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Prez. Eisenhower civilinių teisių įstatymo klausimu
Okup. Lietuvoje po perversmo 

Kremliaus rūmuose
ARVYDAS RIGMANTAS, Vokietija

Šių metų liepos ketvirtą dieną Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos centro komitetas ir ministerių taryba paskelbė nutarimą, 
jog nuo 1958 metų sausio pirmos dienos nebus imamos privalomos 
prievolės iš kolchozininkų už jų turimus 60 arų (Lietuvoje) ir 
30 arų (Sovietų Sąjungoje) sodybinius sklypus.

Taip pat nuo šių privalomų 
būsią atpalaiduoti darbininkai,
tarnautojai ir kiti valstybinių ži
nybų darbuotojai, turį žemės 
sklypus. Įpareigojama nuo atei
nančių metų iš kolchozininkų ir 
tarnautojų bei darbininkų „per
teklių žemės ūkio produktų“ su
pirkti nustatytomis supirkimo 
kainomis.

Šis nutarimas šiek tiek leng
vins kolchozuose dirbančiųjų 
būklę. Tačiau tos būklės negalės 
pagerinti pilna žodžio prasme, 
nes prievolių nuėmimas tėra tik 
dalis naštos, kurią tenka kolcho- 
zininkams nešti. Jiems reikia mo 
keti už turimą sodybinį sklypą 
mokesčius. Darbininkams ir tar
nautojams, laikantiems karvę, 
tenka per metus mokėti nemažus 
mokesčius. Tie mokesčiai palieka 
ir. nuėmus prievoles.

Būdinga tai, kad pranešimą 
dėl prievolių nuėmimo nuo atei
nančių metų nustelbė susirinki
mai, šaukiami „palaiminti“ Mas 
kvoje padarytus nutarimus iš
jungiant Molotovą, Kaganovičių, 
Malenkovą ir Šepilovą. Nežiūrint 
darbymečio, pavergtoje Lietuvo
je šaukiami susirinkimai, ku
riuose užgiriami Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos centro 
komiteto sprendimai.

Panašūs susirinkimai Lietuvo
je, lygiai kaip ir visoje Sovietų 
Sąjungoje, vyko po Berijos su
šaudymo.

Prieš dvejis su puse metų...
Būdingas Chruščevo pareiški

mas Leningrade, jog Leningrado 
komunistų partijos 1949 metais 
valymų vienu iš organizatorių 
buvęs Malenkovas. Dvidešimta
jame sovietinių komunistų par
tijos suvažiavime 1956 metų pra
džioje Chruščevui pasisakius 
prieš asmenybės kultą ir pasmer 
kiant Staliną, buvo suminėta vi
sa eilė smurto aktų, vykdytų Sta 
lino laikais. Tačiau pro Leningra 
do vadinamąją aferą tada Chruš- 
čevas praėjo tylomis. Lygiai taip 
pat ir augščiausias sovietų kari
nis teismas, 1954 metų gruodžio 
mėnesį nagrinėjęs Leningrado 
bylą, kaltinamųjų suole turėjo 
buvusį Sovietų Sąjungos saugu
mo ministerį W. S. Abakumovą, 
saugumo ministerijos ypatingo
jo skyriaus darbuotoją A. G. 
Leonovą ir kitus. Šios bylos me
tu valstybės gynėjo pareigose 
buvo R. A. Rudenko, sovietinis 
prokuroras Nuernbergo byloje. 
Buv. saugumo ministeris Abaku
movas, Leonovas ir kiti tada bu
vo nuteisti mirties bausmėmis. 
Teismas sprendime nurodė, jog 
Abakumovas su grupe kaltina
mųjų dirbęs Berijos pavedimu ir 
padaręs prieš partiją ir prieš vy
riausybę tokius pat nusikalti
mus, kaip ir Berija. Leningrado 
bylos teismo sprendimas „Prav- 
doje“ buvo paskelbtas 1954 metų 
gruodžio 24 dienos laidoj. Skelb
dama Leningrado bylos sprendi
mą, „Pravda“ taip pat pagrindi-
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niu Leningrade vykusių komu
nistų partijos eilėse valymų kal
tininku skelbė esant Beriją, ku
riam talkininkavęs Abakumovas, 
Leonovas, Komarovas, Lichače- 
vas ir kiti.

Chruščevas, šių metų liepos 
pirmomis dienomis Leningrade 
pasakytoje kalboje Leningrado 
komunistų eilėse vykdytus valy
mus 1949 metais nušvietė naujo
je šviesoje, pirštu nurodydamas 
į Malenkovą, kaip vieną iš orga
nizatorių. Sovietų augščiausias 
karinis teismas 1954 metais gruo 
džio mėnesį padarė skirtingą 
sprendimą. Po Chruščevo pareiš 
kimo Leningrado komunistų par 
tijos valymai ir ryšium su jais 
vykusi byla rodo bolševikinių 
teismų šališkumą ir eilės komu
nistų partijos centro komiteto 
asmenų įsipainiojimą ir teroro 
veiksmus. Tasai teroras nėra 
svetimas ir Chruščevui, kai jis 
vadovavo Ukrainos komunistų 
partijai. Į teroro aktyvių taikin
tojų gretas galima jungti ir visą 
eilę lietuviškųjų komunistų, sė
dinčių centro komiteto postuose, 
pradedant Paleckiu, padėjusiu 
parašą dėl lietuvių trėmimu 1941 
metais, Sniečkumi ir visa eile ki
tų, aktyviai talkinusių lietuvių 
trėmimams.

Greitai bus naujas
JAV iždo sekretorius
WASHINGTONAS, liep. 17. — 

Administracijos sluogsniuose ma 
noma, kad Robert B. Anderson 
greitai bus JAV iždo sekreto
rius, vieton George M. Humph- 
rey, kuris atsistatydino iš iždo 
sekretoriaus pareigų.

Robert Anderson, buvęs laivy
no sekretorius, senato jau pa
tvirtintas iždo sekretoriumi.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
karines pajėgos mažinamos

WASHTNGTONAS, liep. 17. — JAV apsaugos sekretorius 
Wilsonas vakar nelauktai pranešė, kad yra duotas įsakymas su
mažinti karinį pajėgumą 100,000 vyrų sekančių šešių mėnesių 
,laikotarpyje, sutaupant 200 milionų dolerių apsigynimo biudžete. 

Karinis pajėgumas bus palik
tas 2,700,000 vyrų.

Karinių pajėgų sumažinimas 
daugiausiai palies armiją, nes 
bus sumažinta 50,000 vyrų. Ka
rinių pajėgų sumažinimas gali 
būti dar didesnis, tai paaiškės 
metų bėgyje, kai karinė vadovy
bė patieks biudžeto sąmatą 1959 
metams. Wilsonas padarė šį nu
sprendimą, kai gavo leidimą iš 
prezidento Eisenhovverio, su ku
riuo turėjo pasitarimą Baltuose 
Rūmuose.

Kaip bus pritaikomas 
sumažinimas?

Karinių pajėgų sumažinimas, 
palyginus su leistu kariniu pajė
gumu ir faktiniu (dabartiniu) pa 
jėgumu, taip atrodys:

Armija sumažins 50,000 vyrų, 
leista turėti 1,000,000 vyrų, turi 
1,000,000.

Laivynas sumažins Į5.000 vy
rų, leista turėti 675,000, turi 
676,000.

Marinai sumažins 10,000 vyrų, 
gali turėti 200,000, turi 197,400.

Aviacija sumažins 25,000 vy-

Britanija rems JAV
siūlymus, jei . . .

LONDONAS, liep. 17. — Bri
tanijos premjeras Macmillanas 
pranešė prezidentui Eisenhowe- 
riui, kad Britanija rems Jungti
nių Amerikos Valstybių atomi
nių bandymų sustabdymo siūly
mus, bet tik tuo atveju, jei JAV 
aprūpins Angliją atominiais gin
klais.

Studentus siunčia
laukų valyti

MASKVA, liep. 17. — Sovie
tai studentus ir darbininkų jau
nimą vėl siunčia į Aziją laukų 
valyti. Komjaunimas paskelbė, 
kad šiemet turi būti pristatyta 
300,000 „savanorių“. Pernai jų 
buvo 220,000.

Atstovas kaltina
lenkų komunistus

VARŠUVA, liep. 17. — Lenki
jos seimo narys katalikas Liub
lino profesorius Zbigniew Ma- 
karczyk liepos 12 d. kaltino sei
me komunistinę vyriausybę, kad 
cenzūra sukliudė pasirodyti ka
talikų dienraštį „Tygodnik Pow- 
szechny“ — cenzūra sulaikė kar
dinolo Višinskio įspėjimą katali
kam, kad nesidėtų į neva pažan
gių katalikų organizaciją „Pax“, 
kuriai vadovauja stalininiai agen 
tai.

Lenkijos komunistinė vyriau
sybė sulaužė susitarimą su Len
kijos vyskupais dėl tikybos dės
tymo mokyklose. Taip kaltino 
Lenkijos vyriausybę seime atsto
vas Makarczyk.

Prancūzai dejuoja
PARYŽIUS, liep. 17. — Pran

cūzai dejuoja, kad jiems pakelia
mi mokesčiai iki 23,6 proc. Vo
kiečiai tuo tarpu Europoje yra 
pirmieji su mokesčiais — jie mo 
ka 25,7 proc.

• Prancūzija sekančių penke- 
rių metų laikotarpyje numato 
įvesti naujus telefono aparatus, 
kurie nebe skambės, bet abonen
tą šauks pasikalbėti muzikiniais 
garsais.

rų, gali turėti 925,000, turi 916,- 
000.

Kariniame biudžete, kuris bu
vo paskelbtas šių metų sausio 
mėn., krašto gynybos departa
mentas nebuvo planavęs sumaži
nimo karinių pajėgų, kurioms 
buvo leista turėti 2,800,000 vyrų. 
Pentagono vadovybė paneigė, 
kad kas nors būtų planavęs ma
žinti karinį pajėgumą. Sužinota, 
jog svarstymai mažinti karines 
jėgas buvo keliami štabų virši
ninkų taryboje ir buvo pasiūlyta, 
kad karinių pajėgų skaičių rei
kalinga sumažinti iki 2,500,000 
vyrų 1960 metais.

Nebus mažinamos užjūrio • 
pajėgos

Wilsonas pasakė, kad šis ka
rinių pajėgų mažinimas nesusilp 
nina jos kovos vienetų, kurie yra 
užjūryje. Jis pareiškė, kad ka
riuomenės vienetai bus tik su
lyginti, o sumažinimas palies tik 
viršūnių štabus ir pagelbinius 
kariuomenės vienetus. Jis dar

Marinų majorą John Glenn, jr„ 36 metų, sutiko jo žmona 
Claire ir jų vaikai — Davie, 11 metų, ir Lyn, 10 metų kai 
jis laivyno sprausminiu lėktuvu užvakar atskrido per 3 va
landas, 23 minutes ir 8 sekundes iš Los Alamitos laivyno ba
zės (netoli Los Angeles, Calif.) į New Yorką. Per itą laiką 
jis atliko 2,460 mylių kelionę (INS)

Dvi sovietinių turistų grupes 
lankė šv. Petro baziliką

korespondentas Italijoje
ROMA. — Šių metų liepos pirmąją savaitę Romoje lankėsi 

dvi didelės grupės — maždaug' po 400 asmenų — sovietinių tu
ristų.

Romos ir Vatikano apžiūrėji
mui sovietiniai turistai teskyrė 
tik pusę dienos. Atvažiavę prieš
piečiais specialiu traukiniu, tos 
pačios dienos vakare jie vėl grįžo 
atgal į Neapolį, kur jų laukė lai
vas tolimesnei kelionei.

Romos gyventojai su tikru su- 
sidorhėjimu sekė šiuos labai re
tus svečius ir negalėjo atsistebė
ti, kodėl jie Romoje tepasiliko 
tik vieną dieną. Kiekvienas iš to
liau atvykęs turistas čia apsisto
ja mažiausia bent tris dienas, 
jei nori bent paviršutiniškai su
sipažinti su pagrindiniais Amži
nojo Miesto paminklais. Žaibiš
ką sovietinių turistų pasirodymą 
laisvojo pasaulio miestuose ne
galima kitaip išaiškinti, kaip tik 
Maskvos turistinių įstaigų bai
me, kad komunistinėje diktatū
roje išaugę sovietiniai piliečiai 
nepajustų tos laisvės atmosferos, 
kuria gyvena Vakarų pasaulio 
žmogus.

Sekami sovietų ambasados 
pareigūnų

Kai kurie italų žurnalistai ban
dė užkalbinti turistų vadovus 
apie paskutinius įvykius Mas
kvoje. Beveik visiems tai buvo 
didelė naujiena. Į konkrečius 
klausimus jie tik tiek tegalėjo 
atsakyti: jei tai daro partija, 
matyt, turi tam pagrindo. Eks
kursijos dalyviai nuolat buvo se
kami gausių palydovų ir sovietų 
ambasados Romoje pareigūnų.

25 tūkstančiai asmenų 
audiencijoje

Pagrindinis sovietinių turistų 
lankymo objektas buvo Vatika
no muzėjus ir šv. Petro bazilika. 
Jų apžiūrėjimui jie paskyrė apie

pareiškė, kad karinis pajėgumas 
visai nesusilpnės užjūryje.

Tas sumažinimas palies 11,865 
karininkus ir 88,135 kareivius, 
kurie buvo paimti kariuomenėn.

dvi valandas laiko. Visi reiškė 
susižavėjimą nuostabiais klasi
nio meno kūriniais ir bazilikos 
didingumu. Šį kartą atsitiktinai 
sovietiniams turistams pasitai
kė proga iš arti pamatyti šv. 
Tėvą. Smalsumo vedami, jie pa
siliko keletą minučių Šv. Petro 
bazilikoje bendrosios audienci
jos metu, kuri įvyksta kiekvieną 
trečiadienį 12 vai. Bendrojoj au
diencijoj dalyvavo ąpie 25 tūks
tančiai maldininkų iš visų pašau 
lio kraštų. Neapsakomas minios 
ėhtuziazmas, su kuriuo ji sveiki
na Kristaus Vietininką, ir sovie
tiniams turistams turėjo pada
ryti gilų įspūdį. Žurnalistų už
kalbinta turistų vadovė ir ver
tėja Aleksandra Komarova tarp 
kito pareiškė: „Matėme ir Po
piežių, kurį minia sutiko su ne
paprastu entuziazmu. Atrodė, 
kad visi nori jį apkabinti. Visi 
šaukė ir plojo rankomis. Tai bu
vo nepaprastai įdomus vaizdas... 
Labai gaila, kad taip greitai tu
rime atsisveikinti su Roma“.

Duok Dieve, kad šis atsitikti
nis pamatymas Šv. Tėvo sovieti
nių tautų atstovams sujudintų 
sąžines ir leistų suprasti niekšiš
kumą to melo ir neapykantos, 
kurią be paliovos skleidžia ko
munistinė propaganda, kalbėda
ma apie Bažnyčią ir Šventąjį 
Sostą.

• Rytprūsių mieste Allenstei- 
ne, dabar priskirtame Lenkijai, 
atsirado „Vengrijos sukilėlių 
aikštė“. Lentelė atsirado naktį. 
Milicija daug kartų bandė grą
žinti vardą „Sovietų herojų aikš 
tė“, bet po nakties vėl rasdavo 
naująjį vardą. Pagaliau ji nieko 
nebedaranti.

• Egipto saugumo policija su
sekusi slaptą organizaciją, kuri 
planavusi nuversti prezidento 
Nasserio vyriausybę.

Naujas įstatymas civilinėms 
teisėms apsaugoti

WASHINGTONAS, liep. 17. 
pataisa prezidento Eisenhovverio 
mo papildymą.

Siūlydamas šį įstatymą, prezi
dentas turėjo prieš akis šiuos 
keturis tikslus:

1. Apginti piliečių balsavimo 
teises, neatsižvelgiant rasės ar 
spalvos skirtumų.

2. Išdirbti įmanomą programą 
apsaugoti kitas piliečių teises.

3. Sudaryti dvipartinę prezi
dento komisiją, kuri projektuotų 
tolimesnius žygius piliečių tei
sėms apsaugoti.

4. Suteikti teisę vyriausiam 
prokurorui teismo keliu sustab
dyti pasitaikiusius civilinių tei
sių pažeidimus.

Senatas, po aštuonių dienų dis 
kusijų, įstatymą priėmė su šiuo 
pakeitimu: vyriausias prokuro
ras imsis priemonių teismo keliu 
sustabdyti civilinių teisių pažei
dimus, kai į jį kreipsis vietos ad
ministraciniai organai, pvz. mo
kyklų administracija.

Prezidentas Eisenhoweris, pri 
imto įstatymo proga pareiškė,

Valymai Bulgarijoje
VIENA, Austrija, liep. 17. — 

Komunistinė Bulgarija pašalino 
savo vidaus ministerį ir du ki
tus pareigūnus iš komunistų par 
tijos vadovybės.

Bulgarijos komunistų partijos 
centro komitetas pranešė, kad 
vidaus reikalų ministeris ir vice
premjeras Georgi Tschankof bu
vo pašalintas iš partijos polit- 
biuro. Du kiti vadai buvo atleis
ti iš centro komiteto.

Visi trys apkaltinti bandę ar
dyti „partijos vienybę“.

•1PACIFIC
OCEAN

Strėle rodo vietą, kur olandų
keleivinis lėktuvas nukrito ir su- S lio ligą atskrido į komunistinę 

krovinya jver-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Prezidentas Eisenhoweris yra priešingas siųsti kariuomenę 
į pietines valstybes, kad ten prievarta būtų vykdomos civilinės 
teisės. Jis taip pat spaudos konferencijoje vakar pareiškė, kad 
galbūt naudinga būtų susitikti apsaugos sekretoriui Wilsonui it 
sovietų maršalui Žukovui.

-r Prezidentas Eisenhowcris pasiuntė asmenišką laišką Saudi 
Arabijos karaliui Saud, bandydamas nuraminti arabų susijaudini
mą dėl Akabos įlankos. Prezidentas Eisenhoweris atsakė į Saudi 
Arabijos karaliaus laišką, kuriame karalius protestavo, kad jung
tinės Amerikos Valstybės palaiko visų laivų, įskaitant Izraelio, 
„nekaltą pravažiavimą“ Akabos įlanka. Augšti diplomatiniai 
sluogsniai sako, jog prezidento Eiscnhowcrio laiškas apraminęs 
Saudi Arabijos karalių, nes Jungtinės Amerikos Valstybės gerbia 
Saudi Arabijos nepriklausomybę ir Saudi Arabijos teritorinius 
vandenis. Prezidentas Eisenhomeris mano, kad Arabų ir Izraelio 
ginčai dėl laivininkystės Akabos įlanka gali būti išspręsti pagal 
tarptautinę teisę, JT čarterį ir Jungtinių Tautų rezoliucijas. Pre
zidentas Eisenhovoeris tikisi, kad nė vienos pusės nebus panaudota 
jėga ginče. JAV pagelbės užpuolimo aukai.

— Pakistano premjeras Suhraioardy prašo Jungtines Ameri
kos Valstybes tęsti atominius bandymus.

— Jungtinių Tautų stebėjimo postai įsteigti palei Sirijos — 
Izraelio pasienį, kai ten padidėjo susikirtimai.

— Vengrijoje didėja opozicija prieš aKdaro režimą.
— Rytų Vokietija staiga uždraudė užsienio turistų autobu

sams pravažiuoti jos vakarų pasieniais, vakar pranešė Vakarų Vo
kieti jos stotys.

— Vakar JAV senatas priėmė su 
pasiūlytą civilinių teisių įstaty-

kad senatas, prieš priimdamas 
įstatymus, gali juos formuluoti 
kaip tinkamas, tačiau svarbu 
yra, kad nuo to nenukentėtų tie 
tikslai, kurių yra siekiama įsta
tymu.

Amerikos vyriausybė
svarsto planę

WASHINGTONAS, liep. 17.— 
Valstybės sekretorius Dulles 
spaudos konferencijoje pareiškė, 
jog turint galvoj, kad ateity gal 
bus galima susitarti dėl atominių 
ginklų gamybos uždraudimo, 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybė svarsto planą prieš 
tai aprūpinti Šiaurės Atlanto 
Gynybos organizacijos (Nato) 
armiją pakankamu kiekiu ato
minių ginklų. Kadangi įstatymas 
neleidžia ginklų duoti užsienio 
valstybėms, kad ir sąjunginėms, 
ši įstatyminė kliūtis būtų apeita 
įkūrus bendrus Nato atominių 
ginklų sandėlius ir juos pavedus 
Nato vyriausiam vadui, JAV ge
nerolui Norstad.

Lenkijoje gręžino
žemes nuosavybę

VARŠUVA, liep. 17. — Len
kijos seimas priėmė įstatymą dėl 
žemės 'nuosavybės ir valdymo. 
Pagal priimtą įstatymą atskiras 
asmuo gali žemę pirkti ir par
duoti. Jos dydis apribojamas iki 
15 — 20 ha. Žemės savininkas 
turi turėti teorines ir praktines 
kvalifikacijas ūkininkauti, jei 
žemės plotas yra didesnis kaip 
2 ha.

Kitu įstatymu panaikintos 
valstybinės privalomos pyliavos 
nuo ūkių, kurie yra mažesni kaip 
2 ha. Tokių sklypininkų Lenki
joje esą 760,000. Atsisakius nuo 
tų pyliavų, valstybė 1957 metais 
turės 670,000 tonų javų mažiau.

Šveicarijos lėktuvas su Ka
nados serumu skiepams prieš po-
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KAS TIK TURI GERĄ SKONI — VISKĄ 
PERKA PAS L1KPONĮ.

Lietuvių Prekybos Namai
5 METŲ JUBILĖJAUS 

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

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

padaro miegama lova. Pas mus pirkaite tiktai už $ 59.00
Už $150.00 parduodama S-jų dalių sofa, kėdėrir attoman 

naktį miegojimas 3-ims asmeninis, šio mėnesio išpar
davime tiktai ................................... .....................................$119.^0

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 kambario baldai, Karpen,
IbiIIman, Simmons, Northome, Howard, ir kitų fabri
kų, garantuota 20 metų, pas mus tik ...................... $380.00

MIEGAMOJO KAMBARIO BALDAI
Po $60.00 parduodamos komodos, riešuto ar ąžuolo medžio

pas mus .................................... ......................................... $ 89.00
Po $100.00 parduodami dresseriai su šlifuoto stikle veid
rodžiu, pas mus .................................... .................................... $69.00
Po $200.00 parduodami miegamieji, dresseris su sidabruo

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

Po $400.00 siūlomi išpardavimui Brazilijos ar Filipinų , 
raudonmedžio 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 dalių baldai, ąžuolo, riešuto su

forinica nedegamu viršumi pas mus šiuo metu tiktai $ 99.00
Už $250.00 parduodami 8 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.

VIRTUVĖS BALDAI
Už $69.00 parduodami stalai su f orinį ca 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 siūlekni rašomieji stalai moksleiviams, ąžuolo ar 

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 Jpiygckn 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 Simoins 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 Admįral,

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

šeimai, pas mus tiktai ....................................................  $249.00
Už $130.00 siūlomi porcelano viršum pečiai, pas mus 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, Admiral, Dūmon t, General Electris, sta

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

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

FURNITURE CENTUI, INC.
3224 SO. HALSTED STREET

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

Medžiagą siųsti: V. KLEIZA, 7248 S. Fairfield Avė., Chicagc 29, III

Visiems Vak. apygardos moksleiviams at-kams
Pranešimas apie vasaros stovyklą

Idėjos broliai ir sesės, mes ži-. 10 vai. Marquette Parke 69
nom, kad jūs nekantriai laukiat! Str. ir Washtenaw ( prie naujos 
žinių apie vasaros stovyklą. Kur bažnyčios.
bus vasaros stovykla ? Kiek kai- Pakeliui nesustosime, todėl 
nuos? Ką pasiimti? Kada iš- kiekvitenas privalo prieš išvažiuo 
vykstame? Panašių užklausimų damas išklausyti šv. mišias, 
jau mes esame gavę tiek raštu, Kiek kainuos kelionė stovyklon?
tiek telefonu. Todėl skubame j Kelionė j stovyklą ir atgal iš
visus jūsų klausimus šiame pra- viso kainuos 10 dol. kiekvienam 
nešime atsakyti. Tik prašome S asmeniui.
turėti kantrybės ir viską nuo 
pradžios iki galo perskaityti.

Kur bus vasaros stovykla?
Moksleivių ateitininkų vasaros 

stovykla šiais metais bus ALRK. 
Federacijos s t o v y k lavietėj^, 
Manchester, Mich., 220 mylių 
nuo Chicagos. Stovykla bus pra 
dėta liepos 28 d. ir baigta rug
pjūčio 10 d.
Ar vis imoksleiviai ateitininkai 

priimami į stovyklą?
Taip, visi. Reiškia — jaunu

čiai, kuriais vadinami I — IV 
skyriuose esantieji moksleiviai 
ateitininkai; jaunesnieji, V — 
VIII skyriuose esantieji, ir vy
resnįjį, I — IVI gimnazijos 
tHigh School) klasėse esantieji. 
Abiturientams leidžiama pasi
rinkti. Reiškia, jie gali dalyvau
ti arba pas moksleivius, arba 
pas studentus.

Jaunučiams ateitininkams bus 
atskiras vadovas ir vadovė. Taip 
pat jiems bus atskiros darbo pro 
gramos, kurių pagrindinę dalį 
sudarys rankdarbiai ir žaidimai.

Ar priimami j stovyklą 
neateitininkai?

Taip, jeigu jie moka lietuviš
kai kalbėti ir sutinka laikytis 
bendros stovyklos tvarkos.

Kiek kainuos?
Tik 35 dol. už dvi savaites. Jei 

iš vienos šeimos vyksta du ar 
trys, tai sekantieji moka tik po 
30 dolerių.
Iki kada galima užsiregistruoti?

Užsiregistruoti galima iki š. 
m. liepos 24 d.
Kada ir kokiomis priemonėmis 

išvykstama j stovyklą?
Iš Chicagos išvykstame liepos 

28 d. dviemis autobusais. Auto
busai sustos trijose vitose:

9:30 vai. Ciceroje, kampas 15 
‘Str. ir 49 Ct. (prie mokyklos);

9:45 vai. Brighton Parke, 44 
Str. ir Califomia Avė.:

Kiek reikia mokėti 
užsiregistruojant ?

Visi tie, kurie į stovyklą vyks 
mūsų nusamdytais autobusais, 
privalo už visą kelionę užsimo- ( 
keti iš anksto, t. y. užsiregistruo 
darni.

Gi tie, kurie į stovyklą vyks1 
savo priemonėmis, užsiregistruo I 
darni įmoka 5 dol., kurie įskaito-1 
mi į bendrą stovyklos mokestį.

Ką atsivežti?

Kiekvienas stovyklautojas bū
tinai atsiveža:

maldaknygę, rožančių, sąsiu
vinį užrašams, pieštuką, laiš
kams popieriaus, vokų, jaunučio 
ir moksleivio ateitininko ženklelį 
ir juostelę bei kepuraitę (be a- 
bejo, kurie turi), dvi šiltas ant
klodes, dviems savaitėms balti
nių, išeiginius drabužius, sporto 
ir išeiginius batus, kojinių, tmk- 
kamą sportinę aprangą, maudy
mosi kostiumą, šiltesnį švarką1 
ar megztinį, du ar tris rankšluos 
čius, muilo su muiline, dantims 
šepetuką ir pastos, naktinius bal 
'tinius, chalatą ir šliuraites, ba
tams valyti priemonių ir t. t.;

reikia atsivežti turimus spor
to įrankius, sviedinius, beisbolo 
pirštines, “badminton” įrengi
mą ir 1.1.; kas turi, atsiveža mu
zikos instrumentus, gaidas ir 
dainorėlius;

kas turi, tegul pasiima įvai
rias kaukes (masks) bei vaidini
mams tinkamas uniformas. Bus 
galima panaudoti pasirodymams 
prie laužo.

Specialiai jaunučiams!
III ir IV skyrių jaunučiai ber

niukai tegul pasiima drožinėji- 
jimui peilius, pjūklelius pjausty
mui iš faneros.

Mergaitės tepasiima žirklutes 
popieriaus kar-pymui, medžiagos 
lėlėms siūti.

Berniukai ir mergaitės tepa
siima įvairių spalvų molio lipdy 
mui (modeling clay), kurio gali
ma gauti beveik kiekvienoje de-1 
šimtuko krautuvėje (dime sto-1 
re). Kurie turi, tepasiima mo- ■ 
kyklų vaidinimuose naudotus : 
drabužius, uniformas, maskes ir' 
pan.
Kur skambinti dėl papildomų 

informacijų?
Jeigu dar turėtumėte kokių 

neaiškumų, prašome skambinti 
dienos metu (12 — 4 vai.) Al. 
Šatui, telef. CRawford 7-7373; 
vakare (5 — 10 vai.) R. Pemku- 
tei, telef. OLympic 2-7092 arba 
Vyt. Šoliūnui, telef. REpublic 7- 
7735.

Tad prašome visus nieko ne
laukiant paprašyti tėvelių leidi
mo ir registruotis į gražiąją va-; 
ros stovyklą.

Al. Šatas,
MAS Vak. Apyg. Pirmininkas

R. Pemkutė,
MAS Vak. Apyg: Sekretorė

(Nukelta į 7 psl.)
I

Ofiso Ir buto (ei. Oi.ymple 2-I3HI

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRŪRGAS

1407 So. 491h Court, Cicero
Kasdien Ui- 12 ir 4—7 vai. Trečiad. 

ir šeštad. tik 10-—12 vai.

TeL REUanoe b-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

YDYTOJAS IR CHIRURGAS 
IJfBTUVU OTUrtOJABJ

3925 Wwt 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 

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

Tel. ofisu Ir buto OLympic 2-416*
DR. P. KISIELIUS

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

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

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-3868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiad. tik susitarus.

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

Univenai Savin gs and Loan Amodation užtikrina saugomą 
ir gražų pelną.

Sangumą užtvirtina Snvienytų Valstybių valdžios agentūra ild 
$10,006.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
S

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad........................................................ 9 9:30
Kitom Dienom: ........... ......................... 9 0.00

Sekmadieniais liepos ir rugpjūčio mėnesiais uždaryta
---------------------------------------------------x------------------------------ _______________________________ L ~

&

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

ir tolimų distancijų. Aaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITFANICA AVF„, CHICAGO, ILLl 

Telefonas — FRontier 6 1882

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai

NUOLAIDOS IKI 50% i
In>.lalia\ imas ir garantija nemokamai

FRANKS TV & RADIO. INC
3240 South Halsted Street TeL CA 5-7252

PARI)IJODz\ME IR TAISOME

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. (VAlbrook 5-7670 ir 
GDttfon 8-4938

• Generalla kontraktorius nau
jų namų statybai, jvairlems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelj patyri
mų. namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavimal nemo
kamai.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI 'p CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitartum. 
*W valandos skambinti telefonu 

HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad Ir
šeštad.

Res. tel. GRovehlll 8-6803

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

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.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius 

6322 South Western Avenue
ai. kasdien 10-12 vai i, 7 9 vai. 
ak Šeštadieniais 10 . vai Trečia

dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 
Ofiso telefonas: PR 8-3229 

Res telef. WAlbrook 5-5070

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

■Kampas 47-tos Ir Daman Ava.) 
Vai. kasdien nuo 6—-8 vai. vak 

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso IiAfayette 3-6048 
Rez.: WAIbrook 5-3048

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ EIGŲ
SPECIALISTE

7150 South YVentem A vena*
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 1 1 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1IO8 
Re* tel. WAlbrook 5-3700

Tel. ofiso — 1IE 4-1202 arba REp. 
7-0700. hunui — Plt 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvirtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. ir 

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-U700 
Rez. PR 0-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialybė — vidaus Ilgos
2454 West 71st Street 

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

Atostogose iki rugp. 1 ii.

~>1. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2S24
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penxt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treČ.ir šešt. pagal sutartie*
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

6317 South Western Aveone 
- Chicago 29, III

telefonas REpublic 7-4900 
Rezldenda: GRovehlll 8-8181
pasimatymai pagal autartie*

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oflao vai.: nuo 1-4 ir nuo 6-8:80 ▼. 
rak. Reštadlenlaia nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oflao tel. Vlrgtnla 7-0038

Realde«cl doa tel. BEverly 8-8244

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rez. RE 7-8887

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

2454 Weat 71«t Street
(71-oe ir Campbell Avė. kampan)
Vai.; kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. 
Šešadieniais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Oflao telef. TArda 7—1188 
Rezldenoijoa — 8Tewart *-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weot SSth Street 
(kampa* Halated Ir 36-to gatv«) 

VAL. 1—4 Ir 8:80—8:80 p. p. kaa-
Išskyrus trečiadienius Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.
4len

Tel. ofiso PR 6-8838, rez. RE 7-919 9
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
(LTETITVI8 GYDYTOJAS)
2500 We*t 63rd Street

VAI. kasdien nuo 7—4 p p Ir 7:8'
Iki 9 vai. Trečiad. ir šeši. uždaryta

Telefonas ORovehill 6-1595 
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECTALTST®
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 8—12 Ir 7—9 t. v. pagal 
susitarimu išskyrus ^rečladlenlus.

2433 W. llaiųnetta Road

P. ŠILEIKIS, 0. P.
< irtliopedas - ProU-zlstas

Araratal-Protezai, Med ban 
dtžai. Kpec. pagaili* kojom 

(Arch Kupporta) Ir t. t. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1 
OKTMOPEDIJOS TECHNIKOM LAK
2850 W. 63 rd St. Chlcsgo 29, III 

Tel. Pltuepect 0-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 425n W. 63rd St 
Ofiso tel. ILEllanoe 5-4410 

Rezld. telef. GRovehlll 0-0017 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. Oldffside 4-2896 
Rezldeni'UoH: liAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermitage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Harker Drive 
(Clvlc Opera House, kamb. 868)

Vai. kaad. 12—4 
Tel. CKntral 0-2294

5002 Weet lOth Str., t3eero
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 3-0959
Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ilgos)
Ofisas ir ros.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRoepect 8-1223 arba WE 0-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-019.1

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
(71st Ir Campbell Avė.)
Atostogose iki rugpjūčio 

l-mos dienos

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Ralsted Street
Vai 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

Office: IO74H South Mlchigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Jkl 9 v. vU 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Utį 9 v. v.,

išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PClIman 5-0700
Buto - - REverly 8-8946

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
ATOSTOGOSE IKI 

LIEPOS 29 D.

Tel. ofiso PRospect 8-9400
Rezld. PRoepect 8-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue 

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

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS rR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių 

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

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

(Art) Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; S—8; 7-9. 

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

Namų — GEdarereet S-7788

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8259 South Halsted Street 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 82nd St., tel. Republio 7-8818.

Ofiso telefonas — RIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligonln* 
Telef. REpublic 7-22*0 

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

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 

Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 
keičia . stiklo* Ir rėmo*

4455 S. Oalifornia Art .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki R ▼. p.p. 

uždarytas

Tel. ofiso PR. 3-8448, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso OA. 8-0257, rez. PR. 8-8859 

Rezld. 8000 S. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-IH29 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 VVeet 35th Street

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

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimo, kuris 

yra priežastis galvos skaudSJimo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregys 
tę. Prirenki! teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
1 mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė. 
Tel. Y Arda 7-1373 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. Šeštad. 10:80 
Iki 6 vai Sekmad Ir treč uždara

DRAUGAS
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SKUNDŲ BESIKLAUSANT
Maždaug savaitę prieš Jaunimo kongresą ir Tautinių Šokių 

šventę Chieagoje, įvyko Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoje 
60-tasis seimas. Jis buvo Baltimore, Md., Washingtono kaimy
nystėje. Nors ir kiek pavėluotai, bet vistik matome reikalą bent 
trumpai jį įvertinti, kaip sakoma, redakcijos vardu. To nepada
rėme anksčiau, nes šiuos žodžius rašantysis buvo keletai savai
čių atitrūkęs nuo tiesioginio redakcijos darbo.

Mes gana dažnai girdime nusiskundimus, kad šiandieninė 
Amerikos lietuvių spauda lyg ir pamiršta senuosius lietuvius ir 
taip pat jų vaikus ar net jau ir vaikaičius. Nusiskundžiama, kad 
pradedama užmiršti ir jų sukurtas ir dar tebeveikiančias orga
nizacijas, kurios yra suvaidinusios ir tebevaidina didelį vaidmenį 
mūsų tautiniame gyvenime. Kaikur visai garsiai kalbama, kad, 
girdi, dabartiniai laikraščiai tik naujaisiais ateiviais — trem
tiniais besirūpina, tik jų naujai sukurtas organizacijas begar
sina.

Kiek tuose nusiskundimuose yra tiesos, į tai mes čia per
daug nesigilinsime. Kalbėdami už save — dienraščio “Draugo” 
vardu, galime užtikrinti visus — ir senuosius lietuvius, ir Ame
rikoje gimusią ir išaugusią lietuvių kartą, ir tremtinius, — kad 
mums visi lietuviai ir visos gerą darbą dirbančios organizacijos 
bei draugijos yra brangios ir rodos nėra buvę atsitikimo, kad bet 
kurią jų “Draugas” būtų neparėmęs. Mes jaučiame, kad lietuvių 
tauta šiandien yra taip skaudžioje būklėje, jog nevalia jos sūnus 
ir dukras skaldyti, nevalia skirstytis į grupes “mes ir jūs”... Vi
si esame lietuviai, todėl visi esame tik mes. Neprivalome boi
kotuoti vieni kitų, bet vieni kitiems padėti. Kodėl vėliau Ameri
kon atvykęs lietuvis neturėtų jungtis į senąsias lietuvių organi
zacijas, o senieji lietuviai ar jų vaikai — į tremtinių sukurtąsias, 
ypač į tas, kurios rūpinasi lietuvių kultūros ir lietuvybės išlaiky
mo reikalais. Ar tik nebus jau praėjęs laikas žiūrėti į vieni ant
rus iš augšto ar su nepasitikėjimu?

Mūsų dienraščiui negali nerūpėti visų lietuvių reikalai bei 
organizacijos. Ir štai kodėl.

“Draugą” sukūrė ir išlaikė senoji išeivija ir jos vaikai. Jis 
buvo organu didžiųjų ir labai garbingų mūsų organizacijų, kaip 
Lietuvių R. K. Susivienijimas Amerikoje, A. L. R. K. Moterų Są
junga, Lietuvos Vyčiai, A. L. R. K. Vargonininkų Sąjunga, Lietu
vių R. K. Darbininkų Sąjunga,'Amerikos Lietuvių R. K. Federa
cija ir kitos. Mūsų dienraščio skiltys ir dabar yra ir visada bus 
atdaros įvairiems jų reikalams.

Visais laikais “Draugui” rūpėjo Lietuvos gyvenimas. Jos 
laisvinimo darbai visada buvo ir yra stipriai remiami. Jie bus 
remiami ir ateityje. Mes, kaip ir visa lietuvių tauta, labai skau
džiai pergyvenome didžiąsais Lietuvos nelaimes — jos okupacijas, 
trėmimus ir okupantų vedamą tautos naikinimą. Mes labai gi
liai atjautėme ir tuos, kurie buvo priversti apleisti savo mylimą 
tėvynę ir iškeliauti į svetimus kraštus. Mes nemažai rūpinomės, 
kad būtų pravestas vadinamas “Displaced Persons” įstatymas, 
kad kiek galint didesnis mūsų brolių tremtinių skaičius galėtų 
atvykti į Dėdės Šamo žemę. Čia atvykusieji mums buvo mieli, 
mes juos pasitikome atviromis rankomis ir tikrai mielai parė
mėme ir pąremiame jų naujai pradėtus sąjūdžius, kurie, mūsų 
manymu, yra naudingi tautos egzistencijai palaikyti ir Lietu
vai išlaisvinti.

Taigi mums visi lietuviai yra artimi ir brangūs, jų visų or
ganizacijos yra lygiai remiamos.

Tiksliai nuklydome nuo straipsnio pavadinimo. Turėjome 
rašyti apie buvusį LRKSA seimą. Parašėme visai apie ką kitą. 
LRKSA seimas tuęs dalykus mums priminė. Jį vertinsime kitu 
straipsniu.

DEL NACIONALIZMO IR 
INTERNACIONALIZMO

K. MOCKUS, Boston, Mass.

Tautininkų spaudos 
atsiliepimai

Laikas nuo laiko mūsų tauti
ninkų spaudoj vis dar pasitaiko 
mėginimų rūšiuoti mūsų emig
racinę visuomenę ir spręsti apie 
jos tautinius bei patriotinius nu 
siteikimus pagal tai, ar tas, ar 
kitas asmuo, ar grupė remia 
tautininkų, kaip politinės gru
pės, nuomonę atskirais klausi
mais, ar laikosi kurios kitos po 
litinės grupės nusistatymo. Jei
gu laikaisi tautininkams nepa
lankaus nusistatymo kuriuo 
klausimu, žiūrėk ir gausi “ne 
patrioto”, “internacionalisto” 
ar panašų epitetą. Kartais to
kie epitetai žarstomi, deja, ga
na brutalia forma ir tai tokių 
asmenų, kurie pinigo darymą 
ir meškeriojimą praktiškai lai
ko dabarties kasdienybe, o vi
suomeniniame darbe pasireiš
kia tik atskirais šuoliais. Iš 
kitos pusės, neperseniai tauti
ninkų spaudoj gana atkakliai 
buvo stengiamasi daryti prie
kaištą vienam žurnalui, kuris 
Tautinės sąjungos vardą išver
tė angliškai į “nationalistic” 
Norėta, kad būtų tik “national”, 
nors šis žodis yra daugiapras
mis, dažniausiai šiame krašte 
vartojamas norint pažymėti ko
kį dalyką, turintį viso krašto 
pobūdį. Iš vienos pusės, rašo
ma nemažai apie nacionalizmą, 
norima jį savintis, iš kitos gi 
pusės norima piktintis, kai to
kia nacionalizmą besisavinanti 
organizacija taip ir pavadina
ma. Tai rodo, kad pas pačius 
tautininkus reikalas nėra rei
kiamai susiformavęs. Kai kal
bama apie kitas grupes, norima

joms primesti tautiškumo sto
ką, nes, girdi, jos turinčios ry
šio su panašaus pobūdžio kitų 
kraštų organizacijomis. Tačiau, 
jei kas mėgins priminti, kad sa
vo laiku kai tai buvo madoj, 
būta mėginimų steigti fašistinę 
tarptautinę organizaciją—prof. 
Iz. Tamošaitis, berods, ten va
žinėjo įgaliotas ne kieno kito, 
o mūsų tautininkų, juk bus ne
maloni tiesa. Antrojo Pasauli
nio karo garsioji ašis ar trikam 
pis buvo taip pat ne kas kita, 
o tarptautinio nacionalizmo ap
raiška. Su kraštutiniu naciona
lizmu gal ir gali sau leisti žaisti 
didžiosios tautos, tačiau mažes- 
niosioms jis tikrai pavojingas 
ne tik pas save, bet juo labiau 
pas didžiuosius. Įsivaizduokime 
sau, kad vieną gražią dieną įgy 
tų lemiamą vaidmenį Jungt. 
Amerikos Valstybėse naciona
listinis respublikonų partijos 
sparnas, dažnai darąs koaliciją 
su konservatyviaisiais demokra 
tais ir tarptautinėj politikoj lin 
kęs į izoliacionizmą. Kaip tai 
skaudžiai atsilieptų į visų pa
vergtų tautų padėtį, į imigraci
jos politiką ir pan.! Ta pati Vo
kietija juk yra tiesioginis kal
tininkas, kad visa Vidurio Eu
ropa ir pačios Vokietijos nema
ža dalis pateko į Rusijos įtaką. 
Pasakysime, kad su buvusiu 
Vokietijos režimu kitų nereikia 
lyginti, kad jis buvo perdaug 
kraštutinis. Tai bus tiesa. Ta
čiau, jei dabar matytume Vo- 
kitijoją ar kuriame kitame di
desniame Europos krašte bręs
tant labiau nacionalistines ten
dencijas, kurios paprastai veda 
į demokratinių laisvių varžy
mą ir atviresnį imperializmo

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Didžiulis Išpardavimas!
CHRUŠCEVAS l^ANKO SAVO TARNUS

N. Chruščevas, maskolių diktatorius, lanko pavergtą Čeko
slovakiją ir sveikinasi su bolševikų pastatytuoju prezidentu.

(INS)

reiškimąsi, pagrįstai būtume 
visi, įskaitant ir mūsuosius na
cionalistus, labai susirūpinę. Į 
Taigi ne taip jau yra žavu su 
nacionalizmu ir ne taip pavojin 
ga su internacionalizmu. Svar
bu, kur ir kokiomis aplinkybė
mis tai pasireiškia, kokia pras
mė pačiam žodžiui teikiama, 
kaip praktiškai tai vykdoma. 
Sakysime, dabartiniai Prancū
zijos socialistai vadovavę ilges
nį laiką Prancūzijos vyriausy
bei, prisidėjo ir prisideda prie 
Alžyro arabų naikinimo, nors 
tai grynai nacionalistinė ir tik
rai ne socialistinė apraiška. Tie 
patys rusų komunistai daug 
kur spalvotuose kraštuose žai
džia nacionalizmu, net rasizmu, 
nes jiems tai naudinga. Vokie
tijos socialdemokratai šiuo me
tu dažnai išeina į viešumą su 
aštresniais nacionalistiniais šū
kiais, negu negausios politinės 
grupės, turinčios daugiau na
cionalistinį charakterį.

♦
Kaip iš tikrųjų mums geriau?

Neturime eiti į kraštutinu
mus ir mėginti be pagrindo rū- 
šiuotis į geresnius ir bloges
nius patriotus. Ne tuo grįski- 
me savo politinę diferenciaciją, 
kuriai mūsų dabarties sąlygose 
iš viso nėra daug progų esmin 
gai reikštis savo viduje. Sutiki
me, kad visos esamos politinės 
grupės, kurios siekia nepriklau
somos Lietuvos, daugumoj yra 
sudarytos iš taurių lietuvių, įro
dančių savo prisirišimą prie 
krašto per sunkias okupacijos 
ir tremties bei emigracijos die
nas. Padėkime tą klausimą į ša
lį. Ogi, siekdami savo mažam 
kraštui užtarimo tarptautinėj

arenoj, tuoj nesunkiai pastebė
sime, kad yra labai svarbus ir 
naudingas ryšys, kurį galim? 
palaikyti per tarptautinio po
būdžio politines organizacijas.

Laisvojoje Europos dalyje 
beveik visur lemiantį vaidmenį 
šiuo metu turi krikščionių de
mokratų ir socialistų partijos. 
Tokiu Adenaueriu stebimės vi
si, berods, be pažiūrų skirtumo. 
Tačiau politine prasme jis yra 
internacionalistas, taurus krik
ščionis demokratas, uolus kata
likas, suvienytos Europos šali
ninkas. Visa tai jam netrukdo 
būti dideliu savo krašto patrio
tu, Vokietijos garbės atstaty
mo ir apvienijimo pastangų va
du. Mūsų visų yra noras, kad 
tokio kalibro vyrai ir toliau lem 
tų šio Europoje taip svarbaus 
krašto politinį gyvenimą. Tada 
ir pavergtųjų viltys eis artyn 
tikrovės. Daug kur Europoje il
gai laikosi" krikščionių demok
ratų ir socialistų koalicijos. 
Mums svarbu, kad turėtume 
priėjimą prie jų. Ir tai atlieka 
didele dalimi per tarptauti
nio pobūdžio politines organi
zacijos, vadinamus internacio
nalus. Praktiškai tie internacio
nalai nesuvaržo atskirų kraštų 
politikos ir juo labiau neturi in
tencijos niveliuoti atskirų tau
tų reiškimąsi. Yra faktas, kad 
kada mūsų atstovai dalyvauja 
tarptautinėse organizacijose, 
turi jose balsą ir svorį, gauna 
paramą. Tokius atstovus turi
me prie krikščionių demokratų, 
socialistų, vad. žaliojo interna
cionalo ir liberalų internaciona
lo. Pirmuosiuose trijuose atsto
vais yra senųjų mūsų politinių 
grupių žmonės, o prie pastaro

jo aktyviai reiškiasi santarvi
ninkai ar bent jų žmogus 
metu oficialus tautininkų 
tas. Linkime visiems sėkmės!

i
Ryšiai su Katalikų Bažnyčia | 

ir Jungt. Tautomis
Abi čia suminėtos organizaci

jos yra internacionalinės savo 
charakteriu, reikšmingos mums 
visiems, berods, be nuomonių 
skirtumo. Galime džiaugtis, 
kad Vatikane tebeturime ne tik 
visas teises turinčią diplomtati- 
nę atstovybę, bet iš viso mūsų 
reikalai Vatikane niekada ne
buvo taip tvirtai pastatyti, kaip 
dabar. Tai džiugu visiems ir 
duoda vilčių ateičiai. Vatikanas 
yra didelė moralinė jėga ir 
mums tai labai svarbu.

Visi taip pat norime įtakos 
Jungt. Tautose, ryškiausiose 
internacionalizmo reprezentante 
se politine prasme. Tiesa, toji 
organizacija nėra tobula, ta
čiau jos stiprėjimas teikia dau
giau vilčių kaip tik mažoms 
tautoms ir valstybėms. Mes pa-' 
tys svarstome, kokiu būdu iš
kelti pavergtųjų tautų bylą to
je organizacijoje. Jungt. Tau
tos atsirado ne kokio naciona
lizmo, o kaip tik demokratinių 
idėjų įsigalėjimo įtakoje. Ko 
daugiau tos idėjos prigis tarp
tautine prasme, tuo lengviau 

i bus ir mažosioms tautoms bei 
valstybėms.

Užtat jieškokime ko stipres
nių ryšių tarptautinėj plotmėj 
vietoj švaistęsi tuščiais prie
kaištais savo tarpe.

Gruodžio 17 kariškio akimis
GEN. ŠTABO PULKININKAS P. ŽILYS 

PULK. JAKAIČIO RŪPESTIS 

(TĘSINYS)
Pulko karininkų tąrpc prasidėjo draugiški pasi- 

j juokimai iš pasklusniųjų. Laikui bėgant, tie pasijuoki
mai aštrėjo ir sukeldavo bereikalingų ginčų tarp pul
ko karininkų. Dėl to bene pora karininkų apleido pul
ką.

Visa, ką aš čia rašau apie įvykius Kėdainių įgu
loje, gruodžio 17 dieną, girdėjau iš 2-jo artilerijos pul
ko vado pulk. ltn. Alytos ir kitų karininkų (net iš to 
paties karštuolio baterijos vado), kai buvau nuvykęs į 
Kėdainius su kariuomenės vadu generolu Žukausku 
tuojau po perversmo — gruodžio 24 — Kūčių dieną. 

LENKŲ ORGANIZAVIMASIS

Tą pačią dieną 2-me artilerijos pulke teko matyti 
ir girdėti dar vieną skaudų (vienintelį?) įvykį mūsų 
kariuomenėje

Kariuomenės vadas paaiškino išrikiuotiems pulko* pulk. ltn. Skoruliu) įgulas gruodžio 17 dieną visose ka-
kariams apie padėties pasikeitimą ir kvietė visus būti 
gerais lietuviais ir drausmingais kariais. Kariuomenės 
vadui baigus kalbėti iš rikiuotės pasigirdo lenkiškai: — 
Mes nesuprantame lietuviškai. Buvo duota komanda

tempu. Jeigu tokia padėtis būtų užsitęsusi ilgesnį lai
ką, tai Kėdainių apylinkė būtų pasidariusi lenkiškesnė 
negu ji kada nors buvo.

Iš mano patiekto aprašymo apie „neramumus“ Kė
dainių įguloje matome, kad tie „neramumai“ buvo su
kelti ne dėl to, kad „ ... žygiuoti ant Kauno ir atstatyti 
teisėtą tvarką“, o dėl to, kad divizijos vadas pulk. Ja
kaitis bijojo grįžti į nuolatinę savo tarnybos vietą — 
Panevėžį, nes ten šeimininkavo ats. pulk. Tamašaus
kas, kuris jo (pulk. Jakaičio) protekcija neseniai buvo 
paleistas iš kariuomenės į atsargą.

Apie lenkų karių akiplėšiškumą čia ne vieta kal
bėti, tenka tik galvoti ir apgailestauti.

, ŠIAULIŲ ĮGULA

Kalbos, kad „Šiaulių įgula taip pat buvo nerami“ 
tikrai juokingai atrodo. Tuojau po perversmo su ka
riuomenes vadu gen. Žukausku teko aplankyti visas 
kariuomenės įgulas - dalis. Girdėjau visų įgulų virši
ninkų, dalių vadų bei komendantų daromus pranešimus 
kariuomenės vadui apie padėtį ir įvykius.

Išskyrus Kėdainių (pulk. Jakaičio atvykimas) ir 
Panevėžio (pulk. Jakaičio pasikalbėjimas telefonu su

riuomenės įgulose bei dalyse buvo ramu, jokių nesu 
sipratimų nebuvo.

Šiaulių įguloje — 8 pėstininkų pulko vadu tuo metu 
buvo pulkininkas J. Bobelis (mirė Chicagoj). Kariuo-

— kas nesupranta lietuviškai išeiti prieš rikiuotę. Po menės vadui lankantis Šiauliuose neteko girdėti apie 
tos komandos išėjo iš rikiuotės apie 30 karių (rodos, kokius nors neramumus gruodžio 17 d. Labai gerai 
neklystu) su Opitaiaukio grafu Zabiela priešakyje. prisimenu, kad kariuomenės vadas buvo labai gražiai

Tą pačią dieną Kėdainiuose teko sutikti grafą Tot- sutiktas ir priimtas. Po tarnybinės dalies, buvo iškil- 
lebeną ir porą kitų pažįstamų. Iš jų pasakojimų, apie mingi pietūs, kurių metu pulko vadas pasakė labai gra- 
Kėdainių apylinkės lenkų organizacinį progresą pasku- žią ir turiningą kalbą. Pietums pasibaigus pasakiau 
tinių kelių mėnesių bėgyje, teko sužinoti, kad lenkų at- pulko vadui komplimentų ir paklausiau, kokia priežas- 
budimas ir organizavimasis vyko nepaprastai smarkiu tis tokių didelių iškilmių ir auksaburniškų kalbų. Pulko

H. Seigan

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKfiJIMO.

Visi mūsų pardavėjai kalba 
lietuviškai ir jūs būsite tikri, 
kad jūs gausite tai, ką norite.
. • I^t o ?roga .sutauPytt nuo 20% IKI 33% perkant dabar,
■ dėl persikėlimo j kitas patalinis nupigino kainas
kostiumams. švarkams, kelnėms, tnaršikiniams ir kitiems da- 
ykams vyrų apsirengimui 20%, o paltams ir žieminiams rū

bams 33%.

Pasinaudokite šia proga ir būtinai aplankykite jy krautu
vę. Kasi te kas reikalinga jums ar jūsų jaunuoliams.

. J***,, dMBulio išpardavimo krautuvė atdara pirmad.
ir ketvirtad. iki vėlumos, kitomis dienomis iki 6 vai. v ak., o 
sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

Suvažinėjo dominikonų 
vyresnįjį

Paryžiuje, sunkiai automobi
lio sužeistas, mirė tėv. Vincen
tas Ducatillon, tėvų dominiko
nų provinciolas Prancūzijos so 
stlnėje. |

Pirkit Apsaugos Bonus
ŽIU PLAUKAI ATGAUNA 

SPALVA
BE DAŽYMO

Dabar yra galima gauti nuostabus 
mišinys, kuris pakeičia žilus plaukus 
atgal į tamsią, spalvą, beveik magiš
ku bfl<lu. Vartojant kasdien per 
trumpą laiką palengva ir stebuk
lingai keičia žilus plaukus be jokio 
stalgaus dažymo.' Turint sj nuostabų 
mišinį jums daugiau .nebereikčs “at
rodyti senu” žilais plaukais, ir jūs iš
vengsite varžymosi dSl dažytų plau
kų, kurie nieko neapgaus. Tikrai 
nuostabu. Tas mišinys vadinasi NU- 
VIDA. Galite išbandyti be rizikos 
pąsiųsdami šią iškarpą į TRYSAN 
CO., Dept. 103, PEEK8KILL, 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
site tikri, kad NUVIDA gausite be 
jokio delsimo.)

H. SEIGA\
RCBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS

4622 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272I
CHICAGO 9. ILLINOIS

Atliekame dideliut ir įrašus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

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

2641 West 7lsi Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,900.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

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

vadas atsakė, kad pasikeitusia padėtimi visi yra labai 
patenkinti, o kas liečia patį generolą (Žukauską), tai 
jis tik dabar supratęs ,kad tas žmogus mūsų partijų 
niekuomet nebuvo pakankamai įvertintas, tik dėl to, 
kad jis nepolitikavo ir kariams neleido politikuoti. Pul
ko vadas tai labai gerai patyręs, ilgus metus būdamas 
kariuomenės štabo rikiuotės skyriaus viršininku, ypa
tingai paskutiniuoju laiku.

MARIJAMPOLĖS ĮGULA
Kalbos, kad: „Marijampolėj kariuomenė, Vitkaus

ko vadovaujama, visa buvusi ištikima vyriausybei ir» 
rengėsi panaikinti perversmo padarytus pakeitimus“ 
yra tikrai fantastiška pasaka, sukurta „nežinomo“ au
toriaus.

Tikra tiesa, kad perversmo metu Vitkauskas buvo 
9 pėstininkų pulko vadas ir Marijampolės įgulos virši
ninkas. Ten pat stovėjo kavalerijos mokomasis eska
dronas, kurio vadu buvo majoras Pamornackis (liki
mas nežinomas).

Perversmo metu Vitkauskas buvo Kaune, turėjo 
dalyvauti prezidento ęlr. K. Griniaus jubilėjaus iškil
mėse.

Perversmui pasibaigus (gruodžio 17 d. apie 5 vai. 
rytą), visi vadai ir viršininkai buvo sukviesti į kariuo
menės štabą, Vitkauskas tuo metu nespėjo atvykti, nes 
buvo apsistojęs Aleksote pas gimines, todėl vėliau gavo 
įsakymą. Kariuomenės štaban Vitkauskas atvyko žy
miai vėliau — auštant. P. Plechavičius paaiškino Vit
kauskui (mano akivaizdoje) apie pasikeitusią padėtį ir 
įsakė iki atskiro įsakymo pasilikti Kaune. Vitkauskas 
tai išklausęs susijaudino, nusiminė ir klausė manęs, 
kas manoma su juo daryti. Į tai aš jam paaiškinau, 
kad yra tokios aplinkybės, jog jis (Vitkauskas) kol 
kas turįs pasilikti Kaune.

(Bus daugiau)
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Ketvirtadienis, 1957 liepos 18

X -į,
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Laukiame, ne šimtų, bet tūkstančių .

“Maloniai kviečiame Tamstą 
dalyvauti ALRKF Jaunimo Sto
vyklos atidarymo šventėje, kuri 
įvyks 1957 m. liepos 28 d. Sto
vykla yra 4 mylios į vakarus 
nuo Manchester, Mich., mieste
lio (64 mylios vykstant iš Det
roito Chicagos link), šventės 
programa: 11 vai. šv. mišios, po 
to seks pastatų šventinimas, iš
kilmingas stovyklos atidarymo 
aktas, stovyklaujančių mergai
čių programa. Po programos 
veiks skanių užkandžių ir šaltų 
gėrimų bufetai. Dalyvaudami 
šioje pirmoje jaunimo stovyklos 
atidarymo šventėje paremsite 
kilnų lietuviškojo jaunimo auk
lėjimo darbą. ALRKF Valdyba”

Siamas tikrai gausus ir turtin
gas bufetas, kartu su gėrimais, 
atvykusių patogumui. Taip pat 
bus įvairius ir turtingas dovanų 
paskirstymas burtų keliu. Džiu
gu, kad fantai gausiai plaukia 
iš Chicagos, Clevelando ir Det-

PRI8IMINKIME ATLANTO 

NUGALĖTOJUS

Š. m. liepos mėnesį sukanka 
24 metai, kai lietuviai lakūnai S.' 
Darius ir S. Girėnas, vieni pir
mųjų pasaulio lakūnų, bandžiu
sių perskristi Atlanto vandeny
ną, jį perskrido, bet šis skridi
mas atėmė abiems pasiryžė
liams gyvybes. Jie žuvo visai 
netoli sava tikslo Soldino miške, 
Vokietijoje. Jų tragšiko žuvimo 
diena yra pergalės ir kartu liū
desio diena.

Kiekvienais metais Dariaus ir 
Girėno Klubas šiems didvyriams

kiekvienam komandos žaidėjui 
po statulą.

Jau turi meno sekciją

Klubo valdybos kviečiamas, 
Justinas Pusdešris sutiko būti 
klubo meno sekcijos vadovu. Me 
no sekcijos reikalų vedėju iš
rinktas Petras Deveikis. Klubas 
meno srityje turi gana stiprių 
pajėgų. Reikia tikėtis, kad netru 
kus juos pamatysime.

(Nukelta l 5 pušį.)

n
i

LaiB
J. G. TELEVISION CO.
JONASGRADI TTI

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS

2512 W. 47th St.
Atdara kasdien iki 6 vai

Tek FRontier 6-1998
pirmad. Ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

roito biznierių bei šiaip geros Pa8eI-kti ruošia minėjimą, Šie-
širdies tautiečių.

— Kas atliks patį šventini

mų? ' ,

— J. E. vyskupas V. Brizgys. 
Jis atlaikys šv. mišias (esant 
gražiam orui, mišios bus atvira
me lauke), po to pašventins nau 
juosius stovyklos pastatus. Gi 
pamokslą pasakys prel. P. M. 
Juras. Abu augštieji dvasiškiai 
specialiai atvyksta šventėn. Mi
šių metu giedos Detroito Šv. An
tano parapijos choras, vad. A. 
Mateikos.

— Kokia tolimesnė progra

ma?

— Kaip jau buvo skelbta, po 
pietų pertraukos, maždaug apie 
2 vai., įvyks iškilmingas sto
vyklos atidarymo aktas. Jį pra
ves prof. A. Damušis. Bus su
darytas garbės prezidiumas, po 
trumpą žodį tars vysk. V. Briz
gys, prel. P. Juras, inž. A. Ru
dis ir kiti. Bus išklausyti gau-

Šio turinio kvietimus — pra
nešimus Amerikos lietuviai skai
tys mūsų laikraščiuose, o nere
tas susilauks ir asmeniško kvie
timo, atsiųsto paštu. Ir visiškai 
nesvarbu, ar kas gaus, ar ne
gaus tuos pakvietimus, visi ir 
kiekvienas, nežiūrint, kur kas 
begyventų, nuoširdžiai kviečiami 
atsilankyti į šį tikrai neeilinį įvy 
kį — ALRKF Jaunimo Stovyk
los atidarymą. Žinant, koks 
svarbus lietuvybės židinys čia
kuriamas ir jaučiant nemažą A- įėji,sveikinimai. Tuojau po o- 
merikos lietuvių susidomėjimą,
gauti daugiau informacijų apie 
šventinimo iškilmes ir pačią sto
vyklą, teko kreiptis į šventės 
rengimo komisijos pirmininką 
Pr. Polteraitį, kuris čia pat, sto
vyklos gamtos prieglobstyje, ir 
atsakė į pateiktus klausimus.

— Sakykite, kaip eina pasku

tinieji atidarymo šventės pasi

ruošimo darbai?

— Viskas vyksta labai pui
kiai. Tenka pasidžiaugti tikrai 
gražia mūsų visuomenės talka ir 
supratimu. Visi, paprašyti pri
sidėti vienais ar kitais darbais, 
tikrai nuoširdžiai ir rūpestingai 
tas pareigas atlieka.

— Ar daug laukiate svečių 

suvažiuojant šventėn?

— Nederėtų užsiimti visoke
riopais spėjimais, bet, turimomis 
žiniomis, galima sakyti, kad da
lyvaus ne šimtai, bet tūkstan
čiai tautiečių iš įvairių JAV ir 
Kanados vietų. Pirmoje eilėje, 
aišku, žada gausiai dalyvauti 
Chicagos, Clevelando ir Detroi-

ficialiosios dalies seks menine 
programa, kurią atliks stovyk
laujančios mergaitės, paruoštos 
Nekalto Prasidėjimo seselių iš 
Putnam, Conn.

— Ar norėtumėte dar tarti 

atskirą žodį mūsų skaityto

jams?

— Taip. Laukiame ir nuošir
džiai kviečiame atvykti ne šim
tus, bet tūkstančius. Parodyki
me savajam jaunimui, kad juo 
rūpinamės ir sielojamės jo rei
kalais, lituanistiniu. auklėjimu. 
Tautinių šokių šventės metu te
ko gėrėtis ne vien programos at
likėjais — mūsų jaunimu, bet 
džiugu buvo matyti tūkstančius 
jaunimo veidų ir žiūrovų tarpe. 
Aišku, kad panašios stovyklos, 
kaip ši, dar labiau patrauks prie 
lietuviškųjų reikalų mūsų jau
nuosius, kurie juk kasdien turi 
tiek daug progų nulietuvėti, sve
timais papročiais persiimti. Lie
tuvybės išlaikyme tokios sto
vyklos turi nepaprastai didelę 
reikšmę. Malonu pažymėti, kad

to lietuviai. Iš tų vietų organi- ir mūsų plačioji visuomenė tai
zuojamos ekskursijos autobu
sais (Detroite nuo Šv. Antano 
bažnyčios autobusas išeis 8:30 
vai. ryto), bet ir iš kitų vieto
vių, kaip Grand Rapids, Mich., 
Toledo, Ohio, Windsor, Ont., ir 
toliau tautiečiai žada atvykti į- 
vairiomis susisiekimo priemonė
mis.

— Atrodo, kad nemaža dalis 

svečių suvažiuos jau šeštadienį. 

Kaip galvojate susitvarkyti su į 
jų nakvyne ir kitu aprūpinimu?

— Gerai, kad iškėlėte šį klau
simą. Nakvyne ir priėmimu iš 
toliau atvykusių yra pasirūpin
ta. Bus užtenkamai vietos per
nakvoti stovykloje esančiose ū- 
kio patalpose; kas norės galės, 
ir palapinėse prisiglausti. Iš tik-' 
rųjų būtų gera, kad jau šeštadie 
nį daug kas atvyktų, nes tą die
ną įvyks stovyklos rėmėjų susi
rinkimas, bet to bus daugiau lai
ko susipažinti su pačia stovyk
la, apylinkėmis, gamta, ežere pa 
simaudyti, gal pameškerioti, lai
veliais paplaukioti.

— Ar yra numatytas stovyk

lai duoti koks nors vardas?

— Taip. Vardas jau yra pa
rinktas ir jis bus visuomenei pir 
mą kartą paskelbtas atidarymo 
akto metu. Jis yra trumpas, 
gražus, lietuviškas ir nesunkiai 
ištariamas.

— Laukdami tūkstančių daly

vių, kaip esate numatę sutvar

kyti tokius reikalus, kaip auto

mobilių pastatymas, maistas, 

informacija ir pan.?

— Abi šventės dienas veiks 
nuolatinė raštinė — informaci
jos stalas prie tiltelio, vasaroto
jų pusėje. Automobilius tvar
kys net 10 vyrų tarnyba. Ruo-

gerai supranta ir prie to darbo 
prisideda ne tik moraliai, bet ir 
savo piniginėmis aukomis.

, 1
tn<^c

PERKRAUSI A U
BALDUS 

Vietoje ir iš toliau
I

2813 W 9Ist St., Chicago, Ilk 
Tel. PRescott 9-2781

met minėjimas įvyks liepos 21 
d. šią dieną numatoma:

11 'vai. pamaldos Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje už žuvusius 
lakūnus;

12:30 vai. — išvyka Binkevi- 
čienės ūkyje. (Privažiavus užra 
šą “Liberty Park”, kuris yra vi
siems žinomas, sukti kairėn ir 
važiuoti iki pirmojo ūkio deši 
nėję kelio pusėje. Ūkyje gros 
plokštelių muzika, bus įvairūs, 
skanūs ir sotūs pietūs, veiks bu
fetas ir dovanų paskirstymas. Į- 

’ėjimas nemokamas.
Klubas remia sportininkus

Kiekvienais metais Dariaus ir 
Girėno Klubas skiria tam tikrą 
sumą pinigų lietuviškajam jau
nimui. Šiemet klubas pagerbė 
Šiaurės Amerikos jaunių krepši
nio nugalėtojus, dovanodamas

ADOMAS VAITKEVIČIUS
Anglių Ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospect 6-7960

TEBERAŠAI RANKA?
Rašomoji mašinėle rašo gražiau, 

greičiau, iki 10 egz. iš kart! Įvai
riausi modeliai nuo $69.95 ir augš- 
člau. Pigu, nes tarnauja visą. gyveni
mą. Mokėsite tik po $5.00 kas mė
nesį. Pristatoma į bet kurį pasaulir 
kampą su pilniausiom garantijom.

Katalogus ir smulkiausias infor
macijas reikalaukite:
J. L. Giedraitis, 1632 Broad Street, 
Hartford, Conn., kuris "Draugui" 
žinomas kaip sąžiningas asmuo.

MIDLAND
1 Savings and Loan^y,, 

Association

40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA m 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

SENOROVf

4038 žrchtr Avssus Tel. LA3-6Z1P 
AUGUSI SALOUKAS Pr»xl<

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITVINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tek VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Priataty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vąl. vakaro

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

grane savings
2555 WEST 47th STREET LAIayette 3-1H88

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pletkiewlcx, sekr. ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 

valatybSa bonua. Taupytolama patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami s«akalt« Uandlem. Apdrausta iki S10,000.

Darbo valandos: pirmad, ir ketvlrtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro 
antr. ir penk. 9 Iki 5; treė uždaryta, o atsėt, nuo 9 iki vidurdienio

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Preein Photo Stmlio
(Incorporated)

EDVARDAS OLIS, sav.
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

*A* »Ą* *A* *A* »Ą« »A» «A« U* »A« -A- -Jk- ’A- W W
M O V I N GA BENIULIS atlieka įvairiu* 

perkraustymus bei pervežimus 
’š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Draugą Ucinkile <lirs. Draugą'

k
#1 y • . .  g ,

will «arn a full month's Dividend.

CHICAGO SAVIKGS

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

tik

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
EEI.IV A. RAUDONIS, N EI, 1.1 B BERTULIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-47II

t
Krautuvo atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:30.

JULY 6/ 13# 20/ 27... 195Z

Padėkite mums atšvęsti mūsų šešių mėnesių jubi- 
lėjų naujuose namuose. Nuo birželio 29 d. iki liepos 
27-tos d. Chicago Savings švenčia savo šešių mėnesių 
darbuotę gražiuose naujuose namuose, šešių mėnesių 
laikotarpyje pas mus buvo atidarytos 2,826 naujos 
sąskaitos, mūsų turtas padidėjo $2,313,936.92, ir 
dabar pasiekė naują rekordinę $22,344,636.58 sumą. 
Mes išdavėm virš 300 naujų (morgičių) paskolų na
mams pirkti arba naujiems statyti, viso daugiau kaip 
$4,500,000. Mūsų biznio apyvarta viršijo $18,000,000.

Jūsų taupmenos pas mus pilnai apsaugotos Fede 
ral Savings ir Loan Apdrauda. Nuo Chicago Savings 
inkorporavimo 1924 m., taupytojai nėra turėję nė 
vieno cento nuostolių. Per 33 metus kas pusmetį mūsų 
taupytojams buvo išmokėti augšti dividendai.

Be to, mūsų taupytojai gauna dar daug jvairių 
neapmokamų patarnavimų kaip šeimos, sąskaitų ap
mokėjimą, čekių iškeitimą ir pan. šeštadieniais, ’iepos 
6, 13, 20 ir 27 nuo 9:30 vai. ryto iki 1 v. p. p. ir 
ketvirtadienio vakarais, liepos 11, 18 ir 25 nuo 5:30 
iki 7 vai. vak. visi aplankusieji mūsų įstaigą bus pa
vaišinami kava ir riestainiais. Atsiveskite visą šeimą...
Bus visokių dovanų vaikams ir suaugusiems.

Mūsų darbo valandomis mes duodame veltui, vė 
sinamą (air conditioned) su garsiakalbiais susirinki
mams kambarį, kuriame telpa 100 asmenų. ReikJalui 
esant paskambinkite.
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DETROITO ŽINIOS
Klubo namui

♦ Buvo apžiūrėta ir lygtasi jau 
keletas namų, bet dažniausiai 
jie netikdavo dėl įrengimų trū
kumų ar buvo pertoli nuo cent
rų, kur daugiausia gyvena lietu
viai. Paskutinysis objektas W. 
Vernor gatvėje buvo mums pa
togioje vietoje, tačiau nevisai 
tinkamas. Dėl jo gautas iš val
džios atsakymas, kad vieta klu
bui nėra tinkama, nes neatitin
ka įstatymų numatytiems nuo
toliams nuo mokyklos ar baž
nyčios. Visuotinis susirinkimas 
yra pavedęs valdybai ir toliau 
jieškoti namo patogioje vietoje. 
Jei būtų negalima rasti pirkti, 
tai išnuomoti.

Namų fondas yra gerokai pa
sikeitęs. Yra naujų įnašų. Kai- 
kurie padvigubino, o kaikurie pa 
didino savo įnašus. Čia talpina
mas įnešusiųjų pinigus sąrašas 
visuomenei duos pilną klubo na
mų kasos vaizdą. Po 200 dol. į-

jaunimo šventė — iškyla į A. L. 
R. K. F. ūkį š. m. liepos 14 d. 
pavyko. Buvo graži diena, atsi
lankė gana daug jaunimo ir vi- 

| suomenės — apie 600 žmonių. 
11 vai. stovyklos salėje buvo at
laikytos pamaldos. Po pietų bu
vo atlikta šventės programa, ku 
rią pradėjo LB Detroito apylin
kės pirmininkas Leopoldas Hei- 
ningas. Jis pastebėjo, kad šios 
šventės suruošimas yra pirma
sis naujosios LB apylinkės val
dybos darbas, nes Lietuvių Ben
druomenė skiria didelį dėmesį 
jaunimui, kuris visuomeniniame 
darbe turės papildyti praretėju
sias senųjų gretas. Jis taip pat 
pristatė visuomenei jaunimo sto 
vykios statybos bei globos ko
miteto vadovaujančius asmenis 
ir seselę Paulę, kuri su pirmąja 
grupe vasarojančių mergaičių bu 
vo atvykusi pamatyti šventės 
programą. Po to pakvietė Pra
ną Zaranką vadovauti tolimes
nei programai. Sekė tautinių šo-

gilį, 3664 Trumbull arba telef. 
TE 3-2396. Neturintiems susi
siekimo priemonių bus parūpin
tas autobusas, kuris išeis nuo 
Šv. Antano bažnyčios. Tik rei
kia iš anksto užsiregistruoti Pet- 
rulionio ir Patalausko krutuvė- 
je “Gaiva”.

LAUKO TENIISO TURNYRAS

mokėjo Vacys Jocys, Jeronimas i kių ir dainy pynė “Kas subatos 
Karalius, Viktoras Perminąs. Po vakarėlį”. Atliko tautinių šokių
150 dol. — Stasys Barvydas, Fe 
liksas Blauzdys, Vytautas Da-

grupė ir jaunimas. Savo daino 
mis talkininkavo publika. Po to

šachmatininkų
do.

nugalėtojo var-

TRUMPAI
— ALRKF Jaunimo Stovykloj

pirmoji mergaičių grupė stovyk 
lavimą pradėjo š. m. liepos 14 d. 
Iš Chicagos stovyklauti atvyko i 
18 mergaičių.

— Marija Rudienė, š. m. lie-į 
pos 14 d. iš Chicagos, lankėsi 
jaunimo stovykloje ir su šios 
stovyklos globos ir statybos ko
mitetų atstovais ir dr. Damušiu

Liepos 20 — 21 dienomis Det
roite, Clark parko aikštėse, į- 
vyks Detroito LSK Kovo visų
klasių lauko teniso turnyras Da i įįįį*'n.i"kala"' 
lyvauti gali ir klubui nepriklau-

lindavičius, Valentinas Kavaliu-i jaunosios stovyklautojos, Prano
kas, Juozas Meškauskas, Benius 
Navickas, Vincas Kankalis, Pra
nas Petravičius, Kazys Pumpu
tis, Pijus Ražaitis, Adolfas Si
monaitis, Bronius Taparauskas. 
Po 115 dol. — Antanas Petraus-

Zarankos vadovaujamos, atliko 
porą tautinių žaidimų. Buvo 
miela ir smagu, sėdint medžių pa 
vėsy, sekti gamtoje vykstančią 
programą. Ją baigiant, LB apyl. 
pirmininkas padėkojo publikai

kas. Po 100 dol. įmokėjo Algis j už gausų atsilankymą ir pakvie- 
Atkočaitis, Jonas Atkočaitis, J. t tė dar gausiau atsilankyti į sto-
Baublys, Stasys Butvilą; Juozas 
Bogužis, M. Damašius, Petras 
Deveikis, Antanas Jaškulis, Vin
cas Gaivelis, Stasys Malinaus
kas, Valentinas Mikalauskas, 
Petras Padolskis, Alf. Patalaus- 
kas, Alf. Pakalniškis, Jonas Paš- 
kauskas, Antanas Pašukonis, 
Vladas Parojus, Algis Pesys, Ka 
zys Purvinis, Stefanija Purvinis, 
Adolfas Rimkus, Petras Rūkšte- 
lė, Kostas Varekojis, Stasys Va- 
rekojis, Vladas Venckus, Vladas 
Šlykas, Jurgis Šidagis ir Pranas 
Viršila. 55 dol. įmokėjo Vladas 
Petrauskas. Po 50 dol. — Frank 
Bronskis, Vytautas Ogilvis, Liu
das Vismontas. Po 10 dol. įmo
kėjo Antanas Banionis ir Petras 
Svilas. Banke susidarė palūka
nų $22.50. Viso namų fonde lie
pos 1 d. buvo 5,545 doleriai, šio
mis dienomis pažadėjo į fondą 
įmokėti Helen Rauby ir Alfon
sas Lukas. V. Perm.

JAUNIMO ŠVENTE
LB Detroito apylinkės valdy

bos ir jaunimo organizacijų ko
miteto rūpesčiu suorganizuota

vykos atidarymo iškilmes š. m. 
liepos 28 d.

STOVYKLOS ATIDARYMO 
ŠVENTE

ALRKF Jaunimo Stovyklos 
atidarymo komitetas dirba visu 
kruopštumu. Tikimasi susilauk
ti labai daug svečių. Tą dieną 
pamaldos stovyklos salėje įvyks 
11 vai. Šv. mišias atnašaus J. 
E. vysk. V. Brizgys. Pamokslą 
sakys prel. Juras. Po to bus 
šventinami pastatai. Po šventi-

są žaidėjai. Registraciją vykdo, 
informaciją teikia lauko teniso 
sekcijos vadovas Pranas Misiū
nas, telef. VI 2-6799. Registruo
tis galima ir pas betkurį klubo 
valdybos narį.

Kiekvienas žaidėjas privalo tu 
rėti dėžutę “Slezinger” firmos 
sviediniukų ir juos įteikti sekci
jos vadovui prieš turnyro pra
džią. Atskiro registracijos mo
kesčio nebus. Trunyro pradžia 
liepos 20 d., šeštadienį, 9:30 vai. 
ryto punktualiai. Žaidėjai pra
šomi nesivėluoti. Klubo V-ba

PASKUTINES FUTBOLO 
RUNGTYNES

Liepos 21 d., sekmadienį 6:30 
vai. vak. McCabe aikštėje, įvyks 
paskutinės I rato futbolo pirme- 
nybinės rungtynės. Susitiks Ko 
vas ir Kolpings. Visi sporto bi
čiuliai kviečiami atsilankyti ir 
moraliai paremti savuosius spor
tininkus. LSK Kovo Valdyba
* ■

BAIGTAS TURNYRAS
Kelias savaites užsitęsęs Det

roito lietuvių šachmatų turnyras 
baigtas. Pirmąją vietą laimėjo 
R. Juozapaitis, surinkdamas 10 
taškų iš 12 galimų, II — A. Gil- 
vydis su 7 taškais, III - IV — 
J. Gilvydis ir J. Orentas po 6 
taškus, V-VI — M. Gilvydis ir 
B. Petrauskas po 4 Va tšk. ir VII 
vieta — S. Ujasevičius su 4 tšk.

R. Juozapaitis, laimėdamas I 
vietą, pelnė teisę susitikti su

rastų paminklų matyti, kad te 
nai buvo laidojami numirėliai 
ciesorių Augusto, ’ Nerono ir 
Domiciano laikais. Ta aplinky
bė patvirtina faktą, kad tenai 
buvo palaidotas Šv. Petras, nes 
tas Apaštalų kunigaikštis buvo 
nukankintas Nerono laikais.

Tarp kitų radinių Vatikano 
kasinėjimuose minima, ir bron
zos rašalinė. Joje rasta išdžiū
vusio rašalo is pirmojo krik
ščioniškos eros šimtmečio. A- 
nais laikais rašalą darant bo- 
vo naudojama kristalinė uola, 
suodžiai ir kitos priemaišos.

... .... meisteriu K. Škėma dviejų parti-mmo .sklmm bus ngęsnujaąo, .ų matfc jj, DetroitoJj^uvių
tarpas poilsiui ir užkandžiams. 
Čia pat veiks skanių valgių ir 
šaltų gėrimų bufetas. Vėliau į- 
vyks stovyklos atidarymo posė
dis ir stovyklaujančių mergaičių 
programa. Bus pravestas dova
nų laimėjimas. Jau yra gauta 
gražių ir vertingų dovanų tiems 
laimėjimams. Taip pat bus pri
imamos aukos pinigais. Tie, ku
rie negalės į šis iškilmes atvyk
ti ir norėtų prisidėti pinigine au
ka, yra prašomi jau dabar tuo į 
reikalu kreiptis į kun. Br. Da-

DETROIT’O BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

DANTŲ GYDYTOJA

BRONE GRUZDIENE, D.D.S.
5837 W. Vernor Hwy, 

Detroit 9, Mich.
OU bl. j vak. nuo Holy Redeemer) 
Prišmimo vai.: Kasdien 10-1 ir 4-8 
vai. vak. šeštad. 10-2 p. p. TreClad. 
uždaryta.

Tel kabiu.: VInetvood 2-0229 
namu: LUzon 4-8961

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus Eiergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės ’

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

atstovą
VLADA BARAUSKĄ

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

Si įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar- 
nsnta ssvo kliientams_____________

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RAl
393 Wnt Grand Boulrvard 

cor. Shady Lane Detroit 16. Michigan
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-B vai
Treč. ir Įeit. 12-3 vai 

Telef TA R.Ū6R6

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan
Tel. WK 4-81SB

GKNKRAL. CONTRAOTOR 
Atlieka įvairina atatyboa, pataiay

mo Ir pertaisymo darbus — atallnln- 
kyatėa cemento, mūrijimo, eloktroa 
plumbtngo, dažymo ir dekoravimo

4 Atskirų kambarių bei butų įrengimą* 
pastoarBe* Ir ak lapuota

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS N.SELENIS

narys United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais

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

GUSTAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

NERIBOTAS PASIRINKIMAS 
NAMŲ

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

A L G I R D jį H A K A
J. L. Sullivan Realty atstovą 

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

namu — WE 3-3192

doooo<><><>o<x><><xxxxxkxxxxxxx>
ROSE PHARMACY

RECEPTŲ SPECIALISTAS
5705 W. Vernor Hwy., Detroit 9, 

Mich. Tel. Vlnewood 1-27S8
Meu vartojame tik tokius vaistus, 

kurių gamintojai pasižymi gera re- 
putacija ir kurie medicinos profesio- 
palams žinomi kaip tiksliausiai riau- 

| dotini jūsų receptams. Specialios nuo- 
i laidos siunčiantiems J užjūrj vaistus.
' Vaistinė veikia virš 50 metų.
( OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

SIUNTIMUI Į LIETUVĄ
10(1% vilnonės 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. & Srd St. 
Detroit 26, Michigan 

Tel. WO 1-2356

Skaitykite "Draugą”!

Klausykite 
LITHUflNIflN MELODIES

Lnn Arhor — WPAG — 1050 kii<- 
cyclea

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Leaure — Detroit 27,
Michigan

— Detroito Dramos Mėgėjų
Sambūris ateinančiam sezonui
ruošiasi suvaidinti “Mokyklos . ,n. TAV ., „ ...
drainma” c r* | Buvusl° 3°-to JAV prezid .Coolidge

augus . ». G. našlė pasimirė Northampton, Mass.
— “Gaivos” krautuvėje 25th Saw. laiku 3’ buvo viena iš gar-

ir Vernor kampas) pas A. Pata- "
'lauską galima gauti kvietimus
su planais, kaip nuvykti į ALR
KF Jaunimo Stovyklą. Iškilmin
gas stovyklos atidarymas bus 
liepos 28 d.

sesnių moterų. (INS)

___ _
1957 M.

TELEVIZIJŲ
IŠPARDAVIMAS

Pasinaudokite reta proga dabar pi
giai (sigytl TV aparatą, nes mums 
reikia paruošti vietą naujiems 1958 
m. modeliams.

ATEIKITE ĮSITIKINTI TV 
APARATU NVPIOIN1MU 

Instaliacija ir garantijos veltui

T£L£VISI0n[sales - Service)
Sa» Inl A. ŠIMĖNAM 

.'1321 S. Halsted — OEirfslde 4-5HH5 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais i

Ir ketvirtadieniais 9—9

S 0 P H I E BAUGUS
RADIO PROGRAMA

IŠ WGEP stoties — Banga IFSi 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—X v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKT.T

8:45 Iki 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 iki 9:80 ryte 

SEKMAD. 8:30—9:30 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1400 kll.

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. III. HEmlock 4-2418

Ciesorių laikų kapinės
Makslininkai toliau tęsia ka

sinėjimui Vatikano šiaurvaka
rių dalyje. Popiežiaus muzėjų 
direktorius prof. Filippi Magi 
praneša, kad atrastieji duo

menys rodo, jog Vatikanas ro
mėnų laikais buvo kapinės. Iš

VARDAI VANDENIMS L 
DIENOMS

Tokiu pavadinimu tik šiomis dle 
nomis iššjo iš spaudos Jurgio Blokai 
člo eilėrašėių knyga. Autorių pažįsta 
me. kaip vieną gabiausių Ir veikliau
siųjų mūsų teatralų, čia JJ matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kai.r 
— 81.5d

Užsakymus Ir pinigus siųskite.

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Chicago 29, Illinois

IS ARTI IR TOLI BA-uDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI., Chicago,

III. WAlbrook 5-8063

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.

Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau
sioji ir saugiausioji įstaiga.

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD 
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.

FEDERAL

STANDARD FEDERAL visiems teisingai patarnauja, o karo ir de
presijos laikais taupytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą.

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių
Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 

ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

Pinigai, įdėti prieš 11-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, JR., Vice-President

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

Standard Federal Savings
and loan association

./ OF CHICAGO
š'92 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Superviaed by the United States Government 

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CERMAK ROAD VIrginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

V-..................  ................................

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PNONES — WALBR00K 5-820?
LIEPOS-JULY 18. 19 ir 20 d.

S E L F 
SERVICE

HENNESSY THREE STAR UOGNAU, Fifth $5-09 

MARTELL THREE STAR COGNAC Fifth $4 9 g

CHOICE OF TWO IMPORTED 10 Y r. Old

IMPORTED BR A N DILS Fifth $3 69

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.$.P. Fifth $4.89

CINZANO VERMOUTH 
Dry or Sweet

SCHENLEY LONDON DRY GIN 
FULL QUART

VODKA, 80 Proof

HEILMAN’S OLD STYLE BEER 
Case of 24 — 12 oz. bottles

Fifth J. j 39

Quart $3J3 

Quart $3J9

Case $3-49
SCHLITZ, PABST, MILLER, HEILMAN S 

HAMMS. Case of 24 cans Case $4.09
WHITE HORSE OR AMBASSADOR 

SCOTCH WHISKEY Fifth $4.49

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

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

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

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

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

" IŠ TOLI IR ARTI

MOVIMO

MAUJt tMOSU TBOMU-NAUJAUSI KMUSTTNO (CAN/C/A! 
tuttį MSTU NAUY/flNIAS-PISUS IPSĄŽININGAS AATAPNA>ONAi

NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alkmok 5*9209

Jau laikas užeiti į...

MUTUAL
FEDERAL SAVINGS

ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!
• DIDELIUS NUOŠIMČIUS 

MOKAME NUO 1905 M.

• SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 1935 M.

INSURfD



I

u
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, 1957 liepos 18

PAJIEŠKOJIMAI
Mano pavardė Joseph Pietas, gy

venu Australijoj. Esu 31 m. am
žiaus, su žmona — vaikų neturi
me. Mano užsiėmimas yra laikro
dininkas. Norėčiau persikelti gy
venti j U.S.A. Norintieji pagelbėti 
šiuo emigracijos reikalu, prašau 
rašyti šiuo adresu: JOSEPH PLE- 
TAS, 73 Robert St., Northeote, No. 
61. Melbourne, Victoria, Australia.

P A IIĖ K A

Pajieškoma iš Lietuvos giminių 
RAMONIENE BRONE d. Augusti
no. Atsiliepti šiuo antrašu: 307 S. 
4th St., Brooklyn 11,. N.Y,

J. Kundrotas

Nuoširdžiai dėkoju Dr.J. Stan
kaičiui ir Dr. H. C. Wise už rū- i 
pestingai padarytas dvi operaci-, 
.jau mano žmonai.

Trūksta man žodžių, kuriais ga- Į 
lėčiau išreikšti savo dėkingumą y- 
patingai Dr. Stankaičiui, visą lai- ' 
ką rūpestingai globojusiam ligo
ninėje ir išėjus iš ligoninės sekant 
jos sveikatą.

Viktorus Šamatauskas

Jieškoma JADVYGA GUTOWS- i 

KA ar GUTAUSKAS, duktė Sta
nislovo ir Elenos Butkų. Kiek ži- į 
noma gyveno Omaha, Nebraska. I 
Pajieško jos tėvo sesuo. Ją pačią ar I 
žinančius apie ją prašoma praneš
ti : O. Kovaliauskas, 1231 So. 50th 
Avė., Cicero 50, III.

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

“DRAUGO” Administracija 
dėkoja už

REAL L’STATE

GAGE PARKE
Pajamų nuosavybė 7 karui), resld. 

I Ir 2-jų'k. IrutUH rūsyje. 1 i ui i jai oriu is 
, Kazu apšild. Galimybė padalyti 3-čia., 
j butas. 2 autom, garažas. Paskola su 
i *'/<. Pilim kuinu $19,900.

MARŲUETTE PARKE
Navininkas turi graitui parduoti 

1 augšto medinį namą — 5 ii- 3'/j 
kumb., alyvos šildymas. Tik $11,900. 

j Prio parko 1 mt. senumo 5 kino. 
būt. (3 mlcg.), apačioje ir l kini 
Irut. viršuj,

i einamai.
BRIGHTON PARKE

1 augšto mūr., 7 kamb. (4 mieg.) 
prezidentinis kandidatas 1920 m. ir ? k' bula8 ' 50 pSdų
James Cox, 87 metų, demokratų

laikraščių leidėjas, mirė Dayton 
mieste, Ohio. (INS)

NUO UŽS1SENEJUSIŲ 
SKAUDANČIU 2AIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurte kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai sėdėti Ir naktimis

Prašomas atsiliepti, MARTI
NAS VILKELIS, sūnus Martyno. | nuoširdžiai dėkoja už aukas ____ ______
kSZ ™etais- Gvve"° Naujų Mašinų Fondui. Aukoje i ^į^ėjusios žalžd°sKingstone. Tunu žinių nuo moti- , *. .. I niežėjimą ir skau "ėjimą senų atvl
nos Katrės Jakubauskienės iš Lie- sakantieji: ru ir skaudžių žalždų uždekite
tuvos. Dėl informacijos rašvkit WT . . I UEGULO Olntment Jos ^ym°
Leonas Baltrukonis, 89 Lafayette ! Naujųjų mašinų fondui aukojo: I ^tbye. ^en»vln. Ju™e£audį£
Avė., East Hartford ,Conn. Kaupas Vladas ..........$10.00 tl Vartokite Ją tapgi nuo skau-

9 nn džlų nudegimų. JI taipgi pašalinoI -1 .xxii m n ltcmnPAPARTIS ALGIS, s. Liūdo; 
1952 m. gyvenęs Elizabeth, N.J. 
Jis pats ar žinantieji jo adresą, 
prašomi pranešti A. Vaitkienei, 
3248 No. Clinton Avė., Chicago 13, 
III. Turiu svarbių žinių iš Lietuvos.

Shinkonis Josephine . . Z UU niežėjimą 5lgos vadinamos PSORIA
Latvys George .......... 2.00 SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ilgos

vadinamos ATHLETE.S KOOT, su-
Gadeikis Vincas.......... 1.00

apačioje ir 
kilimai, įkainuota pri-

•jų autom, garažas. Kaina
$24.500.

Apylinkėje Cicero ir 48 gatv. nau- 
jas ktnlr. (3 miegam.) mūr. na
mas. Pilna kaina $18,500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Eslate
Insurance Notary Public 

3010 So. W ėst era Avė.
PRosp. 8-2234 arija Ulini. 4-7085

riAssinm and p w A N T R D A D S

Jieškomas LAUCIUS, KOSTAS, 
sūnus Juozo, gimęs 1918 mt. kovo 
9 dieną, Žagarės valsčiuje, Stalmo- 
kų kaime. Jis pats ar kas nors iš 
jo giminių bei pažįstamų prašomi 
atsiliepti šiuo adresu: Lithuania S. 
S.R. Šiauliai, Tiesioji gt. 24. Gird. 
Vainienė.

Jieškomi: SAPIJANAS, Vincas, 
Kazys ir Mvkolas. Prieš karą gy
venę New Yorke. Jieško brolio sū
nus iš Sibiro. Pranešti: Leo Nar
kevičius, R.R. 3, Mt. Brydges, Ont., 
Canada

Pusseserė Onute jieško POVI
LO VEIKŠROS, kilusio iš Dusetų 
valsčiaus. Atsiliepti adresu: — 
DRAUGAS Ad. 1288, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29, III.

Jei tenka kentėti nuo užkietėjusių

KORNŲ (nuospaudų)
ir nuotrynų, tai vartokite naują 
ir s k u b ų skausmų naikintoją 
X - IT. Honkiitė kainuoja tik 
$1.011 jūsų apylinkės drugštoryje.

Galima gauti šiose vaistinėse: 
Union Drugs, 3459 S. Halsted 
Prėskus, 111(12 S. Miehigan 
43rd St. Store. 2735 W. 43rd 
J & J. 2557 W. 69th 
Charles, 546(1 S. Kedzie 
Nieks, 6558 S. Kedzie 
Archer Big Store, 4193 S. Archer 
Uragin, 5100 Grand Avė. 
Roman’s, 3000 W. 59th 
Maranda’s, 2659 W. 63rd 

Vanek, 6010 W. 26th St., Cicero 
Dargis, 2425 W. Marųuette Rd. 
Choehola, 3758 W. 26th St.

stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
tarpplrščiu Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančlos sunkusios odos dedir 
vinių, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų JI yra gera gyduolė nuo lš- 
vlršlnlų odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 

j et., $1.25, Ir $8.60.
Pirkite valstinėseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Mtlwaukeo. Wisc., Ga- 

' rv,lnd. Ir Petrolt, Ml- 
ehlgan arba rašykt- 
ie I r atsiųskite Mo 
ney order į

LEG UIjO, Department D.. 
5618 W. Eddy SU Chicago 84, III,

Mūr. 3 butų, biznis, • garažas. $20,900. 
Mūr. 4 būtų, centr. šild., gar. $24,000. 
Mūr. 2 po 4, greit, pardav. $15,200. 
Mūr. 2 po 6, centr. šild., gar., pigiai 
Mūr. naujas 6 k., did. lot, bargenas. 
Mūr. 3 butų, taverna, gar. $20,600.

Yra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 8-8384
wiuiilllliiiiliiiuiiilitiiiiiiiilliiilliiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiihiniiiiiiiui;niiiiiiiiiiiiiiiii!iiuii!iiiiiiiiiiiil

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

NORVILĄ
REAL ESTATE, SALES 

2600 W. 5tttli St. Tel. PRospect 8-5454
................................. ............................. i....mnnmtnnim...........ii

PAJAMŲ NUOSAVYBE. 4 butų 
medinis namas — 2 po 5 ir 2 po 4 
k. Atskiros vonios, cementinių blok 
sų pamatai, pilnas cementuotas rū
sys, pečiais apšild. $200 į mėnesį, 

i pajamų. Pilna kaina, $8,500.
5636 ‘S. PRINCETON 

Skambinti savininkui ST 3-4495.

RE.AL ESTATE

Mūr. 2 a. |w> 4 k. centr. ftild. $25,51(0 
Mūr. 2 a. po 5 k. šild gazu $28,000 
■Mūr. 2 ii. po 5 k. 3 mieg, šild. guzu, 

alum. langai, nauj. garaž. $24.000
■Mūr. 2 a. po G k. cnt. šild., sklyp. 
3 1 pčrlų, garažas. $29,000.

M. ŠIMKUS
lt E AI. E S T A T E

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CUrfside 4-7450; Reti. 

YArds 7-2040

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

TVARKINGAS
41/į kamb. mūr. bungal«w, „__
karšto vandens šildymas. Daug ver 
tingų priedų. Gražus sklypas prie
ky. Arty 71 st St. ir So. Arteslan 
Avė., $ 1 2. ooo. <(<>. Volodkevičius.

-II MS KAINUOS TIK
Med. 5 kmb. namas Gage Parke.

Gazo šilima. Reikia pirkti su 25 pė
dų sklypu šalia. A. Sirutis.

5(1 PftDŲ SKLYPAS 
5 kamb. rezidencija. Tik blokas 

nuo Marųuette Parko. Šildymas aly
va. Visi kambariai iškloti kilimais. 
Alum. dvigubi langai. Apsauga nuo 
potvynio. 2 karų garažas. Daug 
priedų. A. Katilius.
5 AKRAI ŽEMĖS NETOLI ČIKAGOS

2 g.vv. namai, dvigubas garažas, ki
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: VVAIbrook 5:6615

gazo

REAL ESTATE

ItriKhtMin l’arke, kampinis namas 
ant 3(1 pėdų sklypo: 2 liūtai po 6 kb. 
Ištisus rūsys ir pastogė (attlc), 3 
autom, garažas. Centr. karštu vand. 
šildymas I-nte aukšte. Aliuminijau.i 
sieteliai Ir Žieminiai langai 2-me 
aukšte. Numas labai gerame stovyje 
ir parduodamas nebrangiai

2-Jų butų: 41/, ir 5 kamb. Prie 
gero susisiekimo. Centr. karštu van
deniu apšildymas. Ištisas rūsys. 50 
perlų sklyitas. 3 automob. garažas. 
Hietelial, žieminiai langai Ir "vene- 
tlan bllnds”. Tik $17,000. Nepraleis
kite šios progos. Tikras bargenas.

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Putoki St.

Telef. LUdlo* 5-5900

ST. ANN’S PAR1HH, LANS1NG, 
ILLINOIS. 6 room brlck bungalow, 
3 bedrooms, forced warm air oil 
heat; attached garage, enclosed 
porch. 1 block to park, shopplng & 
transportation. Corner lot. Kuli prlce 

$19,5(1(1. HELMS REALTY, Granite 
4-4100. -ISA

BRIGHTON PARKE
$2,(100 įmokėti, tned. 2 po 4, šva

rūs butai, geras sklypas.
Med. 2 po 4, centr. šildymas, skie

pas. garažas, tik $14,(100. Atsiliepki
te ir su mažu įmokėjimu.

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

Mūr.; rūbų valykla ir 5 kamba
riai, centr. šild., puiki vieta siuvėjui.

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

HELP VVANTED — MEN

JOB OPPOKTI'NITY MITU 
A FIITPRE 

T R A I N E E S
for eonstantly growing concern iii 
rubber plate making. Steady work, 
5 day week. Good worklng eondi- 
tions. Ali benefits. Excellent oppor- 
tunity for energetlc young men. 

Apply
PORTER & DEGAS, INC.

626 S. Clark HA 7-5774

COMPOSITORS
Steady work_ 5 day week. Good 

working conditions. Ali benefits. 
Excellent opportunity for energetic, 
ambitiuos young men. apply:

PORTER & DEGAS, INC,
626 So. Clark St.

HA 7-5774

VYRAI IR MOTERYS

TAVERNAI REIKALINGA 
VIRĖJA arba VIItfiJAK.

Atlyginimas ir darbo sąlygos geros. 
Reikalui esant galima gyventi vieto
je. Skambinti tel. l.l'rtlou 2-2666.

HELP WANTED — FEMALE

IT’S FUN TO WORK NEAR HOME

GEN. OFFICE
Light bookkeeping — mušt be good 
typist. Good starting salary, pleasant 
conditions.

D. A. MATOT INC.
1533 W. Altgelrl ' Ll 6-2177

Jieškomi: ONA MIKALIUNIE- vienui vienas.
NE - SABLIAUSKAITE, kilusi____________
nuo Ukmergės. ADOMAS ŪSAS,
kilęs iš Griškabūdžio, Žepiaitijos.
ALEKSAS GULBINAS, sūn. juo-! 
zo, gvv. Chicagoje ar Washingtone.
HELENA ATKAČIURAITE, kilu
si iš Ukmergės. PRANAS BUTKE
VIČIUS SU ŽMONA, kilę nuo Uk
mergės. VILIJA GENIENE - KI- 
SELYTE ir jos vvras PETRAS GE 
NYS abu nuo Ukmergės. ELENA 
BAGDONIENĖ ir jos vyras JUO- i 
ZAS kilę nuo Ukmergės. JUOZAS 
BABILAS (PA.SKAITIS) kilęs iš 
Ukmergės. Jieško giminės iš Lietu
vos. Atsiliepti adresu: A. Giedrai- 
čiūtė, Kaunas, Raudonosios Armi
jos Nr. 275, bt. 2. Lithuania, T.
S. R.

Stipriausias yra tas, kas yra 
H. Ibsenas

Išvaryk Dievą — tai išvarysi 
teisingumą. Pijus X

r

Prieš pirkdami ar oarduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLTO 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3570 <vak it semad 1
Amerlca’s Handlest Refrlgeratof^ 

SHEER LOOK STYLED to give your 

kitehen that “Built-in" Look.

"FRIGIDAIRE
REPRIOERATOR

Jieškomos: SAKALAUSKAITE 
BIRUTE ir ARLAUSKAITĖS STE 
PA ir ANELE. Jų jieško Jane Liau 
danskienė - Jacinavičiūtė, kilusi iš 
Žiežmarių, dabar gyvenanti Kel
mėje. Jos pačios arba žinantieji a- 
nie ias prašomi atsiliepti: Kelmė, 
Raseinių g-vė Nr. 11, Liaudanskie- 
nė .Jane.

10.4 tu. H.

BIG
FOR ONLY

ŠI PUIKŲ “FRIGIDAIRE” 
ŠALDYTUVU NUPERKATE

TIK UŽ

s 199 «5
nes už jūsų seną šaldytuvą 

atskaito $80.00!

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T Gėriko. 333 

I psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29. III.
KSSStStSSSE»BS»S3E3CSSat3SSat3aS3SXX9C3a

Jieškomos giminaitės: teta RA- 
ZTLAVIČIENE ir RAZILAVIČIŪ- 
TES Aldona, Elena ir Albina. At
siliepti: Lietuva TSR, Šilalės rajo
nas ir paštas, Vingininku km., Sur
vilas Alfonsas, sūnus Jono.

KAZĖS JANKAUSKAITĖS, gim. 
1915 m. buvusios mokytojos Kre
tingoje, Vokietijoje gvvenusios- 
Traunšteine, jieško jos draugė Fe
licija Vrubliauskienė, gyven. Vil
niuje. Yra laiškas iš jos. Ji pati 
arba žinantieji ios adresą prašomi 
atsiliepti: Valė Bernotas, 853 Bank 
St., Wa;terbury 8, Connecticut.

Jieškomi VIKTORAS BANKUS,1 
s. Teodoro ir PETRAS BANKUS, 
s. Teodoro, kurie gyveno Chicago
je. Atsiliepti adresu: O. Lapinskie
nė, Melnikaitės g-ve Nr. 43, Tau
ragė, Lithuania.

Jieškojni: ŠVELNIAI, JONAS i 
ir KAZYS ir ŠVELNIUTfi URŠU
LE ir JANINAS (ar Janiūnas) Pet 
ras. Jieško Janiūmitė Albina, duk
tė Petro, gyvenanti Sibire. Rašyti 
adresu: S.S.S.R. Irkutskaja Obl., 
Ziminskij r-on, Bataminskij s/s, 
Meždugranka. Del informacijos ga
lima kreiptis į A. Giniotį, 8714 So. 
Winchester Avė., Chicago 20, III,

Jieškomos JIEVA ir MAGDA
LENA RAMANAUSKAITĖS, kilu
sios nuo Žemaičių Kalvarijos, Šar- 
nelės kaimo. Abi gyvena, Chicago
je. Jieva buvo gailestingoji sesuo 
(nurse) kažkurioje ligoninėje. Ži
nančius ar jas pačias prašau at
siliepti šiuo adresu: A. Ramanau
skas, 2 Reservoir St., New Haven 
11, Conn.

Satkevičienė Marija, gvv. Lie
tuvoje, Kauno mieste, Kapsų g-vė 
No. ' 2,a bt2, įieško SATKEVI 
CIAIJS, ALGIRDO, s. Karolio.

noeOOOOOOOeeeOOOflOOOOOOOOO

Skelbtis "DRAUGE' apsimoka 
nes jis vrn plačiausiai skaitomai- 
lietuvių dienraštis o akelbinu. 
kaina yra pr'einama visiems 
00000<XKKXXXX>0<X>0<XXX>0<XX>0

1 .

Medei S-1044T

COMPARI-YOU CAblT MATCH 

THIS BUY ANYWHKRI

• Super Freezer Ch*rt—(tore* frozea 
(oodt tafely

• Supar Storag* Door ha* 5 r*mov- 
abl* thelve*

• Glid*-Out Pore*lain-Enam*l*d 
Hydrator—full-wld»h

• 3 All-Alumlnum Rtmovabl* 
Shelvei—full-width

• Butter Compartment
• 3 Ouickube lc* Tray*
• New Safety-Seal Door

Not a la»t y*ar's mod*l — 
nol a <tripp*<l "spedal"— 
būt a full-f*atur*, brand- 
n*w '57 r*gular Fri||idai{^ 
R*frig*ratorl

ARBET’S, INC-
FURNITURE AND APPUANCES STORE

2442 W. 47th Str. Chicago 32, Illinois 
Tel. - VIrginia 7-0700

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ir.ENGT! NAUJĄ

R H E E M

LOWBOY
ŽIEMINI

AIR4HONDPTIONER

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

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATINO

Jsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

TOvvnhalI 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGTTTIS, sav.

Duonų It įvairiu) skoningasi | 
bulkutee kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė.

Tel. CLIffsIde 4-6876 
Pristatome J visos krautuves 
ir restoranus, taip pat Iš
siunčia ine į vinim artimuo
sius inl'Btim.

BRIGHTON PARKE
Savininkui nuomos nereikia mo

kėti.

4 po 5 kiliui), kampinis mūrinis na
mas. Pilnas rūsys. Visi butai labai 
gerame stovyje. Karštu vandeniu ap
šild.. aluminum žieminiai langai ir 
sieteliai; naujai “tuckpointed” mū
ras; geros nuomos už butus. Veikite 
skubiai, nes greit bus parduotas. 4 
Imtai parduodami už 2-jų butų kai
nų.

Nauji 3-jų irutų mūriniai namai. 
I pilna.-, blokas ' rustom built” 3-jų 
butų namai statyti

KAMINSKI BUILDERS
e Apylinkėje 57th &. St. lx>uis

• 2—3 (į k. & 1 — 4 k.

• Namo dydis !4'.\53’

• Virtuvėse "built-in” orkaitės 
bei krosnys

• Ąžuolinės spintos bei papuošimai 

o "Vanity” koklinės vonios

• "Twin sized” miegamieji

• “Radiant” karštu vandeniu apšild.

• Potvynių kontrole

• Užpakaliniai laiptai yra “tiled”

• “Hm plūs” vielos

• Naujai cementuotos gatvės

• Jūs galite pasirinkti dekoravimo 
bei koklių spalvas.

KAMINSKI & KREJCI
K - AND - K REALTY 

4302 W. 55th St. LU 2-1700

M1SCELLANEOUS

^ooooooaoooooooocKyoooooooO'
P L U M B I N G

Licensed bonded plumbera
Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. — REpublic 7-0844 ar 
VV AIbrook 5-3451

O/JOOOOOOOOCfOOOOOOOOOOOOOOC

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi-,’

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

garažas. puiki vieta.
KITUR:

Mūr. (i kamb., platus sklypas, 68
ir 370(1 į vakarus.

BIZNIAI:
Mūr. 3 butai ir gelž. išdirbinių

(Hardware) krautuvė, puikūs Įren- 
' girnai, gražūs butai, labai gera vie
ta.

Puikus mūr. 3 butai ir maisto 
krautuvė, labai geča apyl., reta pro
ga.

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

visais įrengimais, 35 gt. netoli Ash
land.

ŠIMAITIS REALTY,

2737 W. 43rd SI.. CL 4-2390
MARQUETTE PARKE mūr. 2 po 
6 kamb.; 3-jų metų mūr. 5 kmb. 
prie pat Marųuette Pk. $20,500.

BRIGHTON PARKE Med. 2 po 4 
kmb. Rūsys ir centr. šild.

WEST SIDEJE mūr. 12 po 5 kmb., 
oentr. šildymas. Pajamų $9,500. 
Kaina $37,500.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
narnų įvairiose vietose.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

D. MONSTAVICIUS
REAL ESTATE . 1658 W. 108 •« 

Tel. BKVERLY 8-R44 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuos* Ir
valdžios įstaigose.

INTOME TAX. Tai acoountant

lt’s fun to work near liomcl 
GEN. OFFICE

1 giri Office. Pleasant conditions, 5 
day week. Company benefits. Excel- 
lent opportunity for right person, 
good starting salary. Apply

CONVERTER’S INK CO.
2256 S. Union MO 6-7105

BUILDING & REMODELINO

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTTOR 

4327 8. Campbell Av., Chicago 32. III. 
Telef. YArds 7-9675 arba CL 4-7450

I

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TF.rmlnal 6-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10 - 4 vai Adresas: 515 
\ <»ltnn VVOlov knrlngs IU

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR

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

Namų tel. BIshop 7-3340 
2787 West 43rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRCCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.
Statome naujus namus ir garažus. 

Atitekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Šaukite DAnube 6-2763 nuo 6 vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro 
Tel. OLympic 2-5121 nuo 6 vai.
vakaro liti 11 vai. vakaro

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės J
SOPRYCH REAL ESTATE 

6407 S. Kedzie Avė. WAIbrook 5-3216 
AGENTAS ALEX KANAVKRSKIS

$1,000. — įmokėti. 2 bt. 4 ir 4 
kmb. pečiais apšild. Sawyer ir 26 
gatv apyl. Pilna kaina $6,900. — 
SVOBODA, 3739 W. 26th Street, 
Tel. LAwndale 1-7038.

6 BUTŲ NAMAS. Apylinkėje
sų geriausių Amerikos firmų gazu t Į6th ir 50th Avė. 3 po 3 hr 2 po 4 
ir alyva kūrenamus pečius fur-1ir.įąmb; Pajamų?260. — j 
n neesi visu dvdžiu oro vėsintu- men. $19,500, įmokėti $8,000 SVOnaces), visų dydžių oro vėsintu 
vus (Air oonditioners) ir atliek* 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicero
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLympic 2-6752

LIET. APDRAUDOH AGENTŪRA 
Vlnų rūšių apdraudos. Automobi

lių finanaavimas. Notarlatas. Valsty
iiėn pat virti nos kainos.

I Prieš darydami apdraudas kitur I 
i paaiteirauklte pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
RAIbrook 5-5671

' INTERSTATE INSURANCE AGENCY
6I0M S. Ashland Are- Chloaao 86, III.

VIKTORO KO8IOO8 
lietuviftlc. gazolino stotis Ir auto

talgymas
| Atliekami motoro remontai, lygi

nimo, dažymo darbai ir keičiamos
dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WE8TERN AVB. PR 9-9533

Perakaitę “Draugą“ duokit* 

kitiems!

BODĄ, 6013 Cenmak Rd. BIshop 
2-2162.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Pardavimui TAVERNA Ir SALftS. 
Pokyliams gaminamas valgis. Ha
lės dažnai išnuoinuojamos. Įsigyve
nęs biznis. Geros pajamos. Pilnai 
įrengta.

laibai pelningas biznis.
Užimktto ir pradėkite dirbti.
Skambinti —

RRunmvick 8-6575

Modern. Groserių ir Maisto Prod. 
Krautuvė. Pietinėj miesto daly. 
Prie kampo. Geros pajamos, įsigy
venęs biznis. Pageidaujant galima 
gauti ir gyv. patalpas. Savininkas 
parduoda dėl kitų interesų. Skam
binti VI 6-4800 iki 7 vai. vak.; 
Vėliau COlumbug 1-4668,

KOlt HALE (torai Kref s»v» Foods 
ReKlaiiranl. French frled sbrlnip. 
chlcken in the box, carry-outs. Cor
ner Store, hlgh volume buslness. 
Kuli prlce by owner $S,ROO.

781 S. Kedzie Avė., Chlongo, III. 
NEvnda 8-6216

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Bulldcrs Gen. Contractors

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

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas

PRospect 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. DL

MNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujamo butų iSnuomavi 

mui. Patarnavimas veltui. Turim, 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Katate 

S6IS So. Wes«ern. PRospect S-2384

MARQUETTE PARKE pigiai iš- 
nuom. kambarys su atskiru įėji
mu, virtuve ir kitais patogumais. 
7143 So. Talman Avė. Tel. 6-3069.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI 2 dalių saliono 
kompl., ir 1 kėdė, 2 staliukai, su 
lempom, virtuvės stalas ir 6 kėdės, 
Chrome. Kaip nauji. Viskas už 
$75.

Telef. PRospect 8-6233.

Skelbkite* “Drauge”
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IŠ ATEITININKU Moksleiviai naujoje 
stovyklavietėje 

Moksleivių stovykla vakari
nėms valstybėms įvyks jau sa

voje, lietuviškoje stovyklavietė
je. Tai ALRKF stovykla prie 
Detroito. Jei panaši stovykla 
prieš kelis metus buvo sapnas, 
šiandien ji jau tikrovė. Paga-

r ■ uni/v «. n • *• iliau galėsime pasijusti šeiminin- tonomis ALRKF stovyklaviete-, kajs lietuviskoje sto vyk Išvietė,e.
je, 5 mylios i vakarus nuo Man- . v..
„k’ n«nn Stovykla bus pradėta liepos 28

tės įrengimui. Todėl gal kitais ti. Tačiau faktas, jog jos žmo-

STUD. ATEITININKAMS 
APIE TRIKAMPI

Chieagos, Clevelando, Detroi
to ir kitų vietovių tradicinis są
skrydis įvyks liepos 27 — 28

chester, Mich., miestelio (15100 
Austin Road.).

Šeštadienį, 12 vai. registraci
ja. Maudymasis ir sportas iki 
4 vai. p. p. 4 vai. p. p. bendri 
pavakariai. 7 vai. “Draugijos” 
žurnalo 50 metų sukakties pa
minėjimas (rengia Chieagos dr- 
vė) stovyklos salėje. 8:30 vai. 
bus laužas (“šildo” clevelandie- 
čiai). 9:30 vai. — 12 vai. bus 
šokiai Manehester veteranų sa
lėje.

Nakvynei mergaitės teatsive- 
jja baltąją patalynę (nakvos sto 
vykios miegamuosiuose), o vy
rai — visą patalynę, reikalingą 
kariškoms lovutėms (nakvos klo 
jime).

Sekmadienį 11 vai. šv. mišios 
ir kita jaunimo stovyklos atidą- 
rymo šventės programa. Veiks 
ir valgių bei gėrimų bufetai.

Registracija, pavakariai, šo
kiai, nakvynė ir sekmadieninės 
įžanogs mokestis bus apie 2 dol.

Visus stud. ateitinnikus ir a- 
biturientus kviečiame dalyvauti. 

Rengėjai — Detr. Stud. At-kai

STOVYKLOS

d. — stovyklavietės atidarymo 
dieną — ir tęsis iki rugpjūčio 
10 d. Tikėkimės, jog ir čia bus

metais teks jau stovyklauti pas 
kun. Martinkų. Pagarba šiam 
idealistui, kuris negaili nei laiko, 
nei lėšų. Jaunimas jam pirmoje 
vietoje.

Studentai prie Spyglio 
Kažkas puikų naujos stovyk

lavietės ežerėlį praminė Spygliu. 
Prie jo ir rinksis studentai nuo 
rugpjūčio 28 d. iki rugsėjo 8 d. 
Stovyklos metu, tęsiant prieš ke 
lis metus pradėtą tradiciją, Dėt 
roite ruošiamas koncertas, kurį 
atliks studentų at-kų meninės

gaus gyvenime palieka gilų įspū
dį. Tas bendrumas, viena pakili 
dvasia, gilūs momentai neišdyla. 
Jie lieka, jie įsiaudžia mumyse 
ir mes dažnai net nejučiomis tik 
vėliau pastebime jų efektus. Kar 
tais nuostabu, kodėl vyresnieji 
idėjos draugai nepabando paiįa-

ti? Atrodo, jog visiškais indi- rių neįmanomas. Neabejoju, 
vidualistais netapome. Jei stu- i jog studentai tikrai sutiktų sen- 
dijų savaites suruošti sunkiau ’ draugiams suruošti stovyklą, 
platesnio masto, ruoškime jas Nauja veikimo plotmė akademi-
savo apylinkės sendraugiams. 
Pvz. Chicagoje priskaitome net 
iki 300 sendraugių. Ar nebūtų 
graži stovykla?. Deja, sąrašai 
nestovyklauja, ir bet koks dar-

šias veiklos priemones išbandy- bas be organizatorių ir iniciato-

kams.
o —

R. Valys

tęsiamos senos tradicijos — sto-. jėgos. Kas girdėjo panašius kon

f

vyklaus daugiau kaip šimtas 
moksleivių ateitininkų. Stovyk
lą organizuoja MAS Centro Val
dyba ir MAS Vakarų apygarda. 
Belieka stovyklautojams palinkę 
ti gero vėjo ir gražios kloties, mi 
nant lietuviškos žemės kampelį.

Be Marti n kuus ir gitaros
Rytinių valstybių mokslei

viams stovyklos vyks rugpjūčio 
mėn. pabaigoje — rugsėjo pra
džioje Marianapolyje. Pirmąją 
savaitę stovyklaus jaunučiai, o 
antrąją — vyresnieji mokslei
viai. šiais metais stovyklą or
ganizuoja MAS Rytų apygarda. 
Nejaukiai jausis stovyklautojai 
be numylėto kun. V. Martinkaus 
ir jo gitaros. Stovykla be jo — 
sunkiai įsivaizduojama. Tačiau 
šį kartą teks pasitenkinti ir jo 
neturint. Na, o gal vakarais jis 
vistiek užsuks? Tačiau kun. V. 
Martinkus neilgai atsiskiria nuo 
moksleivių. Išduosime paslaptį. 
Jis pirko ūkį netoli Providence, 
R. I., ir ten jau pradeda pirmuo-

certus Clevelande ir Baltimorė- 
je, tas tikrai lauks ir sekančio 
koncerto Detroite. Stovykloje 
bus ir metinis SAS suvažiavi
mas. Keisis valdžios postai, virs 
valdybos ir sąjungos vairą pa
ims nauji veidai. Skambės sto
vykloje dainos, plauks sutarti
nės Spyglio krantais, ir nevie
nas pajusime atradę mažutį sa
vos žemės kampelį.

Nauji veiklos barai
Stovyklos — naudinga orga

nizacinio darbo priemonė. Ta
čiau jų pasisekimas priklauso ne 
vien tik nuo rengėjų. Stovyk
lautojai padaro geras ar blogas 
stovyklas. Kiekvienas mūsų pri
valo joms ruoštis ir jose daly
vauti. Neužtenka vien iš laikraš
čių pasiskaityti apie įvykusias 
stovyklas. Kas kartą išgyvena 
stovyklinę dvasią, tas stengiasi 
visuomet į stovyklą atvažiuoti. 
Juk tai vienintelė proga šiame 
krašte pagyventi savo draugų 
tarpe. Gal kartais mes stengia-

Su vasara į mūsų gyvenimą at 
eina nauja organizacinio gyve
nimo darbo plotmė — stovyk
los. Yra neteisinga galvoti, kad 
stovyklose tik pailsima, pasi- 
maudoma, susitinkama su nau
jais ir senais draugais, pažai- 
džiama ir taip praleidžiamas lai
kas. Keista, tačiau drįsčiau sa
kyti, jog tuo metu organizacija 
kaip tik išgyvena darbymetę. 
Stovyklų programos mirga pa
skaitomis, pokalbiais, diskusijo
mis, programiniais darbo punk
tais ir kitais užsiėmimais. Šalia 
poilsio darbas verčia savo va-j 
gą. Kartais jis net nustelbia 
poilsį, kas nėra gerai. Stovyklų 
rengėjai turėtų prograams išba
lansuoti tarp poilsio ir darbo, 
nenuskriaudžiant nė vieno.

sius darbus naujos stovyklavie- mės perdaug stovyklas idealizuo

ARTHRITIS
A Normai Hani Tyrinėjimai SPEARS 

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

Jei Jus įdomauja šis 
gydymo būdas, kuris iš
gelbėjo tiek daug žmo
nių nuo skausmų bei 
invalidismo jungo, ra
sų vietinį chiropraktą. 
šyk dėl nemokamos lite
ratūros; ir užeik pasjū-

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

Arthritlc Haiti

H- k S#

DABAR GAUSITE 
AUKŠTESNIUS 
DIVIDENDUS!

*' > , •- c.-.v
* . • - ■ -> ' ■ :< •■ *

IEE GIFTS
FOR JULY SAVERS

PLIAŽUI ANTKLODĖ 
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.

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 . . .

ATOSTOGŲ KLUBO TAUPYTOJAMS 
PASKUTINĖ 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 IOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court • Cicero 50 • TO 3-8131
, .'■'•„uMb, • • • ' ‘ f . p INSURED

Savings lniured.,.Since 1938

A. A.
KAULY AMIltlilkl s 

(&1 niaaytė)
Gyveno 2460 W. 45th PU 

Tel. LA 3-8247
Mirė liepos 17 d., 1957, 4:15 

vai. ryto, sulaukus pusės aniž. 
Gimė Lietuvoje; kilo 18 Taura
gės apskr., Žvingių parap.,- Lap- 
kasių km.

Amerikoje išgyveno 4 4 m.
Fasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Zidorius, 2 sūnūs, Alek
sandras, matti May ir Antanas, 
marti Mary. Anūkai. Sesuo Ona 
Miklovas su šeima, brolis Vin
centas Šimasis su šeima, krikš
to duktė Ona Kryžauskas, jos 
vyras 'Krank, pusseserė Petro
nė Žitautlenė, jos vyras Anta
nas ir jų šeima, pusseserė Ona 
Mikaitienė, jos vyras Jonas ir 
jų ešima, švogerka Domicėlė 
Jokubauskienė su šeima, švoger
ka Uršulė Macikienė, jos vyras 
Petras ir jų šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė: šv. Kazimiero Se
serų Vienuol>nt> Rėmėjų Drau
gijai. Apaštalystės Maldos D-jai, 
Keistučio Pašalpos Klubui, Chi
eagos Liet. Draug. ir Utenos 
Klubui.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno kopi., 4348 S. California.

Laidotuvės ‘įvyks šeštadienį, 
liepos 20 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus nulydėta į švenč. 
P. M. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią,, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, mar
čios ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LA. 3-3572.

f
A. A.

PRANAS ANTANAV1ČK
Gyveno 6022 S. Washtenaw avė.

Mirė liep. 16 d., 1967, 10 vai. 
vak., sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Rasei
nių apskr. ir parapijos, Kenklė- 
nų kaimo.

Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (Yuknaitė), 2 duk
terys: Helen Morland ir Ann 
Schermerhorn, žentas Leo, 3 sū
nūs: Charles, Michael, marti
Dorothy ir Thomas, 2 anūkės: 
Helen Cepicka ir Rose Morland, 
proanūkas Krank Cepicka, švo
gerka Antanina Y uknaltė, gimi
nė Agnieška Smuguria su šei
ma, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko brolio 
vaikai.

Priklausė Liet. Piliečių Dar
bininkų klubui. Buvo amžinas 
narys: šv. Kazimiero Sesery Vie
nuolyno Rėmėjų Draug., T. T. 
Marijonų Rėmėjų Draug., T. T. 
Jėzuitų Rėmėjų Draug. ir T.T. 
Pranciškonų Rėmėjų Draug.

Kūnas pašarvotas Mažeika - 
Evans koplyčioje,. 6845 S. Wes- 
tern avė.

l^aidotuvės įvyks šešt., liep. 
20 u., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atiyuėtas į šv. Panelės 
M. Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys,:
sūnūs, žentus, marti, anūkės ir 
proanūkas.

Laidotuvių direktorius Mažei
ka - Evans. Tel. RE. 7-8600.

— Rytinio pakraščio mokslei
vių at-kų vasaroj stovykla šie
met įvyks Marianapolyje, Thom 
pson, Conn. Stovykla bus pra
dėta rugpjūčio 24 d. ir baigta 
rugsėjo 8 d. Stovyklos mokes
tis — 37 dol. abiems savaitėms, 
20 dol. vienai savaitei. Stovyk- 
lon priimami ir neateitininkai. 
Registruotis per kuopų valdy
bas arba rašyti: MAS Rytų A-

pygardos Valdyba, 68 Glendale
Str., Brockton 39, Mass. Telef. 
JUniper 6-1876. Užsiregistruo
jant įmokami 5 dol., kurie įskai
tomi į stovyklos mokestį. Visi 
registruojasi anksti, kad užsitik 
rintų sau vietą stovykloje.

GMŽAUSKU
BEVERLY MILLS GELINYClk 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, bana* 
tų, laidotuvių ir kitų papuosiui»

2443 West <>3td Streea 
Tel. PRospoct S-OK33 ir PB M-0HS4.

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

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

A. A.

PETRAS S. VAINOWSKI
(VAINAUSKAS)

Gyveno 7010 So. Campbell Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė liepos 16 d., 1957 m., 12:40 vai. popiet, sulaukęs 54 m.
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Agnieška (Grendaitė), 

duktė Diane Gorski, žentas Gerald, 2 sūnūs: Robertt ir Gregory, 
marti Linda, motina Marijona Vainauskas, sesuo Marijona Ka
reiva su šeima, 2 tetos: Aleksandra Martinkienė ir Anelė Ma
žeikienė, pusseserė Marija Rupšas su šeima, 2 pusbroliai: Juo
zapas Paulikas ir Stanislovas Paulikas su šeima, 4 švogerkos: 
Marijona McCann, Marcelė Crosse, Nell Reid ir Anita Fel- 
kins ir jų šeimos, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Royal Arcanum Oakwood Council No. 805.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. West- 

ern Avenue.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 20 d. Iš koplyčios 10:00 

vai. ryto bus atlydėtas į St. Adrian’s parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: žmona, duktė, sūnūs, motina, marti ir žentas.
Laidotuvių direktoriai Mažeika-Evans, telefonas REpublic 

7-8600.

UODlSIO VALANDOJ 
fcnkite

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ D 
fe Wwfe

[TORIAI
(• Av* i 

7-M04 — 7-M01 
karto srram kttoas astosto «alywi gan 

kaply M* sritos J Orų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

T0wnhall 3-2108, 3-2109

Z
DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 

SAUGIAI PERKRAUSTYS 
JŪSŲ BALDUS!

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

MOYINC SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAOOS IJETCVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčiasAmbulansų patarna- 
1 vimas dieną ir nak- 
1 tį. Reikale šaukti 
mus.

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

TROOST - PAfHANklS MONUMENTS
JOHN W. PAOHANKI8 (PATCH), Vlee-Pretodent

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-374S

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

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

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

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

1 paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 6 vai. poplst.

IANIRINKITF PAKAK — BVS PAHTATYTA KAPINIU DIRNOJF.I 
JOKIO IM<1K|JIMH.. 81 MUK tkl ’ Į; KAPINIO DI F. NOJUI.

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

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

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

STEPONAS C. LACKAWTCZ
2424 W. 69th STREET REpuMIt 7-1213
2314 W. 23rd PLACE V Irginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME ~~
1424 8. 51H h Avė. OLympic 2-5215 ir TOwnhall 3 9687
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mus

X Kun. Petrus Cinikas, MIC, 
vyriausias “Draugo” adminis
tratorius, ir Leonardas Šimutis, 
vyr. redaktorius, iš Šv. Kry
žiaus ligoninės vadovybės gavo 
padėkos pažymėjimą už akty
vią paramą vajui, kuris buvo 
pravestas ligoninės praplėti
mui. Garbės pažymėjimą pasi
rašė seserų viršininkės ir p. 
Martin Kennelly, vajaus komi
teto pirmininkas. Vajaus metu 
sukelta, įimant ir pasižadėji
mus, $1,040,176. Šv. Kazimiero 
seserys iš savo pusės pažadėjo 
$1,250,000. Likusią sumą rei
kės skolinti, nes naujų ligoni
nei pastatų statyba kainuos 
$4,000,000. Statyba bus pradė
ta ateinant} rudenį. Komiteto 
pirmininkas p. Kennelly, pasi
baigus vajui, dėkojo visiems 
aukotojams ir priminė, kad lau
kiama ir daugiau aukų.

X Per kun. Antaną Miciūną,

MIC, Šv. Petro parapija, Ke- 
nosha, Wisc., paaukojo $900 
T. Marijonų statybos fondui. 
Parapijos žmonės sudėjo $700 
ir du atskiri asmenys paauko
jo po šimtinę. Nepaisant visų 
sunkių naštų, kurių parapija 
turi sąryšyje su naujos diece
zinės augštesnės mokyklos sta
tymu, visvien Kenoshos lietuvių 
parapija įstengė tiek paaukoti 
T. Marijonų ir katalikiškos 
spaudos reikalams.

X Per kun. Joną Savukyną,

MIC, Šv. Marijos parapija, 
Plano, III., paaukojo $110 T. 
Marijonų statybos fondui. Šioji 
parapija ruošiasi statyti naują 
parapinę mokyklą; tikisi kasti 
žemę tuojau po Labor Day 
(rugsėjo 2 d.). Toji parapija 
dabar tikrai gražiai gyvuoja. 
T. Marijonai pradėjo vadovau
ti tai parapijai prieš šešerius 
metus. Ten dabar yra vienuo
liškas namas ir iš tos pačios 
vietos aprūpinamos parapijos 
Oswego ir Bristai Station, III.

X Paruošiant vietą naujiems 

1958 m. televizijos modeliams, 

žymiai papigintai parduodami 
1957 m. modeliai Dainoje, 3321 
S. Halsted St. Šią krautuvę lai
ko patyręs elektronikos inž. A. 
Semėnas ir norintiems apsirū
pinti televizijos aparatais ir 
kitais reikmenimis mielai ir 
sąžiningai patarnauja. Papigin
tos kainos bus tik ribotą laiką.

X Į T. Marijonų seminarijos 

gegužinę iš Cicero rengiasi dau
gelis žmpnių vykti. Tam tiks
lui kiti jau įsigijo ir laimėjimo 
biletus. Savo auka prisidėjo čia 
žinomi biznieriai Kareckas, 
Putrim, Grybauskas ir Berna- 
dišius. Taip nat prisidėjo Ka- 
siulaičiai ir Elsbergis.

X Cicero šv. Antano parapi
jos mokykloje, nors ir vasara, 
veikia lietuvių kalbos pamokos. 
Reikia pasišventimo tam daly
kui. Sveikintinas reikalas. Kol 
kas dar matyti didelis jaunimo 
būrys, kuris naudojasi lietuvių 
kalbos pamokomis.

X Sol. Juozas Brazys, prieš 
kelis metus išleidęs M. Matuko 
“Tikrovės suvokimas” veikalą, 
šiuo metu gyvena nuosavame 
name: 3732 West 78 St., Cbi- 
cago 29, III.

X M. Vaičiūnienė ir šeima iš 
Cicero išvyko j Karibų ekskur
siją. Mano išbūti keletą mėne
sių. Kelionė apims beveik visas 
Vakarų Indijos salas.

X J. Janutienė jau 10 metų 
yra Cook County moterų kalė
jimo valdininke. Darbas sun
kus ir pavojingas, bet mūsų 
lietuvaitė seniai priprato.

X Dr. J. ir K. Aglinskai per
sikėlė į naują ofisą — 5430 S. 
Kedzie Avė., tel. HE 4-1562.

si saleziečių sodyboje rengia 
mos Cicero lietuvių Jaunimo Į 
šventės-gegvžinės programos su
darymu. Jam talkininkauja B. 
Babrauskas ir Palčiauskas. si 
šventė įvyks rugpjūčio mėn. 18 
dieną.

X Dėmesio! Nuo liepos 1 d. 
paštas pabrangino: Spėriai De
nvery — nuo 20 centų iki 30 
centų ir Regiatered — nuo 30 
centų iki 50 centų.

X Antanas Vitkauskas, gy
venąs Harrison, N. J., atvyko 
pasisvečiuoti į Chicagą. Čia nu
mato pasilikti dvi savaites ir 
apžiūrėti bei aplankyti įvairias 
liet. įstaigas. Aplankys taip pat 
ir pažįstamus, kurių Chicagoje 
turi gana daug. Jei kas norėtų 
su juo susisiekti, prašoma 
kreiptis šiuo adresu: 5626 So. 
Whipple Avė., Chicago, telef. 
GR 6-0641.

A. Vitkauskas, nors ir gyve
na liet. kolonijoje, bet sakosi, 
jog norėtų Chicagoje gyventi, 
nes čia būtų plati dirva visuo
meninei veiklai. Jis savo para
pijoje yra išvystęs labai akty
vią veiklą — priklauso pen
kioms įvairioms organizaci
joms. Į JAV yra atvykęs 1950 
m. “Draugą” skaito nuo pat 
atvykimo dienos.

X Kun. dr. Alg. Olšauskas,

dirbąs Šv. Kotrynos parapijoje 
Lagūna Beacn, Calif., buvo at
vykęs pas savo seserį į Chica
gą. Jis taip pat aplankė ir savo 
brolius, gyvenančius Hamiltone, 
Kanadoje. Kelionėje užtruko 
dvi savaites.

Kun. A. Olšauskas į JAV yra 
atvykęs iš Italijos prieš dve
jus metus, kur gyveno ir stu
dijavo Šv. Kazimiero kolegijo
je.

Prieš išvykdamas atgal i savo 
gyvenamąją vietą kun. Ol
šauskas apsilankė ir “Draugo” 
redakcijoje bei spaustuvėje. 
Kartu su juo lankėsi ir kun. A. 
Olšausko sesuo Emilija Pakal
niškienė, atvykusi į Ameriką 
prieš 8 metus ir auginanti gau
sią šeimą — 4 vaikus.

X Lietuvių Tautinio Sąjū
džio Rinkimų komisija, atida
riusi vokus, patikrinusi balsa
vimo lapus ir suskaičiusi bal
sus, rado, kad korespondenciniu 
būdu į Lietuvių Tautinio Sąjū
džio centro valdybą nariais 
trejiems metams balsų daugu
ma išrinkti: Abraitis Vytautas, 
Ališauskas Povilas, Kiaunė Jur
gis, Nemickas Bronius, Raste
nis Vincas, Senikas Antanas ir 
Trečiokas Albinas.

Kiti 7 kandidatavusieji į 
LTS centro valdybą liko jos 
kandidatais, LTS Rinkimų ko
misijos 1957 m. liepos 5 dienos 
protokole nurodyta eile.

X Lietuvos krepšininkų lai
mėjimo Europos krepšinio pir
menybėse sukakties paminėji
mui surengti praeitą šeštadienį 
Liet. auditorijoje įvyko kviestų
jų sporto darbuotojų posėdis. 
Čia buvo sudarytas laikinasis 
organizacinis komitetas, kuris 
rūpinsis rengimo komiteto su
kvietimu. Posėdyje dalyvavo P. 
Petrutis, J. Kirvelaitis, J. Vai
čiūnas, E. Vengianskas, Z. 

Žiupsnys, E. Šulaitis ir kt.
X Stasys Citvaras neseniai 

sėkmingai dainavo Švedų Dai
nos draugijos suruoštame kon
certe. Jo dainavimas buvo pui
kus; tuo jis padarė gražią kul
tūrinę propagandą lietuviška
jai visuomenei ir bendrai Bal
tijos kraštams. Viso to išdavo
je Švedų choras kviečia p. Cit- 
varą koncertuoti sekančio se
zono metu.

X J. Andrius, gyvenąs Kali
fornijoje, kaip jau buvo anks
čiau minėta, įsigijo nuosavą pa
stogę ir pakeitė savo adresą. 
Anksčiau minėtasis adresas bu
vo dėl korektūros klaidos ne
tikslus. Jo tikrasis adresas yra 
šis: J. Andrius, 14356 Ibex 
Avė., Norvvalk, Calif. (Pir
miau klaidingai buvo paskelb
ta Norfalk).

X Juozas Kreivėnas rūpina-

MŠNESIO PAVYZDINIS AUGALAS

Kangaroo vynmedis (Cissus antartica) išrinktas šio mėn. 
pavyzdiniu augalu Lincolno parko gėlynuose. Gėlynai ati
daryti nuo 9—5 vai.

CHICAGOS ŽINIOS
Nuostabiai išgelbėtas 

jaunuolis
Thomas Fovvler, Chicagos 

moksleivis, šiomis dienomis bu
vo atvykęs į Chicago Wesley 
Memorial ligoninę sveikatos pa
tikrinimui. Jis atrastas sveikas. 
Šį pavasarį toje ligoninėje jau
nų gydytoju buvo daromos jam 
dvi operacijos, ištaisant nugar
kaulį. Pirmu kartu nugarkaulis 
jam buvo sutvarkytas ir jis 
pats įdėtas į gipsą. Antru kartu 
jį operuojant gipse buvo iškal
ta skylė, besirengiant nugaroje 
padaryti reikiamus patvarky
mus, bet dar jį paliekant gip
se, Beoperuoįant — sustojo 
plakusi jo širdis. Tuojau buvo 
perpjautas gipsas ties jo krū
tine, atidaryta krūtinė ir gydy
tojas ėmė širdį masažuoti, drau
ge buvo įleisti vaistai ir duota 
elektros supurtymas. Jis atsi
gavo taip pasidarbavus su juo 
apie pusvalandį. Gydytojai dar 
nesiskubino užsiūti jo krūtinės, 
prisibijodami, kad jisai gali 
gauti antrą kartą širdies ataką. 
Tačiau tai neįvyko ir jaunuolis 
visiškai pasveiko.

Teismas užpuolėjui
Į teismą pateko Stanley Mo

tuzas, 43 m. amžiaus, kaltina
mas sumušęs dvi moteri ir vie
ną jaunuolį.

X Dainų šventės komiteto 
užbaigiamasis posėdis-arbatėlė 
įvyko praeitą šeštadienį Meni
ninkų klube. Dalyvavo J. Dauž- 
vardienė, A. Stephens, Elena 
Blandytė, Agnė Jasaitytė, Al. 
Dzirvonas, J. Kudirka, A. Ra- 
džius ir atsitiktinis svečias Al. 
Baronas. Komiteto nariai apta
rė visus Dainų šventės pasise
kimus ir nepasisekimus, tačiau 
buvo konstatuota, kad morali
ne ir tautine prasme darbas pa
vyko ir iš buvusių pasisekimų 
bei nepasisekimų galima pasi
mokyti ateity, berengiant pa
našius parengimus, kaip ir pra
ėjusią Tautinių Šokių šventę. 
Apskritai, šis Dainų Šventės 
Rengimo komitetas padarė di
delį darbą ir jc nariai draugiš
kuose pasikalbėjimuose paste
bėjo, kad tas darbas sujungė 
visų trijų generacijų lietuvius.

X Inž. Vytautas š u o p y s, 
tylelroee Parko lietuvių koloni
jos gyventojas, rugpjūčio 3 d. 
(ne rugpjūčio 31 d., kaip buvo 
anksčiau kalidingai pranešta), 
šeštadienį, 2 vai. po pietų Švč. 
Panelės Marijos Gimimo bažny
čioje Marųuette Parke susituo
kia su Ona Mickute. Vestuvinės 
vaišės įvyksta Vyčių salėje, 
2453 W. 47 st., Chicagoje.

X Kasp. Yodelis, lietuvišką 
spaudą mėgstąs lietuvis, aplan
kęs “Draugo” naujas patalpas, 
paaukojo 5 dolerius.

Pasišventę gelbėtojai
Keturi vyrai ir viena moteris 

— Raudonojo Kryžiaus tar
nautojai — per didįjį Chicagos 
lietų ir potvynį važinėjo po 
miestą, stengdamiesi pagelbėti 
aptvinusiems automobilistams, 
apsemtiems gyventojams. Vie
noje vietoje iš apsemto namo 

jie iškėlė pro langą vaikus. Ki
tur lietaus užkluptus vaikus nu
gabeno į vietą. Daugelis čika- 
giečių parodė heroiškumo. Ma- 
rie Jennings, gyvenanti 2136 
W. 75 pi., nepaisydama, kad 
jos pačios namas buvo perkū
no įtrenktas ir rūsys užtvindy
tas, nuėjo į darbą į Wentworth 
Exchange, kur dirba kaip pri
žiūrėtoja. Telefonistė Anne C. 
Murphy šeštadienį jau turėjo 
pradėti savo atostogas, tačiau 
užėjus audrai ji savanoriškai 
pasiliko tarnyboje, kad galėtų 
pagelbėti potvynio vargina
miems žmonėms.

Statys civilinį centrą?
Viešųjų Pastatų komisija 

skatina, o Chicagos meras tam 
yra prielankus — statyti Chi
cagos miesto civilinių įstaigų 
centrą šiaurinėje miesto daly
je prie Chicagos upės, kur pla
nuojama Fort Dearbom pasta
tų kolonija. Norima rudenį ga
lutinai nusistatyti ir eiti prie 
to centro sukūrimo. Prie dabar
tinės miesto rotušės taipgi pla
nuojama dar pristatyti valdi
nių pastatų, jų tarpe gal net ir 
teismo rūmus ir kalėjimą.

Musių debesys
Šiaurinę Chicagos dalį ant

radienio nakčia užpuolė debe
sys musių (sandflies). Jų buvo 
tiek daug, kad net mašinų vai
ruotojams temdė kelią. Tarp 
9 vai. 30 min. ir TO vai. v. Pa
skiau jios krito ant žemės, kad 
net kelias pasidarė slidus ir 
viena moteris su savo mašina 
nuslydo į medį bei ugniagesių 
hidrantą, tačiau nebuvo sužeis
ta.

Gaudė paukščius, prarado 
gyvastį

Penki berniukai sulipo ant 
stačios užtvaros prie geležinke
lio linijos gaudydami paukščius. 
Du iš jų nulipę ėjo bėgiais ir 
nepamatė, kaip atlekia trauki
nys, kuris juos mirtinai suvaži
nėjo. Kiti spėjo pabėgti. Suva
žinėtųjų vardai: Frank Steven- 
son, 12 m., ir Willie Scott, 11 
m. Šis pastarasis buvo atvykęs 
į svečius iš St. Louis.

Laimins laivus ir mašinas
Liepos 21 ir 28 d. kun. Aidan 

R. Potter, kurio bažnyčia yra 
14641 S. Keeler, Midlothian, 
laimins laivus, mašinas, grei
tosios pagalbos automobilius, 
policijos ir ugniagesių mašinas.

IŠ ARTI IR TOLI
DIDŽ. BRITANIJOJ

— St. Rimkevičiūtė Sibire.

Vienus svetimtautis, gyvenąs 
Krasnojarske, parašė laišką sa
vo giminėms Didž. Britanijoje,

: teiraudamasis, ar jie negalėtų 
padėti surasti vienos lietuvai
tės gimines. Ta lietuavitė gy
vena Sibire ištremta ir būtų 
labai dėkinga, jei kas iš arti
mųjų ar pažįstamų jai atsiliep
tų. Jos pavardė — S. Rimkevi- 

I čiūtė, Stasio duktė, gyvenusi 
Šeduvos mieste, Panevėžio aps. 
Dabartinis jos adresas lotyniš
koje transkripcijoje: Krasno- 
jarskii Krai; Partizanskii R-on; 
Poc. Koi; Kucer Kari i.

— “Išeivių Draugas” atosto

gauja. Škotijos senųjų išeivių 
savaitraštis “Išeivių Draugas”, 
redaguojamas kun. J. Gutaus
ko, nuo liepos 20 iki rugpjūčio 
pradžios neišeis iš spaudos, nes 
jo redaktorius ir .spaustuvės 
darbininkai pradėjo vasaros 
atostogas.

Kun. J. Gutauskas pradėjo 
atostogas liepos 15 d. Jam iš
vykus, jį pavaduoja Škotijoje 
atostogaują kunigai — A. Gė- 
ryba, J. Goras ir A. Pupšys, 
kurie apsigyveno pas dvi lietu
vių šeimas. Išvažiuodamas kun. 
J. Gutauskas paprašė, kad lie
tuviai juos gerbtų ir mylėtų.

ARGENTINOJ
— Buenos Aires centre įvyko 

pamaldos už Pabaltijo tautų 
kankinius. Birželio 15 d. visuo
se pasaulio kraštuose išsiskirs
čiusių baltiečių yra laikoma Ge-

Televizija, nužudžiusi 
berniuką

Inžinieriai ir ekspertai ištyrė 
televizijos aparatą, kurį palie
tęs buvo nutrenktas tų namų 
berniukas. Tardytojui tie spe
cialistai pranešė, kad televizi
jos aparatas ir dabar turi mir
tingai daug elektros ir jį pa
lietusį galėtų vėl nutrenkti. 
Televizijos pramonės atstovai 
skelbia, kad kiti tos rūšies apa
ratai yra nepavojingi, o ir šis 
po anos mirtinos nelaimės bu
vęs numestas ant žemės ir su
sigadinęs.

Sąžinė nugalėjo
Apgailėdamas savo blogą 

darbą, vagis, kuris buvo apiplė
šęs Krantzen Studios, Evan- 
stone, išvogtus dalykus paliko 
prie bažnyčios ties to miesto 
Greenwood ir Oak gat., pri
jungdamas raštelį: “Aš gailiuo
si, kad tuos daiktus pavogiau. 
Tačiau man buvo labai reika
lingi pinigai. Meldžiuosi, kad 
Dievas man atleistų. Aš buvau 
labai susimaišęs ir dabar labai 
giliai apgailestauju tai, ką bu
vau padaręs.”

Moksleivių ateitininkų 
vasaros stovykla

šiais metais bus ALRK Federa
cijos stovyklavietėje MancheSter, 
Mich. nuo liepos 28 iki rugpiūčio 
11 d. Stovyklos kaina $17.50. Į 
Stovyklą priimami visi lietuviai ka 
talikai moksleiviai ir moksleivės 
nuo I pradžios mokyklos skyriaus 
iki IV gimnazijos klasės. Regist
racijos ir smulkesnių informacijų 
reikalais kreipkitės: dieną 12-—4 v. 
pas A. Šatą 1528 So. Ridgeway 
Avė., Chicago 23, m., tel CRaw- 
ford 7-7373; vakare 5—10 vai. pas 
V, šoliūną, tel. REpublic 7-7735 
aiOa pas R. Pemkutę OL 2-7092.

KAS TIK TURI GERA SKONI, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮI

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.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So Halsted St. Vlctoiy 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9-9:30, kitom dienom 9-6. Sekmadieniais lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais krautuvė uždaryta.

dulo diena, nes tą dieną didžiu
liu mastu buvo komunistų at
virai pradėta vykdyti šių tautų 
naikinimo (Janai. Bendros Ge
dulo dienos proga San Salvador 
bažnyčioje buvo surengtos iš
kilmingos pamaldos už Lietu- 
vos Latvijos ir Estijos kanki
nius ir tremtinius. Pamaldas 
laikė kun. dr. K. Černiauskas. 
Pamaldų metu pritaikintą pa
mokslą pasakė mons. Mensa, 
pabrėždamas, kad visur ir visų 
pareiga yra skelbti tiesą apie 
žmoniją klaidinančias idėjas, 
nors jų autoriams ir labai tai 
nepatiktų. Tiesa turi dominuoti 
ne tik privačių žmonių gyveni
me, bet ir tautų sudėtingam 
gyvenime ir saistyti jų tarpu
savio ryšius. Per pamaldas gra
žiai giedojo sv. Cecilijos cho
ras, diriguojant V. Rymavičiui. 
Vargonais pritarė muz. Alf. 
Petraitis. Tarp kitų gražių gies
mių buvo atlikta iškilminga 
Bethoveno “Benedictus”, kuri 
savo didingais tonais atitiko 
momento nuotaikai. Be to, bu
vo išpildyta “Apsaugok, Augš- 
čiausias” ir Malda už tėvynę.

Pamaldas organizavo Pabal
tijo Tautų komitetas, talkinin
kaujant savoms kolonijoms.

Linkėtina, kad šis gražus vi
sų trijų tautų maldos gestas 
būtų kartojamas kiekvienais 
metais.

— B. Kirkus, išdirbęs 13 m. 
audykloje Villaites, išėjo į pen
siją.

— V. Skirkevičius po 17 me
tų darbo geležies liejykloje ir 
kit. panašiuose darbuose išėjo 
į pensiją.

— Bolševikai apskaito, kad 
Švedijai, Norvegijai ir Danijai 
sunaikinti tereikės 20 minučių, 
Anglijai — 15, Vokietijai — 10, 
Italijai — 8, Belgijai, Olandijai 
ir Liuksemburgui — 6, Graiki
jai — 5. Taigi, visai Europai — 
tik 64. Klausimas: ar bolševikai 
įskaitė ir save? Kiek truks lai
ko Sovietų Rusijai sunaikinti?

x Raguolis-Baumkuchen bu
vo visų mėgiamiausias py
ragas Lietuvoje. Dabar galite 
juo gardžiuotis, vaišinti savo 
svečius, o ypatingai nustebinti 
svetimtaučius, 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. 
**************************

Atostogos bus linksmos ir įspūdin
gos, jei perskaitysi Victor Hugo

VARGDIENIUS
šis romanas ir šiandien plačiau

siai skaitomas pasaulyje. Dabar 
jau iš spaudos yra išėję visi VARG
DIENIŲ tomai. Tai geriausia do
vana sau ir artimiesiems atostogų 
metu.
I tomas 390 pi. kaina .. 3.50 dol.
II tomas 216 pi. kaina 2.00 dol. 
m tarnas 316 pi. kaina .. 3.00 dol.
IV tomas 360 pi. kaina .. 3.50 dol.
V tomas 382 pi. kaina .. 3.50 dol.

Reikalaukite pas visus spaudos
platintojus arba užsakymus adre
suokite:

DRAUGAS, 4545 W.63rdSt., 
Chicago 29, IUinois

KAS KĄ IR KUR
— Lietuvių Piliečių klubas Bever 

ly Shores, Ind., rengia gegužinę - 
pikniką liepos mėn. 27 d. Brazio 
darže 1 vai. po pietų. Ten atsilan
kiusiems bus galima gauti lietuviš
kų valgių ir gėrimų. Bus taip pat 
laimėjimai. Pasilinksminimui bus 
muzika. Maloniai kviečiame visus 
atsilankyti ir maloniai praleisti po
pietį Klubo komisija

— Šv. Kazimiere Seserų Rėmė
jų 2 skyrius Bridgeporte ateinantį 
sekmadienį, liepos 21 d., turės sa
vo pikniką Ryan Woods, 87 ir Wes- 
tern Avė. Vieta — No 25. Bus 
skanių valgių. Prašom paremti se
seles kazimierietes. Pelnas bus ski
riamas vienuolėms. Pradžia 12 v. 
per pietus.

Valdyba ir komisija
— Važiuojame J ALRK. Federaci 

jos Jaunimo stovyklą, kurios ati
darymas ir pašventinimas įvyks 
šio mėnesio 28 dieną. Ekskursija 
išvyksta liepos mėn. 27 d. rytą. 
Užsirašyti vakarais nuo 5 vai. pas: 
Em. Markūnienę, telef. AM 2-1104, 
Em. Vilimaitę} telef. LA 3-2315 ir 
Fel. Sereičiką .telef. YA 7-0619. 
Užsirašyti dar galima iki liepos 
men. 19 dienos.
..— Bud riko radijo programa, šį
vakarą Budriko programoje iš sto
ties WHFC, 1450 kil. nuo 6 iki 7 
vai. girdėsite gražių lietuviškų dai
nų ir muzikos, tad būtinai pasiklau 
sykite. Taipgi gal bus pranešta a- 
pie naują kontestą. šias programas 
duoda savo lėšomis Juozo Budriko 
namų rakandų .televizijos ir auk
sinių daiktų krautuvė Chicagoje, 
3241 So. Halsted St. Pasiklausy
kite. Pranešėjas

— Šv. Kazimiero Seserų Rėmė
jų 6 sk. Brighton Parke ruošia pik- 
nikėlį ir žaidimo pramogą Vyčių 
sode ir svetainėje šį sekmadienį, 
liepos 21 d., 2453 W. 47th St. Ren
gėjos nemažai turi rūpesčio, nes 
tik kelios dienos beliko pasiruoš
ti, bet galima jomis pasitikėti: jos 
atsilankiusius svečius mielai pri
ims, duos progos pasivaišinti, link
smoj nutaikoj pasisvečiuoti, o lai
mingieji ir dovanu turės progos į- 
sigyti. Taigi kviečiame visus mūsų 
mielus seselių rėmėjus atsilankyti.

Rengėjos

Afrikos apaštalai
Šiuo .metu Afrikoje veikia 

33 katalikų seminarijos, kurio 
se 1,353 jaunuoliai ruošiasi į 
kunigus.

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 4545 W. 63rd St., Chi
cago 20, III. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

“Ir kas būtina ir kas naudinga 
ir kas malonu reikia neštis paskui 
Kristų.”

Taigi,
ne visi žmogaus kryžiai yra sunkūs. 

Apie tai rašo

VYSK. VINCENTAS BRIZGYS 

savo knygoje

Trisdešimt Meiles 
Žodžiu

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knvgos Klubo leidinys, 
167 psl., 

kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

DRAUGAS. 4545 W. 63rd St.. 

Chicago 29, Illinois

a KLi. aazBEsuK
AR JAU ĮSIGIJOTE 

KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBE

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. W<Mls.. Kaina 
tik 60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybe.

Pinigus su užsakymais siųsti: 

DRAUGAS.

4545 West 6Srd Street 

CMcago 29, Illinois


