ban 
ko organizatorius ir pirmas val
dytojas. 1925 m. Bistro sudary
tame kabinete yra finansų minis 
teriu. Finansų ministeriu buvo 
ir poperversminiame Voldemaro 
kabinete. Iš šito kabineto išsto-

už darbą “Die Agrarreform in | j0 protesto ženklan prieš konsti-

m

Voroneže dalyvauja sudary 
me KDP programos, kurios pa
skelbimas padėjo pagrindus šiai 
partijai. Buvo jis generalinis se 
kretorius, o 1923 m. išrinktas į 
centro komiteto pirmininkus,

tucijos laužymą — atsisakius 
tautininkams šaukti seimą ir t.t. 
Išstojęs iš šio kabineto vadova
vo darbams užsienio prekybos 
reikaluose.

Visą laiką aktyviai dalyvauja 
žemės ūkio organizacijose. Pvz. 
jis yra Cukrinių Runkelių Au
gintojų Draugijos valdybos na
rys ir pirmininkas; Olandiškos 
veislės Galvijų Draugijos ir “Sėk 
lininko” valdybos narys; “Sody
bos” įsteigėjas, jos valdybos na
rys ir t.t.

Steigiant katalikų universite
tą, Lietuvos episkopatui nuta
rus, buvo pakviestas Ekonomi
nių Mokslų Fakulteto dekanu. 
Šito universiteto reikalams po 
pusę lito kuponais buvo surink
ta 250,000 litų. Tautininkų val
džiai sutrukdžius šito universi
teto veikimą, surinkti pinigai bu 
vo panaudoti viešoms paskai
toms rengti ir stipendijoms spe
cializuotis užsienyje.

Tautininkams vis daugiau per 
sekiojant katalikiškas organiza
cijas, o ypač ateitininkus, kaip 
Kauno vyskupijos katalikų akci
jos pirmininkas, buvo ištremtas 
į Varnius, o po 1987 m. ūkinin
kų sukilimo ir jų bendro žygio 
Klaipėdos krašte, tautininkai iš
gabeno jį į priverčiamųjų darbų 
stovyklą Dmitravoje.

Tautininkų valdžios buvo ap
kaltintas ir apie trejus metus 
tąsomas taip vadinamoje “Lais
vės Kovotojų” byloje. Bet čia 
buvo išteisintas, nes perdaug

jaunimą ir į kitataučius. Dau
gelis vyresniųjų esame patys 
pergyvenę tiek Vasario 16 
džiaugsmą, tiek ir Lietuvos pir
mąją sovietišką okupaciją su 
jos žiaurumais. Gi jaunimui Va 
sario 16 yra vien graži istorija. 
Ne kažkiek jaunimo atsimena ir 
raudonųjų siautėjimą Lietuvo
je. Su svetimaisiais dar blogiau. 
Dažniausiai jie ir seniau ne kaž
kiek žinojo apie lietuvius, nere
tai neturi tinkamo supratimo ir 
apie bolševizmą. Todėl eidami į. . . j i aikštėn išjo Saugumo Departa- Ja ttk žmogaus kunujaunimą nuteiktume ii dar dau- . ® r ,,... ,7 , .. i mento su Barzdžiumi padarytosgiau mylėti savo tautą, aukotis , • J" . , . . ,. , , .. . provokacijos.jai bei kovoti pneš svetimųjų r J
nuolat daromas skriaudas, o 
svetimuose ne vien išpopularin- 
tume Lietuvą, bet ir jos bylą.

i. Kairys

Nuo 1940 m. liepos mėnesio iš 
vyksta Vokietijon, kur Berlyne 
buvo Lietuvių Sąjungos valdy
bos nariu, o nuo 1944 m. —

PAULIUI JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
RRCMMUOTAS ROMANAS

142 tęsinys
— Tai ir yra piktoji mįslė, tamstelės, — vachmi

stras aiškina mažam būriui. — Baisu ir pagalvoti.
Tikriausiai jis slaptosios policijos agentas, koks ypa
tingas saugumietis, tyčia meistru pasivadinęs. Mo- . . .
ticiklu lekioja, surenka žinias apie visas neklaužadas. Į “"”a’ Pri81&laudžla- — Aš atėjau pas tave
O kas tada, jei mes ką nors ta prasme negero esame 
padarę ? Tamstelės, šiurpuliai eina!

Kai Drąsutis, radęs tokią progą, pagražindamas 
dėsto, Gimbutas ir jo namiškiai siuva kambariuose ir 
kieme. Jieško meistro. Jo nėra. Ir Lina nušmėkščio- 
ja pro medžius dviračiu. Samanė žiūri į tą tamsią 
beržų alėja. Atsikvepia viršūnės neramiai.

— Aš važiuoju pas jį, — taria tėvui.
— Ir aš!

55
. VIKTORO kambary gūdu. Spinksi laikraščiu ap
supta lempa. Jis pats susmigęs ant lovos.

— Pagaliau! Reikia bėgti iš čia! — atsidūsta 
tyliai. Mintys maišosi. Čia Lina, čia Samanė. Viena 
myli ir nori, bet tėvas stovi šalia su kirviu. Tai lygu 
kalėjimui. Kita tyčia šaipos ir dūksta. Nieko čia ne-

jos atsidaro.
Lina!
Ji prieina pamažu. Atsisėda priešais j kėdutę. 

Per veidą ritasi ašaros. Nutraukia raudoną šalį, su
ka rankose, .žiūri gūdžiai. Dar niekada taip nežiūrėjo.

— Čia šviesos per maža, — taria ji. Nudengia 
laikraštį, uždega antrą lempą.—Tu visą laiką buvai 
patamsy, dabar noriu matyti.

— Kodėl ? Tiek kartų regėjai!
— Ak, Viktorai, — ji suklumpa prie lovos, švel-

ir čia pasilieku.
— Tu, Lina, amžinai pasivėlini. Ir dabar! Aš 

apsisprendžiau iškeliauti. Visas dureles uždariau. 
Kelkis ir sėsk!

Lina žiūri. Ašaros ritasi.
— Pabodo ta jūsų vaidyba! Smilgaičiai amžinas 

teatras! Pilna režisorių, suflerių, bet nėra kam gerai 
nugrimuoti jūsų kaukių. Taip visa išskaitai. Nenoriu 
nieko. Kelkis, arba aš tuoj išeisiu!

Ji atsisėda. Abu tyli, nuleidę galvas. Staiga kori
doriuje skubūs žingsniai. Beldžiasi ir kartu daro. 
įbėga uždusus Samanė ir sustoja. Meistras keliasi, 
nori žengti, bet Lina pašokus uždengia jį.

— Ko tu čia atlindai, ko sumaišei koridoriaus 
duris? Julius gėlių paštete, tavęs belaukdamas. — 
Samanė prieina arčiau.

Lina suvirpa.

s.
DAR VAIZDAS Iš DIDŽ. AUDROS

Apie tūkstantis žmonių maitinami ir duodama pastogė Loui- 
sianos pajūry. Viršuje matyti, kaip žmonės bėga iš užtvindy
tos vietovės ir apačioje — audros pėdsakai. (INS)

Vienoje Lietuvių Sąjungos pir
mininkas. Vokiečiams okupavus 
Lietuvą, teparvažiuodavo tik 
trumpam laikui. Visiškai grįžti 
okupantai neleido.

Atvažinėdamas Lietuvon išlai
kė teisėjo egzaminus ir buvo ga
vęs teisę advokatauti.

Nuo 1945 m. yra Vliko narys 
ir Vlike atstovauja Ūkininkų Są
jungą. Nuo 1952m. yra Vykd.

AR KATALIKAS GALI BOTI 
EVOLIUCIONIZMO ŠALININKAS?

Tarybos narys ir URT valdyto
jas.

Nuo 1955 m. yra ir Lietuvos 
delegacijos narys Pavergtųjų 
Tautų seime.

Būdamas Vlike daugelį atvejų 
skaitė viešas paskaitas pabal- 
tiečių ir vokiečių visuomenei. 
Kai kurios jo skaiytos paskaitos 
yra atspausdintos atitinkamuose 
leidiniuose vokiečių kalba. K. Ji

neorganinės medžiagos, šiuo at
veju būtų galima raidiškai su
prasti Šv. Rašto žodžius, kad 
Dievas žmogų sutvėrė iš žemės. 
Kiti tačiau mano, kad Dievas 
žmogaus kūno sutvėrimui panau 
dojo jau išsivysčiusio gyvūno 
'organizmą. Šio gyvūno iki šiol 
mokslas dar nėra suradęs.

Katalikams yra paliekama 
laisvė laikytis vienos ar kitos 
nuomonės. Ir vienai ir kitai pa
remti galima surasti nemaža ar
gumentų, bet neį viena nei kita 
dar toli gražu nėra įrodytos. Bū
tų taigi labai neprotinga ir. net 
nesąžininga be atodairos pasisa
kyti už evoliucionizmą, kaip už 
paskutinį mokslo žodį. Kaip ly
giai būtų neprotinga jį be ato
dairos neigti.

Popiežiaus žodis

Popiežius Pijus XFI 1950 me
tais paskelbtoje enciklikoje “Hu- 
mani generis” primena tikintie
siems, kad tiek evoliucionizmą, 

j tięk jam priešingą, nuomonę rei- 
| kia vertinti su mokslinai griež- 
' tumu ir su atsargumu “Bažny
čia nedraudžia, — sako encikli
koje Šv. Tėvas, — diskutuoti e- 

! voliucionizmo mokslą... Tačiau 
į diskutuojama turi būti tokiu bū
du', kad tiek evoliucioniz.mą pa
laikant, tiek jam priešinga nuo
monė būtų svarstomos ir verti
namos visu rimtumu bei nuosai
kumu, kad visi būtų pasirengę 
paklusti Bažnyčios sprendimui, 
nes Bažnyčiai Kristus patikėjo 
pareigą, autentiškai aiškinti sv. 
Raštą ir ginti tikėjimo tiesas... 
Visdėlto kaikurie perdaug išple
čia šią diskusijų laisvę, — įspė
ja toliau Šv. Tėvas enciklikoje... 
— Jie naudojasi iki šiol surink
tais vien pradiniais duomenimis 
ir, jais remdamiesi, tuoj daro 
išvadas, tarsi dieviškojo apreiš
kimo šaltiniuose nebūtų nieko, 
kas reikalautų šioje srityje di
džiausio nuosaikumo ir atsargu
mo”. V. R.

Poezija eina iš mados
Milwaukee, Wis., “American 

Poetry”, vienas iš seniausių JAV 
poezijos žurnalų, praeitą mėne- 

Pradžiog evoliucionizmo teori- sų kitų žmonių sielos yra betar-1 sj užmerkė savo svajingas aku- 
ja buvo skelbiama, kaip grynai piškas Dievo kūrinys. Į tęs amžinam poilsiui. Star Paw-
bedieviška, materialistiška. Ta
čiau laikui bėgant ji apsivalė 
nuo materialistinės ideologijos 
priemaišų, kurios jai yra visai 
nereikalingos ir net kenksmin
gos.

Biologinė problema

Kalbos apie žmogaus dvasinių ! ergj žurnalo leidėjas, apgailesta- 
galių išsivystymą iš medžiagos Vo, kad šiame moderniškame 
kiekvienam rimtam gamtos mok “pUsh button” amžiuje žmogus 
slininkui, biologui ar antropolo- nebesidomi poezija, svajonėmis, 
gui gali tik juoką sukelti. Kaip Dėl poetų ir poezijos skaitytojų
galima kalbėti apie sielos išsi 
vystymą, kai šių dienų biologi
ja, antropologija ir paleontolo
gija, po ilgų ir vargingų tyrinė
jimų dar nėra pateikusi jokių 
tikrų davinių apie kūno evoliuci- 

Tr kūno atžvilgiu evoliucio- 
viena iš

Evoliucionizmas savo esmėje 
yra biologinė problema. Jis mok 
sliškai svarsto klausimą, ar že
mesnės rūšies gyviai galėjo iš-
sivystyti į_žmogų. Bet kalbia-,da, ,eMra yk ___
mu apie žmogaus .ssivystymą w . tai vfen8s B to. 
ii žemesnes rūšies gyvų. erolm- w tvirti„imų, kuriems mokslas 
monizmas šiandien jau apsinbo.!lda|. „4ra d reikiamy juody-

Kiekvie
nas rimtas mokslininkas mato, 
kad žmogaus siela yra dvasinės 
prigimties, kad ji yra visai kitos 
prigimties negu medžiaga. Dėl 
to apie jog išsivystymą iš me
džiagos negali būti nė kalbos 
Tiek pirmojo žmogaus, tiek vi

nių

Dvi nuomonės
Apie žmogaus kūno kilmę ir 

katalikų tarpe šiandien yra dvi 
nuomonės. Vieni tvirtina, kad 
žmogaus kūnas esąs betarpiš
kai kilęs iš negyvos, tai yra iš

trūkumo žurnalas “American 
Poetry”, kuris gimė 1919 me
tais, turis būti laidojamas net 
be apraudotojų.
Susmuko vengru komunistu

partija
VIENA. — Budapešto radi

jas pranešė, kad šiandien veng
rų komunistų partija turi 300 
tūkstančių narių. Tuo tarpu pra- 

' eitą rudenį, dar prieš sukilimą, 
; tas pats radijas tvirtino, kad 
kompartijai priklauso 900 tūks
tančių vengrų. Reiškia, du treč
daliai partiečių išgijo iš komu
nizmo ligos kai pamatė tikrąjį 
komunizmo veidą sukilimo me
tu.

keiktis! Na, greičiau, me luok'Kažkas beldžiasi. Jfllius? Bet ko jis eis. Jiedu — Tuoj pradėsi 
seniai nesimatę. Nuoma sumokėta iš kaino. Neturi Kas tavim tikės? 
nieko vienas kitam pasakyti. Meistras laiku juk par-l — Tu! — Lina sušunka 
važiavo, nekelia triukšmo. Vėl stuksena į duris, ir nė3 negini?

Viktorai, kodėl ma-

KokiaMeistras neatitraukia akių nuo Samanes, 
drąsa, koks,patvarumas, kokia meilė'

Tuo metu Lina, lyg slėpdamasi, lyg kažko jieš- 
kodama, slenka už Viktoro pečių. Samane žengteli ir 
įsikimba į jo rankas.

— Tu svyruoji, mielasis? Ar nesakiau: eisiu su 
tavim visur. Man nieko nereikia, tik tavęs! — Jos 
balsas trūksta, ir žvilgsniai puola į grindis. — O jei 
paliksi mane, tada... Bet tu nepadarysi taip! Ko tu 
išbėgai? Šiandien tėvas prie visų paskelbė, kad mane 
atiduoda tau. Prie visų, o tų išbėgai, palikai mane 
vieną.

Ūmai Lina išlenda į priekį. Rankas įrėmus šo
nuose, atmetus galvą, ji dega rūsti.

— Bėk, skubėk į vienuolyną! Viktoras tik man 
priklauso! Dar šį vakarą jis tavo sode, prie tavo rū
mų, mane bučiavo!

— Keista, kad tave visi bučiuoja ir palieka. — 
Samanė atsako neatsigręždama.

— Viktorai, — puola Lina, kabinas į jo pečius. 
— Aš tik tavo, tavo!

— Nelįsk! — Samanė sudreba, nustumia jos ran
kas ir atsistoja tarp Viktoro ir Linos. — Tau visi pri
klauso: ir Julius, ir Viktoras, ir paštininkas, ir polici
ja ! Išeik! — trepteli koja.

Meistras nutveria Samanės rankas ir ją apglė
bia. Ji suvirpa ir taria ramiu balsu:

(Bus daugiau)
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Pabėgimas iš Vokietijos
A. Astašaitis, Detroit, Mich.

Čia noriu pateikti būdingesnes apsirengę vokiečių karių unifor
nuotrupas iš Aidan Crawley at
siminimų knygos "Escape from 
Germany” (išl. Simon & Schus- 
ter).

Tai vieno britų laikraštininko, 
aviatoriaus, atsiminimai ar tei
singiau tikrų faktų kruopštus 
rinkinys, kalbąs apie 4 metų ne
laisvės dienas hitlerinės Vokie
tijos stovykloje, II-jo karo die
nomis.

Autorius, Aidan Crawley, vė
liau, Attlee kabineto laikais, bu
vo aviacijos viceministeriu. Ir 
vos tik pradėjęs tas pareigas ei
ti, jis sustabdė savosios atsimi
nimų knygoj iš belaisvių stovyk 
los laikų leidimą, nes buvo bijo
ma, kad kaikurie viešai paskelb
ti faktai gali sumažinti sąjung- 
ninkų karių pabėgimo galimybes 
Korėjos karo metu.
Vakariečių karių išradingumas

Knygoje puikiausiai atsispin
di, kaip Vakarų kariai stovyk
loje neturėdami nieko kito, kaip 
tik laiko, daug laiko ir vien tik 
pasikliaudami savosiomis ran
komis gebėjo nugalėti vokiečių 
sargybinių budrumą. Belaisvių 
stovyklos turėjo net ir savąsias 
“siuvyklas”, kuriose uniformos 
buvo perdirbamos j civilinius rū
bus; ir tai buvo atliekama taip 
gerai, kad to negalėdavo atpa
žinti nei vokiečių policija, nei 
šiaip gyventojai, kai tokia apran 
ga vilkį 'pabėgę belaisviai sky
nė sau kelią per Vokietiją.

Ištisus mėnesius vokiečiai sar 
gybiniai stebėjosi vienos belais
vių grupės užsispyrusiu mankš-

GYVAS PALAIDOTAS IŠGELBĖTAS JAV kariai mėgsta 
vokietaites

momis, pasigamintomis stovyk
loje, bei ginkluoti mediniais sau 
tuvais, ramiausiai išsivedė iš sto 
vykios rajono kitus 27 belais
vius. Gi prie stovyklos vartų 
pasakė, kad šita grtipė turi bū
ti nuvesta j kitą stovyklos da
li.

Suvaidino kaminkrėtį

Belaisviai pastebėjo, kad ret
karčiais stovyklon atsilanko ka
minkrėtys ir valo barakų kami- 

■įs. Greit vienam buvo paga
minti panašūs rūbai, uždėtas ant 
galvos cilinderis ir tas belaisvis 
išsipaišintu veidu vakare buvo 
praleistas per vartus laisvėn,
galvojant, kad tai išvyksta die- . , ..Angliakasys Martynas Kowalski verkia iš džiaugsmo, kai J}

8 r 4 - if,Vs i uo atims draugai ir parapijos kunigas Jeronimas Rojewksi sveikina
kaminkrėtys. išsigelbėjusį iš užgriuvusios anglių kasyklos urvo 200 pėdų

gilumoj, netoli Steubenville, O. (INS)
Du belaisviai kitą kartą įsi

tikino, jog kiekvieną vakarą še
ši prižiūrėtojai, patikrinę, ar vi
si belaisviai jau yra savo bara
kuose, grupele išžygiuodavo iš 
rajono. Ir taip vieną vakarą prie 
tų šešių prisijungė dar du “vo
kiečių kariai . Bet vienas jų, s vįatorių. Čia blvo kasami po že- pat buvo paruošta ir oro aprū- 
deja, nemokėjo ne žodžio vokiš-1 _ „Lu—

paruošta, jog bėgliai naudojosi tą iš slapta paimtų dalių nuo 
visais normalios kelionės privalu vokiečių. Tunelis tebuvo vos tik 
mais traukiniuose ir keliavo be dviejų kvadratinių pėdų skers- 
jokio įtarimo šešėlio. Stovykloje mens, bet jame tilpo maži bė- 
Stalag Luft III, prie Sagan, bu- giai ir vagoniukas, kuriuo buvo 
vo tūkstančiai sąjungininkų a- gabenami žmonės ir žemės. Taip

Draudžia kaubojiškus filmus tinti žmogų i nesantaiką, nusi- 
, KAIRO. — Egipto filmų kon- kaitimus ir kriminalą. Egiptif- 

VVIESBADEN, V. Vokietija. | tro1®8 komiaija praneša, kad čiai esą ne amerikiečiai, juos r|e- 
— Vokiečių-amerikiečių drau- A draus publikai rodyti kiek- džiugina, bet nervina kaubojų 
gystės savaitės atidaryme Ame- j ,vien* filma kuriamp vvrauia šandvmaaia hoi u.
rikoš oro pajėgų vadas Europo

, . . , ... , -— net trys tuneliai, kuriems pinimo mašina, kuri į tunelį
t kuvo duoti vardai Tom, George pumpavo šviežią orą. Per tą tu-

ir Harry, idant sargybiniai ne- nelį išbėgo 76 belaisviai, bet tik m. amžiaus, 
galėtų suprasti, apie ką kitą kar trys pasiekė anglų salas. 50 bu
tą gali prasitarti koks neatsar- vo sugauti ir sušaudyti, kiti 
gus belaisvis. grąžinti atgal į belaisvių stovyk-

Didelę problemą sudarė iškas lą. Tuokart pabėgusių jieškoti 
tų žemių paslėpimas. Tam buvo buvo suorganizuota 60,000 vo- 
išdirbta iki detalių speciali sis- kiečių.

sakyti. Likęs vienas prisijungė 
prie vokiečių ir kartu su jais 
juokėsi ir pirštais badė persi
rengusi belaisvį. Bet kiek vė
liau ir tas buvo išaiškintas, kai 
kiekvienas jų buvo pristatytas 
budinčiam karininkui.

Kaip pabėgo 29

Dar vienoje stovykloje vienas 
belaisvis buvo gabus elektros 
inžinierius. Šis paruošė projek-

tinimusi ant pačių pasigaminto tą, kaip vienu metu išjungti vi-
medinio arklio. Sargybiniai va
landomis stebėjo tuos “crazy” 
anglus, kurie šokinėjo per tą ark 
lį, net ir lietingomis dienomis. 
Bet vokiečiai nežinojo vieno ir 
pačio svarbiausio. Kiekvieną kar 
tą, kai tas “arklys” buvo ištrau 
kiamas iš barakų, jame buvo 
paslėpti trys vyrukai, kurie, ki
tiems sportuojant ir tuo nutrau 
kiant sargų dėmesį, kasė tune
lį žemėje. Vakare, kai “arklys” 
buvo vėl įtraukiamas į barakus, 
kartu keliavo ne tik tie trys ka
riai, bet ir visa išraustoji žemė.

Pagaliau, išsikasus daugiau 
kaip 100 pėdų ir pasiekus lais
vę anapus spygliuotos vielos, 
trys belaisviai visdėlto vargais 
negalais pasiekė Angliją. Apie 
šį įvykį buvo išleista atskira 
knyga ir pagal ją buvo susuk 
tas filmas “Medinis arklys”. Ki

me

je gen. W. H. Turner pareiškė, 
kad amerikietis karys gerbia ir 
brangina vokietę moterį, lygiai 
kaip ir amerikietę. Tai patvirti
na ir faktas, kad tik praeitais 
1956 metais vien iš oro pajėgų 
komandos vyrų, tarnaujančių 
Europoje, 1,600 vedė vokietai
tes. Vedantieji vokietaites aiš
kinasi, kad jas pamėgę dėl to, 
kad jos esančios artimesnės mo
ters idealui, o ne dažytoms figū
roms, mokančios skoningiau 
rengtis, nelankančios smuklių, 
mylinčios vyro širdį, o ne jo pi
niginę.

Daug aukų
Kiekvienais metais farmose 

žūna apie. 14,000 žmonių. Maši
nos užmuša daugiausia žmonių 
tarp 55 ir 59 m. amžiaus, nu
skęsta daugiausia vaikų ligi 5 
m. amžiaus, nušaunama daugiau 
šia nuo 15 ligi 19 m. jaunuoliai, 
kritimuose užsimuša daugiausia 
senesnio amžiaus žmonės, taip 
pat jų daugiausia nukenčia ne
laimėse su gyvuliais, ugnyje nu
kenčia daugiausia vaikai ligi 5

filmą, kuriame vyrauja šaudymasis bei kriminalistų iš- 
kaubojai, kriminalistai, plėšikai, radimai, todėl toki filmai pra- 
Taip pat draus tuos detektyvų' mogai netinka. Gi purvą pažinti
veiklos filmus, kuriuose krimi
nalistai nebus sudoroti per pir
mas filmo 15 minučių. Pagrin-'

ska- Pirkit Apsaugos Bonus

nesą reikalo purve išsivolioti.

tijos” puikiausiai perteikia pas
tangas žmogaus, kuris siekė ir 
norėjo laisvės labiau už visa ki
ta.

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,
Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 

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

Lengvomis Sąlygomis
CHICAGO SAVINGS &

6245 S. Westem Avė.,
LOAH ASSN.

Chicago 36, III.

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YArds 7-Ū145

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St, Chicago 32. IU.

šas šviesas. Tuo pat metu kiti 
belaisviai praktikavosi barakuo
se pasigamintomis kopėčiomis 
per galimai trumpesnį laiką per 
siristi kiton tvoros pusėn. Tam
sią naktį, šviesoms staiga už
gesus, 29 belaisviai per kelias 
sekundes atsidūrė anapus sto
vyklos. Iš tos pat. grupės du 
belaisviai pastebėjo, kad tarp 
dviejų sargybos bokštų yra vie 
nag taškas, kurio pilnai negali 
stebėti sargybinių akys. Taip 
ir buvo pasirinkta toji vieta. 
Kitiems belaisviams užkalbinant 
sargvbinius, du ramiausiai pri
slinko prie tvoros ir perkirpę 
vielą išlindo kiton pusėn.

Tuneliai po stovyklomis

* \Buvo padirbta tūkstančiai ne
tikrų dokumentų, pasų, pažymė
jimų, leidimų. Kaikuriais atve-

tema. Kiekvienas vyras turėjo 
nešti du 8 sv. maišus su žemė
mis kelnėse, o maišai buvo pri
tvirtinti virve aplink kaklą. Tuo 
būdu iškasamas smėlis buvo ly
giai vyrų išbarstomas po visą 
stovyklą čia pat stovint, bet to 
■nepastebint vokiečių sargams. 
Geltonas smėlis tuoj pat belais
vių kojomis turėjo būti sumai
šomas su purvu. Belaisviai, ku
rie nešiojo ir pilstinėjo tą smėlį, 
buvo praminti pingvinais, mat, 
jų eisena su žemių svoriu labai 
priminė tuos paukščius.> ' .It

Žinoma, tas darbas vyko la
bai pamažu, bet visdėlto per 
41/2 mėn. buvo iškasta 166 to
nos žemių. Iškastoji žemė pa
kėlė visą stovyklos plotą dau
giau kaip per vieną pėdą. Du 
tuneliai buvo vokiečių iššifruoti 
dar prieš jų pabaigą, bet pasku
tinysis, Harry, 336 pėdų ilgio' 
ir 28 pėdų gilumoje buvo baigtas 
po daugiau kaip metų užtruku
sių pastangų.

Šitas tunelis turėjo savo at
skirą elektros sistemą, padary-

Ir čia suminėta tik dalis visų 
tų nežmoniškų pastangų, išra
dingumo pavyzdžių, kurie mi
nimi toje knygoje. Pasirodo, 
daug sunkių, gal net ir neįmano 
mų, dalykų visdėlto galima at
likti, jei tik yra noras ir pasi
ryžimas. “Pabėgimas iš Vokie

PERKRAUSTAU
B A L D U S 

Vietoje ir iš toliau

K. E I D U K 0 N I S
2313 W. 91st St., Chicago, IU. 

Tel. l’Reseott 9-2781

DISTRICT SAVINGS
3430 S. Halsted St.,

& LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

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

UNIVERSAL SAVINGS
1800 S. Halsted St..

LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

toje stovykloje trys belaisviai, jais tas viskas buvo taip gabiai

1957 M.

TELEVIZIJŲ
IŠPARDAVIMAS

« v
Pasinaudokite reta proga dabar pi 

giai jsigyti TV aparatą., nes mums 
reikia paruosti vietą naujiems 1958 
m. modeliams.

ATEIKITE ĮSITIKINTI TV 
APARATU NUP1GIN1MŲ 

Instaliacija ir garantijos veltui

•Dflinfl.

TCLEVISIOn
(sales - Service)

Sav. Ini. A. STSffiNAS
8321 S. Halsted — Oldffslde 4-56A5 

Atdara: kasdien 9—8, pirmadieniais 
Ir ketvirtadieniais 9—9

DETROIT’O BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

5837 W. Vernor Hwy, 
Detroit 9, Mic.h.

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

Tel kabtn.: VInevvood 2-0229 
namu: LUzon 4-8961

Jeigu norite pirkti s^a parduoti 
namus, sklypus Siergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip- 
dies ’

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

atstovą
VLADA BARAUSKĄ

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

fti įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar- 
- 'lio opvo klijentams._________

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RA1
393 Wnt Grand Bonlevard 

cor Shadv Lane Detroit 16. Michigan
Namą telef. VI 1-7970 

Pirm antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai
Trrč ir idt. 12-3 vai. 

__________ Telef TA *-0$86__________

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan
Tel. WE 4-S10G

HE N ERAI, GONTRAOTOVI 
Atlieka įvairi,u etatyboa, patatsy

mo Ir pertaisymo darbus — atallnln- 
kystSe cemento, mOrijlmo, elektroa 
pluinblngo, dažymo Ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų (rengimą. 
nantorSee Ir aklepuoee

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą

Jums patarnaus
VLADAS N.SELENIS

narys United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais

ofiso: WE 8-7000; rea.: WE 4-6621 
arba atsilankykite į 

GUSTAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolctaft 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 NAKĄ
I. L. Sulllvan Realty atstovą 

12817 Grand River, Tower ldno pat 
TEL: Įstaigos TE 4-7550

namų — WE 3-3192

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-OOOOO'

ROSE PHARMACY
RECEPTŲ SPECIALISTAS

5705 W. Vernor Hwy., Detroit O, 
Mich. Tel. VInewood 1-2788

Mes vartojame tik tokius vaistus, 
kurių gamintojai pasižymi gera re
putacija ir kurie medicinos profesio
nalams žinomi kaip tiksliausiai nau
dotini jūsų receptams. Specialios nuo
laidos stunčiantiems | užjūrj vaistus^ 
Vaistine veikla virš 50 metų. 
•000<X>00<XXXXKXKXHX>0<X><XXK>C

SIUNTIMUI Į LIETUVI
100% vilnones Ir gabardino me

džiagos kostiumams, suknelėms, pal
tams bei Įvairios kitos medžiagos. 
Didžiausias pasirinkimas — Pigiau
siomis urmo kainomis. Kreipkitės Į 
MIDDLE EAST TRADING CO.

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

Tel. WO 1-2856

Perskaitę
kitiems!

‘Draugą" duokite

t

Klauivklta 
LITH0AN1AN MELODIES

Knn Arhor - WPAO — 105A 
cyclea

Sekmadieniais 100 — 1:30 p. p 
Vedšiae — RALPH VALATKA 

15756 Lesnre — Detroit 27.

STEIN TEXTILE BENDROVE

dabar švenčia savo JUBILfiJŲ. Pirkdami medžiagas da
bar Jūs gausite dar ir spesialią dovaną ir mokėsite žemas 
kainas už Jums reikalingas medžiagas.

ŠTAI PAVYZDYS KAINŲ:
Geriausios ANGLIŠKOS bei *‘worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, karių kainos paprastai yra 39.80, dabar tik ..<4.50

Visokiansių pamnialų oi pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Shan’*, “antiųne taffeta”, pa
prastai 21.98, dabar tiktai ................................................. 98c.

60 colių vilnonės medžiagos ir “flanner' vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ...............................~..$L89

48 colių nžnolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertėt iki 
22.98. tiktai .............................................................. ........ <1.39

Grynų spalvų Portisan Ir Metallic Oloth nžnolaidoms tik .<1.09

Atvykite į STEIN TEXT1LE ir patys įsitikinkite. 8n kiek- 
riei.n pirkiniu viri 220.00 gausite vienai snknelei medžiagos 
kaip dovanų.
Pas STEIN'Ą jfls rasite didelį pasirinkimų nnotakoma, kaip tai 

.“lacee'*, satinų, taffetų, “brocadee”, • Shantnng, ir t. t. Taip 
pat liekanas medžiagų pamošalame nž baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION ŠVENUE

I MoIum į rytus nuo Halsted Nt., U/, bloko į pietus nuo 

Koosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152.

NUO UŽSISENfiJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sėdėti Ir . naktimis į 
mlegptl nes Jų užsluenB j tįsios žaiždoa į 
niežėjimą ir skaudėjimą eenų atvl 
ru Ir skaudžių žaiždų uždekite ■ 
LEOUUO Ointment Jos gydymo ! 
ypatbyes palengvins Jusu skaud6jl- I 
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pabalina 
niežėjimą Ilgos vadinamos PSORIA- 
818. Taipgi patollna peršSJlmą ligos 
vadinamos ATHLETE.8 FOOT. su
stabdo džiovinimą odos ir perplySlmą 
tarppirščlu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančlos suskilsios odos dedlr- 
vlnlų, odos išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų JI yra gera gyduole nuo Iš
viršinių odos Ilgų- Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et.. »1.26. Ir $3.60.
Pirkite valstlnėseCht- 
cagoj Ir apylinkėse—
Milwaukee, Wlsc., Oa- 
-v,lnd. Ir Petrolt, Mi
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo-, 
ney order |

LEGULO, Department D., 

5618 W. Eddy SU Chicago 34, III.

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

tik

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
EEIJX A. RAUDONIS, NELUK BERTULIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Rooseveli Road Tolei. SEeley 3-4711

Krautuve atidaryt* sekmadieniais nuo 11 iki 4:00.
J?

INSURED 
-JJPTO-

u
T
U
n
L

FEDERRL
SAVINGS

Chartered A Rupervtonrt 
b» the U. H. Govrmment

Įataigoe VALANDOS: Kasdien nuo 9-toe ryto iki S vai. 
ryto dn 8 vai. vakaro. Šeštadieniai* noe 9 vai ryto <ki 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...
1905 m. Suorganizuota pagal valstybės čarterį.

Bendrovė visuomet stengėsi pagerinti 

ir padidinti patarnavimus skolintojams 

ir taupytojams.

1933 m. įsijungė į Federal Home Loan Banko

sistemą.

1934 m. įsigijo Federalinį Carterį.

1935 m. gavo Federal Savings & Loan Insurance

Corporation, Washington, D.C., apdrau- 

dą. Visų sąskaitos apdraustos iki 

$10,000.00.

1941 m. J. A. V. Iždas pasirinko bendrovę savo 

agentu valstybės taupymo buliams 

pardavinėti.

Nuo pat įsikūrimo mokėjome ir 

mokame aukštus dividendus.

PRADIEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN 1

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
Phone VI 7-7747

JOHN J. KAZANAO8KAS. Prea

Onartered Ir Hnpervued by the United States Govemmeat
po pietų. Ketvirtadieniais ano B-toe valandos 
vai (to pietų Trošiadiemai* -įsai aaatidarom*

r
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LIETUVOS VYČIŲ, ILLINOISINDIANA APSKR., METINIS IŠVAŽIAVIMAS
1 ' ‘ — *

Bučio darže, Willow Springs, Illinois, Liepos 4 d., 1957 m. ■ Ifl | Meninę dalį atliks solistės Irene Protas ir Josephine Miller |

Malonus laikas laukia visų atsilankusiyjŲ. ULhU Visi kviečiami dalyvauti RENGĖJAI |
J

PROCESIJA Į ŽEMAIČIŲ ŠVENTOVĘ
K. SENKUS

Žemaitijos centre, Kalvarijo- tiek svečių, tiek šeimininkų — 
je, kasmet būdavo švenčiami di- 'pasisveikinimui palenkė savo gal 
džiuliaį atlaidai. Tai Švč. Dievo vas. Tai buvo nuoširdus kvieti- 
Motinos Apsilankymo pas Elz- mas šventovėm
bietą šventės (liepos 2 d.) at-Į Kas jau kartą pateko Žemai-

pačioje šventovėje prie stebuk-1 
lingojo paveikslo. Žemaičių mal 

1 dininkai nemokėdavo šių gies
mių giedoti be ašarų akyse.

Apvaikščiojus kalvarljas ir ap 
mąsčius Dievo Sūnaus ir Jo Mo
tinos kančias, maldininko šir
dis sudrebėdavo gailesčiu dėl sa-

laidai, kurie prasidėdavo jau čių Kalvarijos šventovėn, paša- V° ”u°dėmių, bet kartu jis pilnu 
pirmąją liepos dieną ir tęsdavo-' koja toliau tas pats jaunas mal- nU0S1 umu ir V1S1S u Pasi 1 J1' 
si apie dvi savaites (t. y. visą ok dininkas, ilgai negalės pamiršti
tavą su įvadu ir užbaiga). Jau giesmių melodingumo bei įvairu- 
nuo vysk. Jurgio Tiškevičiaus mo ir nuostabaus jų mišinio. At- 
(1633 — 1649) laikų jie buvo S rodė, kad visa Kalvarija gieda 
kasmet švenčiami iki paskutinių- ir nerasi jokio kampelio, iš kū
jų tautos nelaimių. Į rio tavo ausies nepasiektų vis

Ypač po vysk. Antano Tiške- nauji ir skirtingi melodijų gar-

mu kreipdkvosi į gailestingąją 
Užtarėją pas Dievą, į visų Moti
ną Mariją, joje surasdamas ir 
savąją dangaus Motinėlę, kurios 
prieglobstyje tampa malonūs 
sunkūs gyvenimo vargai.

vičiaus paraginimo (1742 m.) į 
šiuos atlaidus suplaukdavo mi
nios žmonių. Ištisos vyskupijos 
parapijos, net ir pačios tolimiau
sios, atvykdavo būriais, dažniau 
šiai pėsčiomis, į savo neužmirš
tamą šventovę, kad čia giesmė
mis, maldomis išlietų savo prašy 
mus į Kristų ir Jo Motinėlę. Pa
rapinės maldingosios procesijos 
būdavo atliekamos labai iškilmin 
gai. Vyskupas Mot. Valančius 
tai aprašo “Žemaičių Vyskupys
tėje” šitaip:

“Parapijų klebonai, surinkę

sai. Kiekviena kalvelė turi savo 
stotį, savo skausmą ir savo me
lodiją. Bet Kalvarijoje vaizduo
jamąjį didįjį skausmą visi mal
dininkų būriai įpina kiekvienon 
naujon melodijom Ir kiek bū
rių, tiek naujų variacijų. Čia 
gieda visi. Ir tas, kuris nei klau
sa, nei balsu nepasižymi arba 
žodžių nemoka, čia randa progą 
įsijungti j bendrąją melodiją, jei 
gu ne kitaip, tai bent užbaigą 
pratęsiant. O kadangi čia gieda 
visi gana stipriai ,tai ir sukly
dęs liek inepastebėtas. Juk Kris-

Štai minėtųjų Marijos giesmių 
tekstai.

būrį savo parapijos žmonių, su tus ir Jo Motinėlė supranta net 
būgnais, patrūbočiais, papar- ir suklydusių maldas bei gies- 
čiais (vėliavomis), altorėliais ir. mes
visa bažnyčios iškilme, luob ke

Dangaus Karaliaus Motina 
švenčiausia,

Iš kūrinijos tu pati skaisčiau
sia!

Imk garbę, šlovę iš žmonių 
kaltųjų,

tau paklusniųjų.
Tu mūsų kraštą didei numy

lėjai
Ir savo garbei jį pašvęst no

rėjai :
Garsingą vietą padarei šven

tove
jau nuo senovės.

Esi laiminga, žeme Kalvari
jos:

Tenai apreikšti sopuliai Ma
rijos

Ir Jėzaus kančios prie kelių 
ir vietų, 

krauju aplietų.
Tegu Žemaičių žemėj džiaugs

mas skamba.
Nes čia kiekvienas sau malo

nių randa
Garsiam stebuklais atvaizde 

Marijos,
dangaus lelijos.'

Visi tai žino, kas į čia atvyko,1 
Kiek daug stebuklų nuostabių

įvyko,'
Kiek čia visokių kenčiančių Ii-1 

gonių
gavo malonių.

Užtar, Marija, mus pas savo 
Sūnų, — i

Mylėti trokštam Jį dvasia ir 
kūnu,

Padėk mums kalčių atleidimą 
gauti 

r tau tarnauti.
Leisk mums pagarbint tavo 

vardą brangų,
Mus jis tesaugo nuo visų ža

bangų,
Nuo bado,-maro ir karų bai

siųjų, 
laikų piktųjų.

Karaliene maloninga, 
Kalvarijoj stebuklinga! 
Taviep šaukias vargšai žmo

nės,
Trokšdami tavo malonės.
Kas tiktai malonės atov 
Prašė reikaluose savo,
Rodei savo jam galybę, 
Tolinai Sūnaus rūstybę.
Tavo maldomis ligoti 
Nuo ligų y r’ išvaduoti, 
Burtus ir visas piktybes 
Šalini sava galybe.
Tau prie kojų mes puldami, 
Prašom ašaras liedami:
Gink nuo pikto mus žabangų, 
Nu veski pas Sūnų brangų.
Meilės mokyk katalikus,
Vesk į tiesą klaidatikius, 
Teikis būti Žemaitijoj,
Tarsi savo viešpatijoj.
Tam paveiksle stebuklingam, 
Lietuvoj visoj garsingam, 
Pagailėki dūsaujančių,
Tau tikrą šlovę duodančių.
Išprašyk mums atleidimą 
Mūs visų nusidėjimų,
Kad numirus danguj vietą 
Mums Jėzus duotų žadėtą.

NEPRALEISKITE 

PROGOS

Išradėjas paliko milioną

Ira E. McCabe, 62 m. am-j 
žiaus automatinių kontrolių iš
radėjas, savo našlei testamen-1
tu paliko turto daugiau kaip Kiekvienai dovanų progai didžiau
m i Ik'no dolerių vertės. Velionis 8’11. ^as'r’n*<?51.u :1• šveicariški laikrodžiai,
buvo užpatentavęs 100 išradi- Į • kristalas, įvairiausi vokiečių, 
mų ir gaudavo iš jų nemažas j čekoslovakų ir švedų kristalo dir- 
įplaukas. lblniii-

M O V I N GA. BE.Nlbh.ls atlieka j v airiu r 
perkraustymus bei pervežimus 
'š tolimų ir artimų atstumų

TeL BIshop 7-7075 
KWWKKWBmWWW11tK3IM0KllBltilil>tKWK»:>j»i

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe
Precin Photo Studio

(Incorporated)
EDVARDAS IJLIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

• Gintaro puošmena specialio
mis kainomis tautinių šokių festi-

į valio dalyvėms.
• Bavarų porcelanas, pilni ir 

pusrvl iniai servyzai,
• tautodailės dirbiniai: audiniai, 

drožiniai, odos albumai, etc.,
deimantiniai stiklui rėžtukai,

• klasikinės ir pramoginės mu
zikos plokštelės,

• amžinos plunksnos, Hummel 
ir religinės figūros, elektros skus
tuvai, keramikos dirbiniai, žiedai 
su gimtadienio akmeniu, etc.

• knygyne — visos lietuviškos 
knygos.

Prekių kainos labai prieinamos. 
Užeikite, skambinkite ar rašykite:
Terra, 3333 S. Halsted St., Ghica- 
go 8, Ilk, tek LA 3-O4Ž7; namų — 
D A 6-4158.

Skelbkitės “Drauge”’

liauti į atlaidus Aplankymo Mo
tinos Dievo. Paparčius stiprūs 
jaunikaičiai gebėjo raiti nešti. 
Domininkonys, pajutę kokią 
nors parapiją atkeliaujant, išei
davo į laukus sutikti. Į miestelį 
įeinant, jaunikaičiai paparčius 
virpino, būgnais mušė, patrūbo
čiais pūtė, iš šaudyklių šaudė, o 
seniau su moteriškomis atsispir

Pasakotojo liudijimu Ž. Kalva 
rijoje giedojo labai daug. Gie
dojimai tęsdavosi keletą valan
dų. Išgiedojimas keletą valandų 
nepailstant, nenutildant melodi
jų, yra tikras įrodymas, kad že
maičio širdis buvo kupina ir 
karštai persiėmusi tuo, ką jo lū
pos kalbėjo. Ypatingai pažymė
tinos yra Kalnų (Stočių) gies-

JONAS G firmų?

, . , , . , .. • , • mes. Kalnai — tai Kryžiaus Ke-dami (lenktymuodami) giedojo . , , • t. . , . J .. | lias su 19 vietų, kaip Jeruzalės

J. G. TELEVISION CO. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

1958 m. TV, radio, patefonai. Nešiojamas, vežiojamas, stacionariais —

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS 

2512 W. 47th SL TeL FRontier 6-1998

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

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

MO%INC

ir šaukė; nes juo katra parapija 
•‘su didesniu trenksmu į mieselį1

įėjo ,tuo didesnė buvo garbė”' 
(U d., 206 — 207 psl.).

Per 300 metų laikotarpį mal
dingosios procesijos į Ž. Kalva
rijos šventovę nuolat gaivino ir 
gilino lietuvių tikėjimą į Išgany
toją ir nuoširdumą į dangiškąją 
mūsų Motinėlę. ,Kiekvieno lietu
vio širdžiai yra malonu ir gera 
tas procesijas iš naujo prisimin-

kalvarijos. Beveik kiekvienai 
vietai buvo giedama vis nauja 
giesmė.

Iš Marijos giesmių vainiko že
maitis — maldininkas pasiimda
vo su savimi ypatingai dvi gies
mes, kurios kaip gėlės nuo Šven
tojo Karsto, duodavo jam stip
rybės ištisus metus, iki sekan
čios maldingosios kelipnės. Tai 
yra 1) “Dangaus Karaliaus Mo
tina švenčiausia”. Šią giesmę

ti, su savo kenčiančiais broliais maldininkai užintonuodavo, pa- 
prie Kalvarijos koplytėlių susto-1 siekę Kalvarijos parapijos ribas 
ti, bent mintimis mūsų Rūpinto- arba iš tolo išvydę šventovės

TT
</2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ!

STATYBAI 

IR N AMŲ 

pataisymui! 
pristatom
Visokių ROšių I 
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS. Pree.
3039 So. Halsted St.

TeL VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atldars kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

—----------:------------------------ ?

—- ----------------------------------------------------A

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue T«l. LA3-67W 

AUGUST SALDUKAS Prasldar
J

GRANE SAVI NG
2555 WEST 47th STREET LAtayette 3-1083

B. R. Pletldewlcz, prez.; E. R. Pietkiewlez, sekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendu*. Keičiame čekiu*. Parduodame ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami sąskaita ttandlen. Apdrausta Iki SI0,000-

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

". •• /••••S

FREE GIFTS
FOR JULY SAVERS

jėlį pasveikinti ir su skausmin
gąja Motinėle pasiguosti.

Paskutiniaisiais n e priklauso
mybės metais dalyvavęs parapi
nėje procesijoje į žemaičių šven
tovę vienas jaunuolis iš Viekšnių 
(apie 50 km nuo Kalvarijos) 
man tai papasakojo kaip džiaug 
smmgiausią savo pergyvenimą. 
Leiskime čia jam pačiam kalbėti. 
Jam pasakojant, atgaivinkime 
savuosius pergyvenimus Kalva
rijoje arba kitose Lietuvos šven
tovėse.

Prisimenu, kai dulkėti nuo il
gos kelionės, pėsti ir važiuoti 
sustojome miestelio pakraštyje 
kiek nusidulkinti ir susitvarky
ti, prieš įžengdami į didžiąją že
maičių šventovę — ž. Kalvari
ją. Varpai iš tolo pasveikino 
mus, viekšniškius, kaip ištiki
mus ir kasmet gausius švento
vės lan'kytojus, ir savo gaudesiu 
jaudino dievobaimingą žemaičio 
širdį. Tai Motinos pasveikini
mas iš toli atvykstantiems vai
kams. Minia tik susitvarkė gre
tomis po aštuonis, susikabino 
rankomis, kad neiširtų gretos, 
ir nė žingsnio toliau. Man pirmą 
kartą dalyvaujant tokioje pa
maldžioje kelionėje, buvo įdomu, 
ko laukiame, jeigu jau susitvar
kėme. Norėjau greičiau pama
tyti stebuklingąjį paveikslą. Ir 
gal ne vienas panašiai galvojo. 
Bet svečias neina kambarin, iki 
šeimininkas jo nekviečia. Suži
nojau, kad turi ateiti klebonas.

, Neilgai teko laukti. Varpams 
ll viB dar tebegaudžiant, pasirodė 

didžiulės bažnytinės vėliavos ir 
simpatinga klebono stovyla. 
Prisiartinę prie mūsų, jie susto
jo, ir vėliavos iš abiejų pusių —

bokštus. Tai procesinė giesmė; 
ir 2) “Karaliene maloninga, Kai 
varijoj stebuklinga”, giedama

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 

GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

N S sA U J A
19 5 7

CHRYSLER

s2Sll

NAUJA
19 5 7

PLYMOUTH

*1732

DABAR GAUSITE 

AUKŠTESNIUS 

DIVIDENDUS!

t 24 GABALŲ - ŠAKUČIŲ - 
ŠAUKŠTŲ SERVIZAS 
UŽ $500.00 SANTAUPAS
Nemokamai, kai Jūs atidarote tau 
pymo sąskaitą padėdami $500.00 arba 
įdėdami tokią pat sumą į jau esa
mą sąskaitą. Šis servyzas, kaip 
tik tokis, kurio Jūs pageida
vote, kad galėtumėt juo nau 

dotis prie vandens ar
ba šiaip kur nors 

iškeliavus . . .

Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių ui labai atpigintas kalnas

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER _ PLYMOUTH DIRECT FACTORY DEALER

4030 Archer A ve., Chicago 32, Illinois Telef. Vlrginia 7-1515

PLIAŽUI ANTKLODE 
UŽ $200.00 SANTAUPAS

Ši puiki antklodė ir dėžė yra 
dovana Jums kai sutaupote 
$200.00 įdėdami į jau esamą 
taupymo sąskaitą ar atidaryda

mi naują. Tai praktiška dovana va
saros laikotarpiui, būnant prie 
vandens arba šiaip išvažiavime.

ATOSTOGŲ KLUBO TAUPYTOJAMS 
PASKUTINE PROGA
gauti vieną iš šių
praktiškų ir gražiai įpakuotų druskinės ir 
pipirinės komplektų nemokamai. Tik pra
dėkite Atostogų Klubo Taupymo su $1.00 
daugiau savaitėje ir mes Jums duosime 
šią praktišką dovaną.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

i 447 So. 49th Court • Cicero 50 • TO 3-81 31

Savings lnsured...Since 1938

• 9 V«UIK \ J™ SAVIN** YeĄ)
INSUREDlYfrl flgįgvaro/S"
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IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Baisiojo birželio paminė
jimą š. m. birželio 16 d. Wa

Laiškas redakcijai
i Ar ne perdaug svetimų žodžių? 

Perskaitęs V. Bgd. rašinį Ftoezl-
Į jos krizė, noriu ir savo nuomonę 
i pareikšti.
' V. Bgd. teisingai sako, kad nū
dieniai poetai nutblo nuo poemos, 
ir balades eiliavimo būdo. Tai yra

šus lyg spalius i sriubą.
Taip daro ne vien V. Bgd. ir ne

tik “modernieji poetai”, o visi pra- 
prusėliai, mėgstą “inteligento” ke
purę dėvėti. Visiems ši pastaba ir 
taikoma. A. Rks.

PAJ1ESKOJIMA1
Jie&konia A Liubinskienė, apie 

65 iii. amžiaus, iš Vokietijos apie 
1949—1951 m. atvykusi į j. A. V. 

48 davimo savybę, skirtingą nuo kilto, ir tame krašte dirbusi vienoje liet.

terhnrvie Conn suruošė Alto kiek atleistina. pateisinama. Riekti t būryje, conn., suruose Aito vįenas turf 8avotišką būdą ir vaiz.
skyrius Nemuno salėje,

... .. Bet nesilaikymas rimo ir ritmo, at-Green St. Minėjimą atidarė i ro^ kad jr kiek “moderniško”,
sumaniai pravedė Vladas Var- jau nebetinka poezijos pavadini- 

, T ... , . mui. Šiandieninėje lietuvių raštijo-
neckas. Invokaciją sukalbėjo įojg kaip tik dėl tos “modernios”
vietos lietuvių parapijos gerb. priviso perdaug “poetų’’.
,, , , ,,, f. . ® Taip .rodos, ir yra; nūdien poetaisklebonas kun. Valantiejus. Pro- virsta ne tik .jaunuoliai, o ir vos 
fesoriaus A. Aleksio vadovau- moką pasirašyti senuoliai;, ir dar 

kaip — net ir gaidas savo eilėms 
pritaiko.

Taip ir sakoma, jog parašyti a- 
pysaką, pasaką, apsakymą užten
ka žodžiavimo, o kaip tik tas ir su
daro “talentą”: juo daugiau žo
džių, ne tik senų, lietuvių nebevar
tojamą, kaip nelietuviškų, o ir sve
timų kalbų, kokį tik sugriebus, ir 
tai vadinama “nūdieninės poezijos 
modernizmu”. Jie nesilaiko jokių 
taisyklių, nė eilių suderinimo, kaip 
ritmas ir rimas reikalauja. Viena 
eilutė gali susidaryti iš keletos 
triskiemenių žodžių, o kita iš dvie
jų dviskiemenių žodžių, — ir gerai, 
ir mandra!

Savo “literatūrinio” mandrumo 
parodymui nešykšti ne tik svetim
žodžių, o ir atokių senų tautų pa
sakiškų dievybių “personažus” su-

jamas meno kolektyvas atliko 
meninę dalį. Susirinkime mies
to majorą atstovavo ir jautrų 
žodį lietuviams tarė miesto ta
rybos pirmininkas Raymond 
Fitzpatrick. Įdomias kalbas pa
sakė Elena Devenienė, Anta
nas Saulaitis ir Tomas Matas.

— Dr. A. Darnusis, Pr. Polte- 

raitis., Vkt. Naudžius, Vkt. Pa- 
lūnas, L. Heiningas ir Br. Poli- 
kaitis birželio 23 d. turėjo pa
sitarimą ALRK Federacijos 

atidarymo šventės 
Šventė įvyks liepos

klebonijoje. Kreiptis: Eduardus Mil- 
kauskas, 1182 Vinewood, Detroit 
16, Mieli.

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Oi “Draugo” kalendorių atsiunti 
šie asmenys:

Pranas Račkauskas . . $1.00
Ačiū geradariams.

‘Draugo” administracija

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šie asmenys:

Eugenijus Petrauskas $1.00
A. Baika .................... 1.00
A. Deveikis ................. 3.00
M. Gumaliauskas .... 1.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

stovyklos 
reikalais. 
28 d.

TEBERAŠAI RANKA?
Rašomoji mašinėlė rašo gražiau, 

greičiau, iki 10 egi. iš kart! Įvai
riausi modeliai nuo $69.95 Ir aukš
čiau. Pigu. nes tarnauja visą gyvenl- 

žvejoja savo mokslumo parodymui, mą. Mokėsite tik po $5.00 kas m8- 
Be to, lietuviai, “modernios po-1 peš}. Pristatoma į bet kurį pasaulio 

ezijos” mėgėjai, naudoja begales
svetimų žodžių, kokių tik jie su
griebia, savo mandrumo “pademon 
stravimui”, kaip ir pats Poezijos 
krizės peržiūrėtojas V, Bgd. savo 
rašiny nešykšti svetimybių, be ku
rių daug šviesesniu pasirodytų, o 
savo mokslo ar “kritikos erudici
jos” nė kiek neprarastų. Tokį sa
vo sakinį, kaip “. . . moderniosios 
poezijos intymų kontaktą", .jaus
damas pagarbą savo motinos lietu
vės kalbai, galėjo lengvai pasaky
ti “. . . naujtkinio eiliavimo glau
dų sąlytį”. Tai tikrai būtų miela 
skaityti ir gera žinbti, kad rašan
tysis yra tikros lietuvės motinos 
vaikas, gerbiąs savo motinos kal
bą, lygiai kaip sava motiną, o ne 
mandragalvis, bereikalingai mai- 
OOOOOOOOOOOOOOOOOO-OOOOOOOO-

VASARVIETE 
“MERCURV LODGE”

KANADOJE
Ant gražaus Lake Simooe kran 

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

Trijų kambarių “cottage”, ka
binos, kambariai su

— A. ir M. Balkaičiai pa
aukojo ALRK Federacijos sto
vyklai pianiną.

— A. Ambrazienė, A.L.R.K.

Federacijos 4-ojo skyriaus pir
mininkė, dalyvavo L. F. Bičiu
lių surengtame 1941 m. birže
lio .mėn. sukilimo minėjime.
Minėjimas įvyko ALRK Fed. 
stovykloje prie Detroito.

— Jonas Buitinis gražiai va
dovauja savaitgalių talkinin
kams, kurie dirba ALRK Fed. 
stovykloje. Jis taip pat įeina ir 
į Jaunimo stovyklos atidarymo 
šventės rengimo komitetą.
Šventė įvyks liepos 28 d. 4 my
lios į vakarus nuo Manchester,
Mich.

VOKIETIJOJE
o „ binos, kambariai su visais pato-

— Solistas Stasys Baranaus- gumais, laiveliai ir žuvelės. Puiki 
kas Lietuvių dienų Vokietijoje vieta poilsiui žuvavimui ir maudy- 
metu (birželio 8—10 d.) visus

kampą su pilniausiom garantijom.

Katalogus ir smulkiausias Infor
macijas reikalaukite;
J. L. Giedraitis, 1682 Broad Street, 
Hartford, Conn., kuris “Draugui" 
žinomas kaip sąžiningas asmuo.

muisi.

dalyvius tiesiog pritrenkė savo 
balso grožiu ir galybe. Drąsiai

L. P. Krilavičiai, savininkai.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCKl

tvirtinama, jog St. Baranaus
kas, kaip dainininkas, po Kip
ro Petrausko atsistoja vienoje 
iš pirmųjų vietų. Paskutiniu 
laiku jis savo balsą tobulino 
pas vieną garsų mokytoją Ro
moje. Wiesbadeno Miesto ope-

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA 

RHEEM 

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-OONDJTIONER

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

GAZU AR ALYVA
ŽILI PLAUKAI ATGAUNA 

SPALVA
BE DAŽYMO

Dabar yra galima gauti nuostabus 
mišinys, kuris pakeičia žilus plaukus 
atgal Į tamsią, spalvą, beveik magiš
ku budu. Vartojant kasdien per 
trumpą laiką palengva ir stebuk- 

, bngai keičia žilus plaukui be jokiora Vokietijoje yra jam pasiu- | staigaus dažymo. Turint jj nuostabų 

lusi pasirašyti sutartį palan-1 ^dy« ™ ^namViauka^ir^os‘ 
kiomis sąlygomis ir už augštą k^k“^
atlyginimą, kad sutiktų būti | nuostabu. Ta« inifiinyH vadinasi NU-

sios operos solistu. Tuo tarpu pasiųsdami šią iškarpą • trysan
sol. St. Baranauskas sutarties C.0-*.f>ept- "’3' hhkkskill, n. y.

Jie jums pasiųs dvi bonkas, kainuo
jančias po $3 kiekviena, už kurias 
jūs sumokėsite paštininkui tik $5, 
kuomet jums pristatys. Čia jums su
taupoma $1, ir tai dar ne viskas. Jei. 
po suvartojimo vienos pilnos bonkos, 
nebūsite rezultatais pilnai patenkinti, 
galėsite grąžinti antrą bonką ir pini
gai (pilna suma) bus jums grąžinti. 
( Patikrinkite, kad Jūsų vardas ir adre
sas yra aiškiai užrašyti spausdintom 
raidėm antroje pusėje voko, tada bū-

dar nepasirašė — neužilgo jis 
išvyksta į JAV pas savo šeimą, 
kur galutinai apsispręs.

PRANCŪZIJOJE
— Kun. Cekavičius, atvykęs 

iš New Yorko ilgesnei kelionei 
po Europą, birželio 17—27 d. 
buvo Paryžiuje. Sekmadienj, 
birželio mėn. 23 d., atlaikė pa
maldas Paryžiaus lietuviams.

nite tikri, kad NUVIDA 
Jokio delsimo.)

gausite be

Racine, Wis.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATTNG

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, UI.

TOwnhall 8-6676 
Blahop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS

Gerąją firmą laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalaiį, 
prekig dovanom*.
2646 W. 6Mh St. RE. 7-IR4I

ADOMAS VAITKEVIČIUS
Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Tėlef. 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
Teief. PRospect 6-7966

REAL ESTATE

CLASSIFIED AND HELP W4NTED U)S
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — MEN

M. ŠIMKUS
K K A L K S T A T E

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CMrfsIde 4-T45O; Rcs. 

Y Art U 7-204(1
Nutarę pirkti ar parduoti nekilno

jamąjį turtą kreipkitės J šią įstaigą ir 
gausite teisingiausią jr puikiausią pa
tarnavimą.

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

____  REpublic 7-9466

S .M ET V BUNGALOtV
Viršus gerai izoliuotas «— galima 

įiengti dar 2 kamb. Svarus ir gerai 
sutvarkytas rūsys. 7 2 ir Wi*shtenaw. 
$20,500. A. Katilius.

oi/, KAM Ii. MCKAS
Marųuette Parke. Dlde.l kamba

riai. Koklių vonia ir virtuvė. Puikūs 
kilimai ir kiti reikalingi priedai. Aly- 
vos-karšto vandens šildymas. Gara
žas. $19,500. Volodkevičius.

1J4 AUGŠTO MORAS
5 kamb. apačioj. 3 kamb. ir graži 

vonia viršuje. Lengva perdirbti į ant
rą butą. Marųuette Parkas. $18,000. 
A. Sirutis.

feUea. lJK.
GAGE PARKE 

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

Pajamų nuosavybė 7 kamb. rezid. 
ir 2-jų k. butas rūsyje. Radijatoriais 
gazu apšild. Galimybė padaryti 3-čias 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su 

Pilna kaina $20,500.
MARQUETTE PARKE

Savininkas turi greitai parduoti
6.,‘I .,3,V? 5 AKRAI ŽEMES NETOLI ČIKAGOS 

2 gyv. namai, dvigubas garažas, kl-kamb., alyvos šildymas. Tik $12,200.
1 % augšto mūr. pajamų nuosavy 

bė. 5 k. apačioj ir 11/, k. viršuj su 
atskiru įėjimu ir vonia. Garažas. Kai
nu $20,700.

BRIGHTON PARKE ’
1 % augšto mūr., 7 kamb. (4 mleg.) 

apačioje, 4 'k. butas viršuj. 30 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$24,500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše Ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

6*16 So. Western Avė.
PRosp. 8-2234 arba HE'm. 4-7085 

Q-SSaTĖ3J^s-rsjBgjTc-iJSa

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 »ve., LAfayette 3-3384

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiimitMiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiK  

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar pardamdant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
'ATE

2600 W. 59th St. 'ĘtJ. PRospect 8-5454
iiimiiHililiiniiriiiiminiiiiiniinnninir—ipiiyni--imininiiniininiriiiiiini'iriiiiininii

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 163 st 

Tel. BEVERLY 8-3346 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose Ir
'aidžios įstaigose.

INCOME TAS. Tax accountant.

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės į
SOPRYCH REAL ESTATE 

(1407 S. Kedzie Avė. WAIhrook 5-321(1
Klauskite ALEX KANAVERSKIO

BRIGHTON PARKE parduodamas 
3-jų butų mūrinis namas. Naujai 
įvesta karšto vand. gazu apšildymas. 
Alumlnum langai ir sietai. Platus 
50 x 125 sklypas. Įmokėti $8.000. Ne
praleiskite progos. KUTRA-NORKUS, 
WAlbrook 5-5030.

Prte6 pirkdami ar parduodami 
namas, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mua.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 Weat 61 St. 
WAlbrook 6-6030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

ti ūkiški pastatai, vaismedžiai. Visa 
žemė aptverta. Prie 3 didelių kelių 
Lemonto rajone. $17,000. Įmokėti tik 
$4.500. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAIbrook 5:6016

7 143 So. Winchester. 51/, kinb., 3 
miegam., mūrinis. Savininkas par
duodu. 2 metų senumo. 50 pėdų ap
sodintas sklypas (landseaped). 2 
automob. garažas. Tiled rūsys. Puši
nių lentų (Knotty Pine) baras. Už
dara veranda. Pečius, šaldytuvas. 
Langams užuolaidos. Daug kitų prie
dų. Įkainuotas greitam pardavimui. 
Turite pamatyti, kad įvertintumėte. 
Atdaras apžiūrėjimui visą savaitę.

3630 W. 82 St. Atdaras kasdien 
nuo 2 iki 8 v. |mi pietų. Savininkas 
parduoda. 318,500.

Naujas 3 mląg. mūr. namas. Tile 
virtuvė ir vonia, dinette. Didelis gy
venam. kainli. Ąžuolo papuošimai. 
Overhead sewer, šildym. F. A. aly
va. Pastatas yra 53 pėdų ilgio.

Tel. REpublic 7-6250

PIETVAKARIŲ PRIEMIESTIS — 
MONEE. 4 kmb. Cottage. Savinin
kas parduoda. Special $7 600. ll/> ak
rai mišking. 2 met. senumo. Didelė 
virtuvė. Didelis gyvenamas kamba
rys. Židinys. Septic tank. Elektra. 
Geras šulinys. Kaina sumažinta sku
biam pardavimui.

Tel. FUlton 5-1861

BLILDING & REMODELING

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

(327 S. Campbell A v, Uhlcaoo 32. III. 
Telef. YArds 7-»(»75 arba CL 4-7450

BRIGHTON PARKE. kampinis 
namas ant 30 pėdų sklypo. 42 Str. 
ir Artesian Avė.; 2 butai po 6 kmb. 
ištisus rūsys ir pastogė (attlc). 3 
autom, garažas. Centr. karštu vand. 
šildymas l-me aukšte. Aliuminijaus 
sieteliai ir žieminiai langai 2-me 
aukšte. Namas labai gerame stovyje 
ir parduodamas nebrangiai.

2-jų butų: 4% ir 5 kamb. Prie 
gero susisiekimo. Centr. karštu van
deniu apšildymas. Ištisas rūsys. 50 
pėdų sklyiuis. 3 automob. garažas. 
Sieteliai, žieminiai langai ir “vene- 
tlan bllnds”. Tik 317,000. 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 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5906

Olympia Gardens — By Owner 
2812 VV. 269 st. (near Park Fcirest)

$17,500 Bargain. 5 room ranch 
attached Garage on aere of land
seaped land. Screens, storms, pa- 
tio, oil heat. Spacious Rooms. Fire- 
place. Mušt see to appreciate.

Phone Skyline 4-1802

REAL ESTATE

MARQUETTE PARKE 5 k. mūri
nis namus. Centrinis šildymas gazu. 
Tile vonia. $12,400.

BRIGHTON PARKE. Arti lietuviš
kos mokyklos pigiai parduodami: 2- 
jų 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 aiuminum langai. Nupi
ginta kaina.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VASAROJUMI'1 nuo liepos 1 d. Be- 
verly Shores išnuom. visa nauja vila 
arba atskiri kambariai.
vyl29 h vvrleyver rrt'atffifafaf bigafw

VENTA
4469 SO. FAIRFIELD AVĖ. 

LAfayette 9-3881

BRIGHTON PARKE
šva-

BILLING CLERKS
FULL OR PART TIME 
DECATUR CARTAGE

1934 S. Wentworth Avė. 
VI 2-6000

HELP WANTED — FEMALE

REGISTERED N LRS ES 
AND LIVENSED 

PRACTICAL NURSES
For Rehabilitation Center at

ST. JOSEPH HOSPITAL
Interesting work and ejccellent oppor- 
tųnitles. Please apply or write to — 

Sister Georgette or Dr. Harold 
A. Ladvvig, Asst. Director

Jadkson 6224 — Rxt. 451,
< iniahii, Nebraska

SEVERAL TYPISTS
M0 4-3070

Varied and initeresting work. 
Good Salarv, Paid Vacation 

Air Conditioned Office 
Apply in person or call

MR. CROMBIE 
430 W&st Ohio 

General Housework
Prefer experienced woman under 
35 for Dootor’s Home. North Side. 
Adults only. No heavy laundry or 
windows. Stay. Own room and 
bath. Wages $45.00 per week to 
start. Current referenoea. Mušt 
be able to undersband and Speak 
somo English.

DR B. SHAPIRO 
Cornelia 7-5151

ISNUOMDOJAMA — FOR RENT

Racino Balfo skyrius ruošia 
šaunią gegužinę liepos 7 d. 2 vai. 
p. p. Pierce Woods parke.

Bus bufetas, skanių lietuviš
kų užkandžių, šokiai ir kitokių 
pramogų.

Racino ir kaimyninių kolonijų 
lietuviai kviečiami, kas tik ga
lite, dalyvauti. Balfo Valdyba

KAS KĄ IR KUR
— Budrike radijo programa. Ne

pamirškite ryt vakare, t.y. ketvir
tadienį — Fourth of July — pasi
klausyti Budriko radijo programos 
iš stoties WHFC, 1450 kil. Girdė-! 
šito gražių lietuviškų dainų ir mū- 
zikoš. Taipgi bus pranešta apie kon 
testą “Kodėl geriausia pirkti pas 
Budriką”. šis kontestas užsibaigs 
liepos 11 d. su dovanomis. Daly
vaukite konteste ir laimėkite do
vanas. Rašykite: J. F. Budrik Fur- 
niture, 3241 So. Halsted St., Chi- 
cago 8, III.

Pranešėjas

$6,000 įmokėti už 3-jų butų mū
rinį Brighton arke. 2 po 5 ir 1 
2-jų kamb. butas. Naujas centrinis 
šildymas gazu. Aluminijaus langai. 
Extra sklypas. Geros pajamos. Tel. 
WAlbrook 5-5031.

Statome
NAMUS IR

GARAŽUS
MASTER BUILDflS
General Contractlng Co.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Skoni bakas) 
Ibou 8. 48TH CT.. CICERO 60. ILL 

Tel. OLymplo 3-7381: TO 3-4336
Ir atliekama visus statybos Ir per 
tvarkymo (remodellng) darbus

*’uETUVIŲlTAmd? 
BENDROVE

MORAS
Bullders Gen. Contractors 

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

Namų Įkainavimas ir Įvairūs 
patarimai rfemokamal.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

PRospect 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chlc&go 29. m.

$2,000 įmokėti, med. 2 po 4, 
rūs butai, geras sklypas.

Med. 2 po 4, centr. šildymas, skie
pas, garažas, tik $14,000. Atsiliepki
te ir su mažu įmokėjimu.

Mūr. 6 ir 3 kamb. su krautuvei 
patalpa. Dideli butai, vieta tinka ir 
bizniui. Mažas įmokėjimas, skubėki
te paskambinti.

Mūr.; rūbų valykla ir b kamba
riai, centr. šild., puiki vieta siuvėjui.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 6 centr. šildymas abiem 

butams, garažas, dideli kambariai.
Mūr. bung. 6 kamb. centr. šild., 

garažas, pulki vieta.
KITUR:

Mūr. 6 kamb., platus sklypas, 68 
ir 3700 į vakarus.

BIZNIAI:
Mūr. 3 butai ir gelž. išdirbinių 

(Hardware) krautuvė, puikūs Įren
gimai. gražūs butai, labai gera vie
ta.

Puikus mūr. 3 butai ir maisto 
krautuvė, labai gera apyl., reta pro
są- .

Mūr. taverna ir 5 kb. Gage parke.
Mūr. 3 butai ir tav. patalpa su 

visais įrengimais, 35 gt. netoli Ash
land.

SIMAITIS REALTY, 
2737 W. 43rd SI.. CL 4-2390

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butą išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašų.

VARPAS Real Estate
5V1H So. Weetern. PRospect 6-3334

IŠNUįOMUOJAMAS 5 kamb. butas 
MARQUKTTE I’ARKE. Apšildomas 
gazu. II-me augšte. Suaugusiems.

Tel. PRospect 8-3538

PROGOS — OPPORTUNITIES

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

MOTERIŠKŲ IR VAIKŲ 
RŪBŲ KRAUTUVE

Moderni krautuvė, geroj vietoje 
įsigyvenęs biznis, geros pajamos. 
Parduoda dėl kitų interesų. Kreip
tis tiesiog į savininką. Tel. —

PRospect 8-2856
BATŲ TAISYMO DIRBTUVE. Savi
ninkas išeina į pensiją. Geras biznis. 
“LANDYS” firmos Įrengimai. Ne- 
augšta nuoma.

7111 So. YVestern Avė.

MISCELLANEOCS

Į SI GYK1TE DABAR!

•fe.. ^aneK
Nauja maldaknygė

“Viešpatie, Išklausyk 
Manęs”
-Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.1.0.
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija
640 puslapių; 3/ colio storumo

Kaina...................................................$3.00

Paauksuota....................................... $3.50
Tai viena iš pilniausių maldakny

gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos: II novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangėlijos 
tretininkų maldos susirinkimams Ir 
aboliucljai; maldos apaštalystės mal
dos; Sv. Valandos maldos; 33 giesm.; 
Velykų Ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
Ir t.t.

Maldaknyge "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai Išleista; at
spausdinta ant balčiausio Ir geriau
sio popierlo: tvirtai Įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

Si maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS
Lyginimas, dažymas, taisomi Ir reguliuojami (tone np) 

motorai, stabdžiai, transmisijos Ir Lt Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamas dnaHntnvns įdeda veltai.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
|8.25Mareery 49-51 ............... $8.95

8.250lde, 6 cyl. 41-50 ............ 8.20
9.05nymmth 42-56 ................ 9.95
9.91Pont»nc 37-54 ..................... 8.95
9.95Mek 9M0......................... 12.00

Ford 41-53 ....................
Chev. Ali 1937-53 ..
Chevrolet 54-55 ....
Chrysler 6, 42-52 ..
Dodge 6, 42-50

Ir taip pat čia nelšvardintlemr automobiliams. Išmeti
mo paipa irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusią mechaniką. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M. ČESA8
1934 West 59th Street Tei.GR 6-9136

CICERO SPECIAL. 2-jų butų mū
rinis 5 ir 5 kamb. Karštu vand. 
apšild. Tile virtuvė. Modern 2 au
tomobiliams garažas. $24.91(0. SVO- 
BODA. SOI3 Ccrmak ILL, telef. 

Blshop 2-3162.

$2,500 Įtokėtt. Modern. 2 būt. mū
rinis. 6-6 kmb. Rūsys. Garaž. Furn. 
apšild. Apylinkėje 22nd ir Kostner 
Avė. $16,900. SVOBODA. 3736 West 
26tii St., tH. LAwn<lale t-7038.

$12.500 pilna kaina, mūr. 2 bt. 
4-4 kmnb. 24 ir Hamlin gatv. apvl. 
Gazu apšild. 2 autom, garaž. Nau
jos virt. spintelės ir sink’os $4,000 
įmokėti. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St.. LAwndale 1-7038.

39 Str., netoli Califomijos Avė., 
3-jų butų namas ir garažas. Rūsys, 
pastogė, gazu apšildomas. 212 dol. 
pajamų į men. Skambinti YArds 
7-6248.

Namų statyba, Įvairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai Iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 3-6631 

nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 616

■!<>.» W(tk«« Springs III

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRAOTOB 

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

Namų tel. RIshop 7-3340 
3737 West 43rd fttraet

LISLE ILLINOIS
St. Joan of Are Parish. 3 bedroom 
frame Cape Cod. Basement. Living- 
dining room combination. Wooded 
lot 75x325. Near everything. Mušt 
be setn to be appreciiated. By Own- 
ner — Asking $18,000. W0odland 
9-2401.

J. BREIVE and SON
OONSTRUCTION COMPANY 
1442 S. 48th Ct., Cicero 50, IU.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Raukite DAnube 6-2733 nuo 3 vai. 

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

vakaro liti 11 vai. vakaro

ŠILDYMAS
A. Stančiaaskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 S. 4Uth Court, Cicero
TeL OLympic 6-6775 ano 8 vaL 

ryto Od 5 vai. vakaro. 
Telefonas ano S vai. vakaro: 

OLymple 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAN KIRVAITIS 
WAIbrook 6-6671

INTERSTATE INSURANCE AOENUY 
6108 H. Aabland Ave^ Chloano M. III.

Mūsų pirmaujančio beletristo An
tano Vaičiulaičio vienas Iš Įdomiau
sių kūrinių — romano

VALENTINA
vėl gaunamas, nes yra išėjusi antra, 
pataisytoji laida. Romanas buvo pre
mijuotas “Sakalo” leidyklos. Kaip 
visa Vaičiulaičio kūryba, šis roma
nas patraukia augšta stiliaus kultū
ra, rūpestingu menišku apipavidali
nimu. Vaičiulaitis yra davęs daugiau 
kaip 20 originalių Ir vsrstloią vei
kalų ir šis romanas yra vienas Iš Jo 
stipriausių kūrybos, nupasakojus vie
nos mergaitės meilę, jos vidaus ko
vas. Jos audringų pabėgimų už vie
nuolyno mūrų. Romanas turi 141 
psl. Kaina >2.

DRAUGAS
4545 Wmt 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

CKHyOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO*

PLUMBING
Ucensed bonded plombers

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. — REpafaHe 7-0644 ar 
WAibrook 5-3451

oooooooooooooooooooooooood

Jei turtte parduoti ar 
d. paaiskelbklte smulkių 
•įkyrioje. Skelbimą galite parduoti 
telefonu: VTrginis 7-6640.

(HMHIIIIUMIlIlIilUMIlUt
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KAS TIK TURI GER£ SKONĮ - 

PERKA PAS LIEPONĮ.

VISKĄ

Lietuvių Prekybos Namai
5 METŲ JUBILĖJAUS 

PREKIŲ IŠPARDAVIMASt * ■ M ' •
Prekė* 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 9100.00 parduodamos sofos, įvairių spalvų, nakčiai

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

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

Už $200.00 parduodama Simons 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 formica viršumi ir du lempų staliukai dova 
nai, pas mus tik ........................................................ $229.00

Už $500.00 parduodami svečių kambarii baldai, Karpen,
Pu 1 Imam Shnmons, Northome, Hovvard, ir kitų fabri
kų, garantuota 20 metų, pas mus tik ....................... $330.00

MIEGAMOJO KAMBARIO BALDAI
Po $60.00 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

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

Po $400.00 siūlomi išpardavimui Brazilijos ar Filipinų 
raudonmedžiui .miegamieji su viena ar dviem atskirom 
lovom 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

formica 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 išpadavime tik $399.00
Už $700.00 parduodami Daniško stiliaus valgomieji, riešu

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

Šis valgomasis susideda i 17 dalių.

VIRTUVES BALDAI
Už $69.00 parduodami stalai su formjca viršum, su ketu

riom kėdėm, 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, Formica stalai su puikiom kėdėm tik $ 99.00

RAŠOMIEJI STALAI IR KNYGŲ SPINTOS
Už $50.00 siūlomi rašomieji stalai moksleiviams, ąžuolo ar 

44 raudonmedžio, dovanai duodama — rašalinė, spaustu
kas, plunksnakotis, stalui padėklas, popieriui pjauti
peilis — pas mus tiktai ..................................................... $29.00

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

Už $40.00 parduodamos knygom 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 parduodamos knygom spintos su šlifuoto stik
lo durimis, lentynų augštis reguliuojamas, riešuto ar 
šviesaus mahagoni medžio pas mus tikta; ............... $ 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 Simons 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 rayon 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 Adunjral,

Hesttnhousc, 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 poroelano viršum pečiai, pas mus sį m. $ 99.00 
Už $200.00 siūlomi virimui pečiai, su stiklo durim, neduš-

tamo porcelano, pas mus tiktai ..................................... $149.00

TELEVIZIJOS IR RADIJO
Balti radijo aparatai virtuvėms ar miegamajam tiktai $ 15.00 
T V ArC, Zenith, Atimi ml, Dumont, General Electris, sta

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

medis ’57 melų modeliai šį mėnesi už .. .. $$199.00

FURNITURE CENTER, INC.
3224 SO. HALSTED STREET

Lietuvi, Prekybos Namai vedėjas-Justas Lieponis
TEL. — VICTORY 2-4226

SKAUTAI
(Atkelta iš 2 psl.)

tams $1,050 šių metų stovykla
vimo reikalams.

Didelė skautų,-čių padėka pri
klauso draugijos pirm. dr. Stp. 
Biežiui ir visiems jo bendradar
biams, kurių iniciatyva buvo su
telktos paaukotos lėšos.

EKSKURSIJA Į STOVYKLĄ

Nuo vakar dienos Chicagos 
skaučių ir skautų tuntai pradė
jo savo trijų savaičių vasaros 
stovyklą. Be abejo per ilgą lai
ką jaunimas išsiilgsta savo ar
timųjų ir su malonumu sutinka 
lankytojus, ypač su dovanėlė
mis.

Skautų ir skaučių tėvų bei se
sių ir brolių patogumui, kad sau 
giai ir greitai būtų nuvažiuota 
į Custer, Mich., yra rengiama 
savaitgalio ekskursija autobu
su š. m. liepos 13 — 14 dieno
mis, kurią organizuoja Chicagos 
Skautininkų,->kių Ramovė. Ke
lionė ten ir 'atgal kainuos apie 
10 dolerių. Būtų išvažiuojama 
šeštadienį anksti rytą ir grįžta
ma į Chicagą sekmadienį Vėlai 
vakare. Svečių nakvynėms yra 
tuščių palapinių, tik kiekvienam 
reikėtų pasiimti patalinę.

Norintieji važiuoti prašomi re 
gistruotis pas sktn. V. Tallat - 
Kelpšą, 2300 W. 23rd. Str., Chi- 
cago 8, ni., telef. VI 7-6771, į- 
mokant $5 (likusieji bus suren
kam isėdant į autobusą). Be a- 
bejo ekskursija įvyks tik susi
darius reikiamam dalyvių skai
čiui. Ekskursijai neįvykus, pi
nigai bus gražinti jų savinin- 
kami sėdant į autobusą). Be a- 
liepos 10 ir 11 d. (ketvirtadie
nį). Kiekvienam bus pranešta 
išvykimo diena ir valanda. Dėl 
to kiekvienas prašomas pridėti 
savo adresą ir telefoną.

Skautininkų ramovė tikisi, 
kad iškyla — ėkskursija bus į- 
domi ir naudinga skautams ir jų 
tėveliams ir kviėčia visus gau
siai dalyvauti. C. S. R. Valdyba

STOVYKLOS KANADOJE

Toronto Šatrijos ir Rambyno| 
tuntai šią vasarą stovyklaus 
nuo liepos 27 i'ki rugpjūčio 5 d. 
prie La Salette, Ont., E. E. Au- Į 
gustinavičių ūkyje. Vieta labai 
graži ir patogi stovyklai — sau
sas pušynas, čia pat upelis ir 
plentas, kiek atokiau skaidri u- 
pė maudymuisi. Stovyklon kvie
čiami visi Toronto Skautai ir 
skautės nuo 7 metų bei vadovai,- 
ės. Stovyklon priimami ir ne- 
skautai (nuo 7 m. amž.). Sto
vyklos mokestis: už 10 dienų 
$15 arba $1.50 vienam stovyk
lautojui per dieną. Dviems sto
vyklautojams — $25, trims — 
$30. Stovyklaujantieji savait
galiais moka $2 dienai. Skau
tės ir skautai registruojasi šiai 
stovyklai pas vienetų vadovus. 
Nepriklausantieji tuntams regis 
truojasi pas tuntininkus — pa- 
sktn. Danutę Kerševičienę, 84 
Bartlet Str., telef. LE 6-2781, ar 
ba jūr. v. s. Vladą Šarūną, 34 
Varsity Rd„ telef. RO 7-4821. 
Registracijos mokestis — $2, 
kuris įskaitomas į bendrą sto
vyklos mokestį. Registracija

vykdoma iki liepos 15 d. Smul
kiau apie šią stovyklą bus in
formuojama per spaudą ir spe
cialiu biuleteniu, kurį bus gali
ma gauti pas vienetų vadovus, 
tuntininkus ir Skautams Remti 
Draugijos v-bos narius. SKS

i
TAIKA AMBASADORIAMS

Šią vasarą Anglijoje bus pa
saulinės skautybės 50 m. su
kakčiai atžymėti jubilėjinė jam- 
borė. Joje dalyvaus ir Lietuvos 
Skautų Brolijos reprezentacinis 
vienetas iš Vokietijos ir Angli
jos rajonų. LSB Australijos ra
jono vadovybė išsiuntė to repre
zentacinio vieneto parodėlei 
spaudinių, albumų ir Rūpintojė
lį. Džiugu, kad Australijos ra
jono broliai ne tik patys sėkmin 
gai atstovauja Lietuvą Pan-Pa- 
cifiko jamtoorėse, bet dar bro
liškai paremia kitų rajonų pa
stangas garsinti tėvynę kitų tau 
tų tarpe.. SKS

Gardner, Mass.
Dvejos vestuvės

Birželio 15 d. kun. Donald Re- 
bokus suteikė moterystės sakra
mentą Mary Ann Radeckaitei ir 
N. Langlois Švč. Jėzaus Širdies 
bažnyčioje. Vestuvinė puota j- 
vyko lietuvių vasarnamyje, 
kur dalyvavo daugiau 110 rink
tinės publikos. Tarp svečių bu
vo matyti kun. Albinas Gurklis, 
MIC ir kun. Retokus.

Tą pačią dieną ištekėjo L. Zi- 
bikauskaitė už L. Taglavose. 
Jaunieji gyvens Chicagoje.

Pasisekusi gegužinė

Šv. Petro ir Povilo Draugijos 
metinė gegužinė pasisekė visais 
atžvilgiais. Dvi dienos buvo la
bai karštos, todėl prisirinko 
daug žmonių prie gražaus ežero 
iš Athol. Ačiū. Pelno liko apie 
300 dolerių.

Lietuvių Piliečių Klubas ren
gia savo metinę gegužinę L. Ben 
drovės vasarnamy. Komitetą su
daro pirm. Adomaitis, Jodaitis, 
Višniauskas, Dapkantas, Pruns- 
'kis, Dirda, Kartonas ir Zabela.

Prašome visus dalyvauti, o 
ypačiai mūsų gerus draugus iš 
Athol. Mass.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILUS UELINYClA

Geriausios gėlėa dėl vestuvių, bana> 
tų, laidotuvių ir kitų papuošime.

2443 VVest 63rd Sirena 
Tel. |*Ko.p«ct S-US33 Ir l*K S-OSSe.

rtM1 r «asa-w

Atliekame dideliut ir msžua automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia 

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

2641 West Tilt str. (Kampas Tai man Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namu tel. WAlbrook 5-5934

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Jau suėjo dveji metai, kai negailestingos mirties buvo at

skirtas iš mūsų tarpo mylimas tėvas.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

/ Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

A. A.
JONAS S. CINIKAS

Netekome savo mylimo 1955 m., liepos mėn. 2 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.
Už jo sielą mes užprašėme gedulingas šv. Mišias su eg

zekvijomis liepos mėn. 4 diena 9:00 vai. ryto, TT. Marijonų 
koplyčioje, po adresu 6336 S. Kilbourn Avė., Chicago, Iii.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Jono sielą. ’ __

Nuliūdę: SUNOS IR DUKT®

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-D7 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 NAKTĮ

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 

SUKAKTIS

JUOZAS
JARAŠONAS

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis išskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą.

Netekome savo mylimo 1956 m. liepos 3 d. Nors lai
kas tęsiasi, bet mes Jo niekados negalėsime užmiršti. Tegul 
gailestingas Dievas suteikia Jam amžiną ramybę.

Už jo sielą mes užpirkome šv. Mišias liepos 6 dieną 8:30 
vai. ryto Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Juozo sielą.

Nuliūdę: žmona, sūnus ir duktė

f

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad...........................................................................................................9—9:30

Kitom Dienom: ............................................................................. 9—6.00

.Sekmadieniais: .................................... 12—5 valandos

lė TOU |R ARTI
NAUJI UIU£ll TAOKAI-NAUJAUSI KAAUSTTKIO {ŠANKIAI 

"CTŲ AArrSlNIAS-P/SUS !S SĄŽININGAS PATASNAVNAS

3\JQflA& NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alkmek 5-9209

A. A.

ELZBIETA
LAURINAVIČIENE

BARTl’AAITfi

Gyv. 4524 S. Marahfleld Avė.'
Mirė liepos 1 d., 1957, 7:30 

vai. ryto. sulaukus pusėn amt 
Gims Lietuvoje; kilo iš Tau
ragės apskr., Tauragės parap., 
Kaupų kaimo.

Amerikoje Išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me duktė Eleonora Vėlius, 
žentas Petras, anūkė Mat Iena; 
sesuo Agota Peculevlčlenė ir 
jps duktė Paulina Ir daug kitų 
giminių, draugų Ir pažįstamų.

Kūnas bus pašarvotas 5 vai. 
po pietų J. E. Eudeikio koply
čioje, 4605 So. Hermltage Avė.

laidotuvės (vyks liepos 5 d. 
iš koplyčios 8:30 vai. ryto -bus 
atlydėta j Sv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta j ftv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: duktė, žentas, anū
kė, sesuo.

laidotuvių direktorius Johr 
F. Kudelkis. Tel. YArds 7-1741

TROOST - PACHANKIS MONIMFNTS
JOHN W. PACHANKIS (PATOH). Vlce-Prenldeat

6819 So. Weetern Avė. Tel. GRovehilI 6-9745

l
Į paminklų patalpas Ir atgal mes visuomet parūpiname 

traneportaciją automobiliu.
Atdara kasdien Ir aekmadlenlala nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. popiet

IŠSIRINKITE DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJEI 
JOKIO IMOKIJLMO. SUMOKMmE KAPINIO DIENOJE.

UODlSIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DDtEKTORIAl

6M0 0* W«n*otr Ayk Air Oondttioned k 
7-860$ — 7-8001 AatoMkUana 1 
karte mrreaa kttoae mleMe Salraet «nu

koplyčią arčią* Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL
Telefonai _ GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhal! 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčiasAmbulansų patarna-
1 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. LAfoyette 3-3572

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
16821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

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

Jasaitis — butkus
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III 1 Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublk 7-1213

2814 W. 23rd PLACE Vlrginla 7-6672

VANČTfŪNERAL HOME
1424 S. 56th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9687



/ mus
X “Draugas” liepos 4 d. ne

išeis. Raštinė bus uždaryta.
X T. Marijonų Seminarijos I galiūnas į JAV atvažiavo pir-

didysis piknikas įvyks liepos 
28 d. Tai bus gražus visų Tėvų 
Marijonų Seminarijos bendra
darbių išvažiavimas. Vieta yra 
žinoma — Marijos kalneliai. 
Patogu yra atvažiuoti iš Chi- 
cagos ir kitų vietų, nes šioji 
įstaiga randama prie 83 kelio ir 
63 gatvės, Clarendon Hills, III.

Pamaldos — šv. mišios bus 
už visus gyvus ir mirusius rė
mėjus ir visus geradarius ly
giai 12 vai. Po pietų maldos 
už sergančius geradarius bus 3 
vai. Seks palaiminimas Švč. 
Sakramentu. 4 vai. Įvyks meni
nė dalis; gi 5 vai. po pietų — 
didysis dovanų dalinimas. Bus 
grynais pinigais net iki .1,500 
dolerių.

Pakvietimai į šį didelį pikni
ką jau siunčiami. Iš anksto 
stenkimės atsiminti tą dieną 
ir asmeniškai dalyvauti semi
narijos gegužinėje.

X “Tėvų žemei ir amžiny
bei” — leidinys, išėjęs iš spau
dos “Draugo” šventės proga. 
Leidinio autorius — kun. dr. 
J. Prunskis. Daugybė nuotrau
kų. Tai dėmesio verta knyga, 
atskleidžianti tuos darbus, ku
riuos iki šiol atliko mūsų tau
tai, o taip pat ir už mūsų tau
tos ribų, Tėvų Marijonų kon
gregacija. •

X Naujoji Kat. Federacijos 
stovykla veiks mergaitėms lie
pos 14—28 d. Globos Nekalto 
Prasid. seselės iš Putnamo. 
Tėvai, gyvenantieji Šv. Jurgio 
parapijos ribose, tais reikalais 
gali gauti informacijų pas p. 
Baltrušaitienę. Būtų gera, kad 
tėvai, turį savo dukrelių, at
kreiptų į tai dėmesį.

X Cicero lietuviai nutarė da
lyvauti Cicero įkūrimo Stot- na <v-vks liePos 10 d

Cherry Hills Country Club, 191 
gatvė ir Kedzie Avė. Respub
likonų vadas John Wall yra

mečio minėjime. Tuo reikalu 
rūpintis neseniai’ išrinktas ko
mitetas. Liepos 11 d. parapijos 
salėje įvyks kitas susirinki
mas, skirtas minimam reika
lui.

X TT. Marijonų Bendradar
bių Chicagos apskrities susi
rinkimas šaukiamas šį trečia
dienį, liepos 3 d. 8 vai. p. m. 
Aušros Vartų parapijos patal
pose. Susirinkime bus praneši
mas iš pikniko ir kiti svarbūs 
reikalai.

X Povilas Kazokas, kun. 
Kazako, MIC, brolis, atvykęs 
į Chicagą iš Hartfordo, Conn., 
apsilankė “Draugo” redakcijo
je, kur tarp kitų aplankė ir 
buvusį savo brolio bendradar
bį red. Igną Sakalą.

X Daktaras Petras ir Jonas 
Jakubkos savo gimtadienį ir 
naujųjų namų 3528 Archer 
Avė. įsigijimo proga suruošė 
pobūvį, kuriame dalyvavo M. 
Mackevičius su žmona, dr. Šid
lauskas su žmona, Angelavi- 
čiai, L. Šmulkštys, Krištolai- 
tienė, Lapačinskai ir kiti.

X J. Bacevičius praneša, jog 
“Varpas” Real Estate raštinė, 
5916 So. Westem Avė., š. m. 
liepos 4 d. bus uždaryta.

H****************!
X Raguolia-Baumkuehen bu

vo visų mėgiamiausias py
ragas Lietuvoje. Dabar galite 
juo gardžiuotis, vaišinti savo 
svečius, o ypatingai nustebinti 
stetimtaučius, nes Marąuette 
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. 
WAlbrook 5-3471. Už Chicagos 
norintiems, gauti raguolį, jį 
siunčiame paštu C. O. D.

X Kun. Stasys Grigaliūnas, 
Švč. Jėzaus ir Marijos Širdžių i 
parapijos klebonas Montevideo, 
mieste, Urugvajuje, atvykęs j 
Chicagą, aplankė naujuosius I 
“Draugo“ pastatus. Chicagoje 
išbuvęs apie savaitę laiko, vyks 
į Detroitą, kur pabuvęs kaiku- 
rį laiką mano aplankyti ido- 

Į mesnes JAV vietas. Kun. Gri-

mą kartą, gavęs ilgesnes ato
stogas. Kun. Grigaliūnas yra 
kilęs iš Šiaulių apskrities. 
Urugvajuje jau darbuojasi 14 
metų. Septynerius metus ap
tarnavo lietuvius, o paskiau, 
pakvietęs tėvus jėzuitus, jiems 
perdavęs globoti lietuvių dva
sinius reikalus, pats gavo iš 
vyskupo naują paskyrimą. 
Kun. St. Grigaliūnas suorgani
zavo Urugvajuje Lietuvių 
bendruomenę ir dabar yra jos 
garbės pirmininkas. Chicago
je būdamas svečiuojasi pas 
kun. J. Šaulinską; “Draugą” 
aplankė lydimas kun. A. Sta
nevičiaus.

X Atostogų laikas mus ati
traukia nuo darbo ir kasdieni
nių rūpesčių. Kaikurie mano, 
kad tai yra proga pasitraukti 
ir nuo savo pareigų Dievui, t. 
y. užmiršti sekmadieniais ir 
privalomųjų švenčių metu iš
klausyti šv mišių. Bet atsimin
kime, kad mūsų ryšiams su 
Dievu nėra poilsio. Šv. Mišias 
sekmadieniais privalome iš
klausyti visada; melstis turi
me kasdien. Tiktai rimta liga 
žmogų atleidžia nuo šių parei
gu-

X Stefanija ir Antanas C. 
Jonučiai neseniai nusipirko ęa- 
mą ir jau gyvena jame. Kartu 
su jais gyvena ir Stefanijos 
mamytė Amelija Mikuta. Ste
fanija Jonutienė jau keleri me
tai dirba “Drauge” ir tvarko 
skelbimus. Šiuo metu ji turi 
dvi savaites atostogų. Nauja
sis jų namo adresas yra; 6345 
S. Kostner Avė., Chicago 29, 
III.

X 11 Wardo respublikonių 
organizacijos metinė golfo die-

pakvietęs daug žinomų lietuvių 
į tas žaidynes, tarp kurių pa
minėtini Dan Kuraitis, John 
Pachankis, John Kazanauskas, 
John Pakel, Joseph Mozeris, 
dr. Zimont, Anthony Phillips 
ir Antanas Olis.

Lietuviai respublikonai, ku
rie priims visus atsilankiusius, 
yra Tony Miller, Marcinkus, 
Jakubauskas ir Joe Gay.

X JAV ir Kanados lietuvių 

tautinių šokių festivalis, su
ruoštas praėjusį sekmad. Chi
cagos didžiausioje salėje, vi
siems' paliko gilų meninį įspū
dį. Chicaga ir kitos lietuvių 
kolonijos šiandien daugiausia 
kalba apie didžiulę šventę ir 
dalinasi jos įspūdžiais.

X Juzė Daužvardienė' Lie
tuvos konsulo dr. Petro Dauž- 
varžio žmona, sumaniai ir šau
niai vadovavo JAV ir Kana
dos lietuvių tautinių šokių fes
tivalio programai praėjusį sek
madienį Chicagoje. Meistriš
kai paaiškino šokių turinį.

X Didelės iškilmės rytoj bus 
Labdarių sąjungos ūkyje, Or- 
land Park, III. 4 vai. p. p. bus 
prakasta žemė naujiems sene
lių prieglaudos priestatams. Be 
to bus šaunus piknikas. Visi 
kviečiami į didžiules iškilmes.

X Uršulė laurinavičienė, 

kaip jau anksčiau buvo pra
nešta, yra susirgusi. Dabar jau 
išvežta į ligoninę — St. Mary 
of Nazareth Hospital, 1120 N. 
Leavitt, Room 449.

X Jonas-Kazhnieras Pažėra,

žmona ir sūnus neseniai atvy
ko iš Argentinos į JAV. Buvo 
planavę apsigyventi Kaliforni
joje, bet galutinai nutarė pasi
likti Chicagoje.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLTNOIS

Prezidentas Eisenhoweris ir p. Eisenhovver dalyvauja naujo Islamo centro dedikacijos iš
kilmėse Washingtone. Čia matome prezidentą ir ponią nusiimančius savo batus prieš įei
nant į mečetę.

X Bendruomenės metrašty
je “Atšvaistė” rašo šie asme
nys: vysk. V. Brizgys, prof. 
M. Biržiška, prof. J. Kamins
kas, prel. M. Krupavičius, a. a. 
P. Žadeikis, red. L. Šimutis, V. 
Sidzikauskas, J. Audėnas, prof. 
S. Kolupaila, prof. K. Pakštas, 
red. K. Barėnas, inž. J. Vil
činskas, V. Rastenis, J. J. Ba- 
chunas, dr. J. Girnius, dr. M. 
Alseikaitė-Gimbutienė, S. Su 
žiedelis, A. Merkelis, J. Igna- 
tonis, dr. A. Baltinis, prof. dr. 
St. Yla, doc. dr. A. J. Greimas, 
V. Trumpa, V. Adamkavičius, 
E. Simonaitis, K. Baronas, J. 
Pronskus, A. M. Katiliškis, tėv. 
Žiūraitis, J. Kardelis, Ig. šei
nius, J. Vilkaitis, R. Šilbajoris, 
A. Keturakis, prof. J. Žilevi
čius, V. Bildušas, St. Barzdu- 
kas, J. Šlepetys, W. M. Chase, 
prel. J. Balkūnas, J. Kreivė
nas, A. Gustaitis. Bus dar pri
dėta keletas rankraščių.

X Jonas Vaidely s, žurnalis
tas, išėjęs iš ligoninės praėjusį
šeštadienį, buvo aplankytas Ii- įtaigoja reikalingumą spalvų
goninėje daugelio asmenų. Be 
kitų, jį aplankė kun. dr. J. 
Prunskis (jis apsilankė kelis 
kartus ir pirmasis pamaitino, 
kai sulaužytos rankos jau buvo 
gipse), kun. J. Kidykas, SJ, 
kun. St. Šantaras, žurn. VI. 
Būtėnas, dr. J. Bajerčius, Alb. 
Dzirvonas, J. Rimašauskas, 
žurn. Br. Kviklys, inž. arch. J. 
Mulokas ir k t. Be to, pareiškė 
užuojautą konsulas dr. P. 
Daužvardlis, kazimieriečių vir
šininkė motina M. Teofilė (sa
vo ir seserų vardu), dail. Šilei
kis, prof. J. Puzinas, smuiki
ninkas J. Vasiliūnas, J. Krei
vėnas, O. Zailskienė (savo ir 
skaučių Seserijos vardu), St. 
Daunys ir t. t. J. Vaidelys dė
kingas visiems, kurie jo nepa
miršo.

X Eduardo šliužo ir Eilecn- 
Antoinettte Wiencek vestuvės 
įvyko birželio 29 d. Šv. Turi- 
bijaus bažnyčioje, 5646 South 
Karlov Avė., Chicago. Vestu
vių puota įvyko restorane 5734 
W. Cermak Road, Cicero. Po ypatingo dėmesio 
to buvo vaišės pas jaunosios 
tėvelius. Birželio 30 d. jaunieji 
išvyko povestuvinei kelionei į 
Floridą.

Šių vestuvių puota pažymė
tina tuo, jog ji vyko dienos 
metu, buvo trumpa ir gana 
blaivi. Būtų gera, kad šiuos 
žodžius skaitantieji, reikalui 
esant, panašiai darytų: be 
triukšmo, ne nakties metu ir 
be svaigalų.

X Lietuvių Freiburgiečių 
Vienybė neseniai pasiuntė 25 
dolerius prof. Mykolo Biržiš
kos šeimai sušelpti. Lietuvių 
Freiburgiečių Vienybė Vokieti
joje šelpia muziką A. Germa
navičių, kas mėnuo jam siųs
dama po 30 dol. Paskutinio mė
nesio siunta neįvykdyta dėl lė
šų trūkumo. Freiburgiečiai 
prašomi sukrusti.

CHICAGOS ŽINIOS
Įdomi meno paroda

Morrison viešbuty atidaryta 
lietuvių dailininkų paroda. Ji 
įvairi, turtinga, įdomi ir vi
siems lankytina. Atidarymo 
dieną tą savo žodyje pabrėžė 
ir Lietuvos kons. dr. P. Dauž- 
vardis, tardamas:

— Sveikinu lietuvių meno 
parodos iniciatorius bei suruo
šė jus: L.‘ B. Chicagos apygar
dos valdybą, Parodos komite
tą ir parodoj dalyvaujančius 
dailininkus. Parodos komitetą 
reikia sveikinti ir todėl, kad jis 
suruošė meno parodą ryšium 
su Lietuvių Jaunimo kongresu 
ir Tautinių šokių švente. Ji 
duos visiems šiemet įvykiams 
ir foną, ir toną — įjungs vi
sus į harmoningą tautinę-kul-
tūrinę nuotaiką.

• ji
Menas juk yra kūrybinis tik

rovės vaizdavimas dailiomis, 
harmoningomis formomis - teligentinės veiklos 
skelbimas grožio ir damos. Jis

bei pažiūrų suderinimo bend
ram tikslui — savo kūriniui.

Iš to -seka, kad menas, lyg 
kokia žvaigždė, rodo kelią vi
soms kitoms gyvenimo sri
tims.

Taigi, tebūnie ši paroda de
monstracija mūsų tautinių ver
tybių ir įkvėpimu visiems mū
sų tautiniams darbams.”

X “Nepaprastai griežtas pa
saulio perspėjimas” — tai at
skiras leidinėlis, šiuo metu pa
sirodęs Chicagoje. šioje bro
šiūroje duodami naujausieji 
Kristaus ir Marijos perspėji
mai pasauliui; taip pat čia kal
bama apie tai, kas ištiks žmo
niją. jei ji nedarys atgailos. 
Šio leidinėlio turinys verstas iš 
ispanų kalbos — turi bažnyti
nių pareigūnų Argentinoje 
nuosprendį, nors prie tikėjimo 
dalykų ir nepriklauso, 
nori, gali tikėti ar ne” — kny
gelės žodžiai. Leidinėlis vertas

X Lietuviškų knygų ir plokš
telių labai reikia Federacijos 
jaunimo stovyklai, Manchestėr, 
Mich., kuri pradeda veikti nuo 
liepos 14 d. Kas galėtų pado
vanoti, . malonėkite siųsti: V. 
Kundrotienė, 3768 Kendall St., 
Detroit 6, Mich.

X švento Vardo draugija
(Šv. Jurgio parapijoje) liepos 
7 d. per 9 vai. mišias eis prie 
šv. Komunijos. Po to bus pus
ryčiai ir trumpas susirinkimas.
Paprastai susirinkimas įvyks- 8Ujjto8 Airijoje į Chicagą grįš
ta antrą sekmadienį, bet šį mė
nesį draugija tą dieną žais gol
fą.

Skelbtis “DRAUGE“ apsimoka 
nee jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimą 
kaina yra prieinama visiems.
___  ...... i gomis

Viltingas Jaunimo 
kongresas

Chicagoje praėjęs Jaunimo 
kongresas duoda gražių' vilčių 
dėl mūsų priaugančios kartos. 
Tą gražiai užakcentavo kons. 
dr. P. Daužvardis savo sveiki
nimo žodyje atidarant Jauni-1 
mo kongresą. Konsulas be ki
tų dalykų pasakė:

“Lietuvių jaunimas visuo
met dėl Lietuvos kovojo. Lie
tuva yra jaunimo. Jaunimas 
kovojo dėl Lietuvos laisvės 
1919-20 metais ir 1941 metais. 
Jis liejo dėl jos kraują ir au
kojo gyvybes praeityje,
darys tą patį, jei tik bus rei
kalo, ir ateityje. Jis davė jai 
tokią auką, kokios niekas kitas 
nedavė. Garbė ir pagarba jam.

Iš jaunimo, tačiau, Lietuva 
reikalauja ne vien tik kraujo 
ir gyvybių, bet ir proto ir in- 

jaunat-
viškos dvasios ir lakiųjų spar
nų, kurių senieji nebeturi. Ji 
reikalauja iš savo vaikų jos 
padėties supratimo ir kėlimo 
visur, reikalaujant jai priklau
somų teisių ir laisvės.

Dabar yra kaltinamas sovie
tinis kriminalistas Vengrijos 
užpuolitnu ir jos žmonių žudy
mu. Nusikaltimas, aišku, dide
lis, tačiau jis nėra toks didelis 
ir budeliškas, koks jis buvo 
prieš Lietuvą ir Lietuvos žmo
nes. Vengrijoje tik sukilimas 
numalšintas ir apie 60,000 
žmonių išžudyta ir .išdeportuo-
ta, o Lietuvoje pati Lietuva už- . ..............
smaugta ir apie 300,000 žmo
nių išžudyta ir išdeportuota.

Sovietų Sąjungos valdovai 
turi būti pasmerkti už jų kri
minalą Lietuvoje ir pareika
lauti ištraukti iš Lietuvos jų 
kariuomenę, policiją, agentus 
ir kolonistus, kurių pilni Lietu
vos miestai.”

Reikšdamas geras viltis dėl
jaunimo talkos Lietuvos lais 

"Kas ^„,0 pastangose, konsulas " JUK?X
kongresą sveikino savo ir Lie
tuvos pasiuntinio pareigas ei
nančio J. Kajecko vardu.
Kardinolas išvyko į Romą

Kard. Stritch ir arkivysku
pas O’Brien išvyko į Romą, 
kur turės audienciją pas po
piežių. Juos lydi kardinolo ce
remonijų vedėjas prel. J. C. 
Hardiman ii* Mundelein semi
narijos prezidentas kun. J. 
Egan. Visi plaukia laivu. Itali
joje bus liepos 12 d. Romoje 
išbus dvi savaiti. Trumpai su
stoję Paryžiuje, dviems die
noms vyks į Liurdą, o grįždami

rugp. 9 d.
Pienas nekaltai

Maitinimosi ekspertas dr. 
Zoe E. Anderaon skelbia, kad 
pieno riebalai nesą kalti, kad 
paskutiniu laiku JAV-se yra 
padidėję susirgimai širdies li-

Del raudonos šviesos
daugiau gimsta moteriškų

Lojolos universitete Chicago
je pravedami tyrimai šviesos 
įtakos į naujagimių lytį. Tiems 

' tyrimams vadovauja dr. John
Nash Ott, bendradarbiaudamas 
su universiteto biologijos sky
riumi.

Daryti bandymai su gėlėmis 
parodė, kad švytinant jas raus
vais spinduliais, daugiau atsi
randa moteriškos giminės gė
lių. Bandymai su žuvimis paro
dė, kad tų spindulių poveikyje 
gimta daugiau moteriškų žuvų. 
Padidėjimas labai žymus: nor
maliai moteriškos giminės žu
vų gimsta apie pusę, tuo gi tar-
pų švitinant minėtais spindu- ...
liais moteriškos giminės žuvę- Yvtt - • & ? d?° aPie
lių atsiranda 80%. XVI1 -------

Manoma, kad šviesos spindu
liai turi įtakos ir į gimimą ber
niukų ar mergaičių. Mokslinin
kai net prasitarė, kad ateityje 
galbūt motina nešiodama vie
nos ar kitos spalvos akinius 
nustatys ar ji sulauks mergai
tės, ar berniuko.

La Rabida institutas

Jackson Parke esančioji La 
Rabida sanatorija formaliai 
susijungė su Chicagos univer- 

i sitetu; dabar priklausys to 
universiteto mediciniškai mo
kyklai ir vadinsis La Rabida 
institutas. La Rabida buvo 
įsteigta prieš 60 metų. Čia nuo
lat globojami ir gydomi 95 vai
kai ir dar gydoma apie 1,000 
klinikiniu būdu — atvažiuo
jančių pacientų. Prie šio insti
tuto bus atidarytas dentisteri- 
jos ir psichiatrinis skyriai. Iki 
šiol čia buvo gydomi širdies li
gomis sergantieji vaikai.

Redaktoriaus padėjėjas
jįs[ Chicagos arkidiecezijos laik

raščio “The New World” redak 
toriaus padėjėju paskirtas kun. 
W. G. Graney, ligi šiol buvęs 
Bernadetos parapijos asisten
tas Evergreen Parke. Dabar jis 
apsigyvens arkidiecezijos dva
siškių namuose 4822 E. Ellis 
avė.

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

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4545 W. 6Srd Street, Chicago 20, III.

Ar jau perskaitei P. Kesiūnc 
romaną

Tarp Žalsvų PalapiniŲ?
Dr. A. Baltinta savo recenzijoj* 

apie AJ romaną taip ražo: P. Keži li
no romanas “Tarp laisvų palapinių’ 
gražiai likella tų pasiaukojimo didu
mų, kuri beviltiškoje kovoje dėl tau 
tos laisvės parodė Lietuvos partlza- 

1 nas. tų Idealizmų, kuriuo degė mūsų 
Jaunimas, liedamas kraujų dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų

sldomėjlmu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės Jaunimų Ir kels Jo dva
sių. Sis romanas, atskleidžiąs mūsų 
heroUkai traglėkus epizodus, yra 
Avlesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdymą.

296 pn<L Kaina $3.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

••DRAUGAS*'

4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ!

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, Seikm. 12—5, Kitom dienom 9—6

Trečiadienis, 1957 liepos 3

Skiepys nuo džiovos
Chicagos meras Daley pla

nuoja tartis su Sveikatingumo 
tarybos pirm. dr. H. N. Bun- 
desen ir su tuberkuliozės eks
pertais apie masinį gyventojų 
skiepijimą nuo džiovos. Skie
pai buvo išrasti Prancūzijoje ir 
neseniai JAV Medikų draugi
jos žurnalas rekomendavo tuos 
skiepus plačiau vartoti. Jie 
80% apsaugo nuo džiovos.
Lenkijos kardinolo dovana 

universitetui
Būdamas Romoje Lenkijos 

kardinolas Wvszynski paliko 
De Paul universitetui Chicago
je vertingą 300 m. senumo lei

uždraustasXVII 
krjygas.

Atsistatydino butų 
direktorius

Chicagos pigiųjų butų kolo
nijų direktorius, buvęs armi
jos generolas YVilliam B. Kean, 
atsistatydino nuo eitųjų parei
gų. Jisai sakosi tai padaręs as
meniškais sumetimais.

Rekolekcijų namai
Šv. Širdies seserys, kurios 

yra įsteigtos motinos Cabrini, 
Dės Plaines apylinkėse atidarė 
rekolekcijų namus seserims vie 
nuolėms. Namai trijų augštų, 
juose yra 80 patogių kambarių 
seselėms rekolektantėms.

Vėsinamas autobusas
General Motors bendrovė Chi 

cagoje bandymui buvo paleidu
si autobusą, kuriame yra įreng 
tas vėsinimas. Taip gerai įtai
sytas vėsintuvas, kad nepaisant 
varstomų tiek kiekvienu sus
tojimo durų, autobusas pasilie- 

' ka vėsus.

Parama psichiatrinėms 
klinikoms

Illinois valstybė paskyrė 
$186,370 psichiatrinėms Chica
gos apylinkės klinikoms, kurių 
čia yra 10.

ĮSIGYKITE DABAR

Naujasis Testamentas- 

Šventas Raštas
Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 

CHICAGO 29. ILL.

MALDAKNYGE

•JAlINliOUV MALDOS’
Korių parnott 

Run. P. Kirvelaitis

Kaina $1, $1.75 ir $2.50
(JtsasjDiu* iMlrt-MaoUVDRAUGAS
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.

iiiiiiiiiiuiiiimiimimmiiiimiiimiiiiiiii
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meili 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite.

“DRAUGAS”

4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL. 
auiiiiiiiiimiiiiiimniiimimiimiiiiiumii


