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Kipro salos klausimas vėl Jungtinėse Tautose
Ar Didžioji Britanija suteiks 
nepriklausomybę Kipro salai?

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ,
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Kipro klausimas, buvęs vienu 
opiausių punktų pereitos sesijos metu, dabar jau pasiūlytas ir į 
ateinančios sesijos darbus. Sesija prasidės apie rugsėjo mėn. vi
durį.

Generalinio Sekretoriaus var
du čia praėjusį pirmadienį gau
tame Graikijos ambasadoriaus 
Jungtinėse Tautose laiške, ofi
cialiai prašoma Kipro punktą 
įtraukti - į dvyliktosios sesijos 
darbus.

Kaip paprastai esti, kartu su 
tokiu laišku ateina ir paaiškini
mas, kodėl vienoks ar kitoks 
klausimas norima įtraukti į dar
botvarkę. Graikai to iškart ne
padarė. Jie tik pranešė, jog toks 
paaiškinimas ateis vėliau.

Graikai paskubėjo tikslingai
Laiškas buvo rašytas liepos 

12 d. Šitoks ankstyvas ir skubus 
graikų žingsnis čia aiškinamas 
tuo, kad graikai yra labiau lin
kę Kipro klausimą svarstyti 
Jungtinėse Tautose, negu per 
Šiaurės Atlanto Gynybos orga
nizaciją (Nato), kaip dabar bri
tai projektuoja.

Graikijos ambasadorius Kipro 
klausimą paprašė įrašyti dvie
juose punktuose. Pirmoje dalyje 
jis įtraukia tautų apsisprendimo 
teisės principų pritaikymą Kip
ro gyventojams Jungtinių Tautų 
priežiūroje, o antroje dalyje kal
bama apie žmogaus teisių laužy
mą ir žiaurumus, kuriuos britų 
kolonijinė administracija vykdo 
Kipre.

Pabaigoje laiško priduriama, 
jog šitas Kipro klausimas siūlo
mas į sesijos darbotvarkę, ka
dangi D. Britanija nepaklausė 
JT Generalinės asamblėjos rezo
liucijos, kuri buvo šiemet vasa
rio 26 d. priimta Kipro reikalu.

Iš vilties nieko neišėjo
Vienuoliktoji sesija, tiesa, nie 

ko konkretaus to Kipro klausimu 
nepriėmė. Visa, ką ji nuveikė, 
tai buvo tik vilties pareiškimas, 
jog abi pusės pasitarimų keliu 
prieis taikingo ir demokratinio 
sprendimo, kuris atitiktų Jung
tinių Tautų Chartą.

Tačiau toji viltis ir tepaliko 
tik viltis, o jokių gerų ženklų į 
taikingą susitarimą nebuvo. San 
tykiai kiek pagerėjo nuo to lai
ko, kai Makarios buvo grąžintas 
iš ištrėmimo, bet britų atsisaky
mas derėtis su juo kaip su Kipro 
graikų atstovu graikų nedžiugi
na, nors turkai, iš kitos pusės, tą 
britų gestą sveikina.

JT yra tinkama instancija
Paskiausiu laiku garsinamas 

britų sumanymas Kipro salos 
klausimą spręsti per Nato, o taip 
pat siūloma nauja konstitucija 
Kipro salai, graikams nepatinka 
dėl daugelio priežasčių, gi svar
biausia todėl, kad, graikų many
mu, Nato, kuri yra regioninė sau 
gurno organizacija, nėra koloni
jiniams ginčams sukurta. Tokia 
vieta yra Jungtinės Tautos, ku
riose, graikai žino, kad jie gaus 
paramą visų antikolonijinių vals 
tybių, kai tuo tarpu Nato nariai 
yra pačios kolonijinės valstybės.

Nemažai čia dėmesio skiriama 
žinioms apie tai, kad britai da
bar jau projektuoja apie savo ba
zių perkėlimą iš Kipro į kitas 
salas. Kas tada atsitiktų su Kip
ru, kuris faktinai yra britų ko
lonija? Ar britai duotų ir kip- 
riečiams apsispręsti ir nepriklau 
somą valstybę įsikurti, kaip jau 
jie ją yra davę ir žada duoti ki
toms savo buvusioms koloni-

Prioe 5 cente

JT nusiginklavimo 
pakomitečio derybos

Londono konferencijoj
LONDONAS, liep. 18. — BrL 

tanijos užsienio reikalų ministe
ris Selvvyn Lloyd vakar pasiūlė, 
kad Jungtinių Tautų nusiginkla
vimo pakomitečio konferencija 
sudarytų penkias technines gru
pes, kurios turėtų „principinius 
susitarimus“ apvilkti nusiginkla 
vimo sutarties rūbais.

Lloyd įsitikinęs, kad JT nusi
ginklavimo pakomitečio konfe
rencija padariusi didelį žingsnį į 
nusiginklavimo sutartį.

Londone nusiginklavimo dery
bose Sovietų Sąjungos atstovas 
Zorinas per vieną savaitę tris 
kartus kaitaliojo savo nuotaikas. 
JAV siūlymą jis atmetė, po po
ros dienų jau pareiškė, kad dar 
reikia tartis. O liepos 12 d. pa
skelbė, kad JAV stato ultimatu
mus ir kad juos priimti neside
rina su Sovietų Sąjungos garbe.

O tas ultimatumas buvo Stas- 
seno pareiškimas, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės siūlo 10 mė
nesių draudimą atominiam ban
dymam su tarptautine kontrole, 
kuri patikrintų, kaip sutartis 
vykdoma. Maskva reikalavo 2— 
3 metam sustabdyti, bet be jokių 

JAV atsakė, kad tokiu 
atveju sutartis nebus įmanoma. 
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Įteikė kredencialus
DUBLINAS, Airija, liep. 18. 

— Scott McLeod, naujas Jungti
nių Amerikos Valstybių ambasa- 

i dorius Airijai, vakar įteikė savo 
kredencialus Airijos prezidentui 
Sean O’Kelly.

joms? O jei ta nepriklausomybė 
ir būtų suteikta, tai kas eventua 
liai su ta valstybe atsitiktų, ar ji 
būtų britų bendruomenėje (ko- 
monvelte) ?

Graikai viršija turkus lt,5 : l
Tie ir daugiau visokių klausi

mų kyla, galvojant apie Kipro 
salos ateitį, salos, kurioje, kaip 
patys naujausi duomens skelbia, 
graikai turkus viršija keturis su 
puse kartų. Kipro saloje yra 
520,000 gyventojų, kurių 82,2 
proc. graikai (kipriečiai) stačia
tikiai ir 17,9 proc. turkai maho
metonai.

Jei pagal gyventojų skaičių 
imtum, tai, kaip čia politiniai 
stebėtojai sako, Kipro valstybei 
nereikėtų gyventojų importuoti, 
nes nepriklausomų valstybių yra 
ir su mažesniu gyventojų skai
čiumi, kaip pavyzdžiui, tokia Is
landija, kuri teturi vos nepilnus 
150 tūkstančių gyventojų.

Britanija įieško 
sprendimo Kipro

salos reikalu
LONDONAS, liep. 18. — Bri

tanijos kolonijų ministeris Len- 
nox - Boyd kalbėjo parlamente 
apie vyriausybės politiką Kipro 
salos klausimu ir pabrėžė, kad 
einant prie apsisprendimo teisės 
suteikimo Kipro salos gyvento
jams, toji teisė bus pripažihta 
ne vien graikam, bet ir turkam.

Kipro sala, 40 mylių pietuose 
nuo Turkijos pakrančių, buvo 
1917 m. britų paveržta iš Turki
jos. Saloje gyvena apie 400,000 
graikų ir 100,000 turkų, tarp ku
rių santykiai buvo ir paliko blo
gi. Graikai praėjusiais metais bu 
vo išvystę plačią teroristinę veik 
lą už salos prijungimą prie Grai
kijos. Turkai ir Turkija yra tam 
griežčiausiai nusistatę.

Salos padalinimas į graikų ir 
turkų bendruomenę nebūtų pats 
idealiausias sprendimas, pasakė 
parlamente kolonijų viceministe- 
ris John Profundo. Bet britų vy
riausybei tai atrodo, kaip vienin
telė išeitis iš šio keblaus klau
simo.

Keturi žuvo
ABILENE, Tex., liep. 18. — 

Keturi lakūnai vakar žuvo, kai 
B-47 bombonešis, iš Dyess oro 
bazės, nukrito į Little Elm upę. 
Lėktuvas sprogo ir sudegė.

Mirė kongresmanas
James B. Bowler

CHICAGO, III., liep. 19. — Ja
mes B. Bowler, 82 metų, JAV 
kongreso narys (demokratas) 
nuo 1953 m., vakar mirė Chica- 
goje.
43 metų laikotarpyje Chicagos 
miesto taryboje, pirmiau iš 19- 
tos apylinkės, paskui 25-tos, 

iBowler buvo daugelio komitetų 
pirmininku, įskaitant finansinį 
komitetą.

Bowler iki mirties buvo kon
gresmanas.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

Prancūzijos parlamentas vakar (anksti rytą) suteikė prem
jerui Mauriee Bourges - Maunoury specialią teisę užgniaužti alži- 
riečių terorizmą Siaurės Afrikoje. 362 balsais (prieš 173) parla
mentas pritarė vyriausybės pasiūlymams. Pagal pasiūlymus prem
jeras gavo teisę laikyti įtartus be teismo dvejus metus ir pasiųsti 
kitus įtartus į „priverstinę rezidenciją“ — mandagiai kalbant — 
į koncentracijos stovyklas. Sakoma, kad. premjeras laimėjo, nes 
kaikurie atstovai buvo išėję į karidorių mainikuoti „politiniais 
arkliais“. Iki liepos 17 d. vakaro daugumas atstovų buvo priešingi 
jo pasiūlymams, pavadindami juos diktatūriškais, pažeidžiančiais 
žmogaus teises.

— Nevadoje vakar atidėtas atominis bandymas 21/ valandom. 
— Sirijos kariuomenė telkiama prie Izraelio pasienio, prane

šama iš Paryžiaus.
— Valstybės sekretorius Dulles siūlo tik apibrėžtą skaičių 

amerikiečių korespondentų leisti į raudonąją Kiniją.
— Graikijos vicepremjeras Andreas Apostolidis atsistatydino 

iŠ vicepremjero pareigų. Atsistatydinimo priežastis: silpna svei
kata ir negalėjimas sutarti su kaikuriais ministeriais politiniais 
klausimais.

— Dvidešimt aštuoni kareiviai, nacionalistinės Kinijos pajė
gų likučiai šiaurės rytų Burmoje, pasidavė Bumuos kareiviams, 
pranešė komunistinės Kinijos žinių agentūra.
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Atsistatydinęs JAV iždo sekretorius George M. Humphrey
(kairėje) ir jo įpėdinis Robert Anderson važiuoja iš Baltųjų 

Rūmų, kur jie tarėsi su prezidentu Eisehonveriu. (INS)

Pakistanas siūlosi tarpininkauti
Arabų ir Izraelio konflikte

WASHINGTONAS, liep. 18. — Pranešama, kad Pakistanas 
pasisiūlė tarpininkauti tarp arabų pasaulio ir Izraelio, kad išspren
dus neišsprendžiamą konfliktą. Manoma, kad šis Pakistano mi- 
nisterio pirmininko Suhravvardy žygis yra kas nors daugiau, negu
vien pamojimas iš augšto.

Pakistanas yra ne tik Bagdado 
pakto narys, bet ir viena iš mu
sulmoniškų valstybių. Vertas dė
mesio yra ir laikas, kuriuo Pa
kistanas pasiūlė šį tarpininkavi
mą. Nes aiškėja, kad didieji Iz
raelio priešai Egiptas ir Sirija, 
gana aiškiai pajuto kitų arabų 
valstybių izol’acrį.".

Gal ne tiek svarbus yra klau
simas, kieno paskatintas Pakis
tanas šio žygio imasi ir kokį vaid 
menį - jame vaidina Jungtinės 
Amerikos Valstybės. Jeigu taip 
ir būtų, tai tas liudytų ne mažą 
JAV politikos gyvumą.

Dvi nerimo progos
Žinoma, ko nors labai sėkmin

go išsyk sunku tikėtis. Kol So
vietų Sąjunga turi galimybės 
reikštis Artimuose Rytuose, ten 
kiekvienas taikos klausimas yra 
ypač sunkus. Tačiau nereikėtų 
jį iš kalno laikyti beviltišku. Ne
rimui kelti Artimuose Rytuose 
Sovietų Sąjunga turi dvi dideles 
progas. Viena iš jų yra arabų 
tremtinių klausimas. Ši proble
ma vis auga ir iki šiol neranda 
jokio sprendimo. Antroji proga 
yra pats principinis sunkumas 
arabų valstybėms susitaikinti su 
mintimi ,kad reiktų Izraelį pri
pažinti, kaip valstybinį faktą. 
Arabų viešoji opinija dar nėra 
tam priaugusi.

Ką sako Izraelis?
Izraelis, žinoma, galėtų tik 

džiaugtis šiuo sumanymu. Jų

Šen. Th«orl<ire F. Grenn (D., R.I.), 
89 metų, JAV senato dekanas, su
sirgo Pakistano premjero Huseya 
Shaheed Suhzavvardy priėmime Pa
kistano ambasadoje, VVashingtone. 
Senatorius nuvežtas j laivyno me
dicinos centrą Bethesdoje, Md.

(INS)

kalbėtojas šiuo reikalu prasitarė 
tik tiek, kad šis sumanymas liu
dija, jog arabų valstybės susitai
ko su mintimi, jog Izraelis turi 
teisę eglzstubti. Žinoma, Izraelio 
teisė dar nėra labai įsisenėjusi, 
bet ir arabams nėra ko tikėtis, 
kad Izraelis išnyktų per vieną 
naktį.

Ar neįsikiš Nehru?
Pakistano tarpininkavimas tu

ri vieną pavojų. Ar šia proga ne
gali įsikišti į Artimųjų Rytų rei
kalus ir Nehru? Ar jis neprisi
dės prie Egipto ir Sirijos ir tuo 
būdu nepasunkins būklės? Var
giai ar jis taip toli rizikuotų sa
vo neutralumo vardu. O jeigu jis 
kaip nors teigiamai į šį konflikto 
sprendimą jungtųsi, tai tas būtų 
net naudinga.

Ar jau pamirštami
įvykiai Vengrijoje?

WASHINGTONAS, liep. 18. 
— Prezidentas Eisenhoweris va
kar pasakė, kad vizitų pasikeiti
mai tarp JAV apsaugos sekreto
riaus Wilsono ir Sovietų Sąjun
gos apsaugos ministerio Žukovo 
galbūt būtų naudingi.

Prezidentas Eisenhower drau
giškai kalbėjo apie Žukovą.

„Aš tikiu, kad jis yra garbin
gas vyras“, pasakė prezidentas1.

Didelę „garbę” Žukovas pali
ko Vengrijoje, užgniauždamas 
ten laisvės sąjūdį.

Mirties bausme
VIENA, Austrija, liep. 18. — 

Iš Austrijos sostinės praneša
ma, kad Vengrijos komunistinis 
teismas pasmerkė mirti keturio
lika vengrų laisvės kovotojų.

Naujas ambasadorius
BUENOS AIRES, Argentina, 

liepos 18. — Argentinos naujas 
ambasadorius Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms Mauricio Ya- 
darola šį šeštadienį atskrenda į 
Washingtoną.

KALENDORIUS
Liepos 19 d.: šv. Vincentas 

Paulietis; lietuviškas: Šventara
gis.

Saulė teka 5:32, leidžiasi 8:22. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę ir karšta.

Belaukiant naujų rinkimų 
Vakarų Vokietijoje

BONNA, Vokietija. — Rugsėjo mėn. pirmojoj pusėj Vakarų 
Vokietijos respublika renka naują parlamentą. Vakarų Vokietijos 
parlamento rinkimai turės didelės įtakos visai tarptautinei poli
tikai.

Dabartinė padėtis Europoje 
pasidarytų sunki ir neaiški, jei 
rinkimus laimėtų opozicinė so
cialdemokratų partija, kuri pa
sisako už Vakarų Vokietijos ne
utralumą ir pasitraukimą iš At
lanto pakto. Jei rinkimus laimės 
kanclerio Adenauerio vadovauja 
ma krikščionių demokratų par
tija, V. Vokietijos politika nesi
keis. V. Vokietija ir toliau tam
priai bendradarbiaus su Ameri
ka ir V. Vokietijos vardas Ame
rikoje liks sustiprėjęs, nes demo 
kratinė Amerika labai vertina 
laisvą tautos apsisprendimą.

Sovietų troškimas
Į artėjančius V. Vokietijos rin 

kimus jautriai žiūri Sovietų Są
junga ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės. Sovietai trokšta so
cialdemokratų pergalės.. Ne to
dėl, kad socialdemokratai pultų 
į sovietinį glėbį, bet kad susida
rytų nauja padėtis, kurioje Va
karų Vokietija pasidaryti) gal 
nuolaidesnė. Sovietai pasikliauja 
viltimi, jog po socialdemokratų 
pergalės V. Vokietijos santykiai 
su Amerika pasidarytų šaltesni, 
ko taip sovietai siekia, ir tada 
susidarytų sąlygos naujam so
vietų politiniam žaidimui pačioje 
Europos širdyje. Jei sovietų pa
grindinis tikslas atitolinti V. Vo 
kietiją nuo Amerikos, išjungti ją 
iš Atlanto pakto, padaryti ją ne
utralią ir paskui su neginkluota 
V. Vokietija tiesioginiai tartis, 
tai to pasiekti, bei tikėtis pasiek
ti, sovietai tegali tik per social
demokratų vyriausybę. Kieta 
Adenauerio laikysena ir jo auto
ritetas JAV yra vaizdus ženklas, 
jog iš krikščionių demokratų vy
riausybės sovietai nieko negali 
tikėtis.

Grasinančios notos
Sovietai rinkiminę agitaciją 

už V. Vokietijos socialdemokra
tų atvedimą į vyriausybę pradė
jo jau anksti pavasarį. Sovietai 
V. Vokietijos vyriausybei pasiun 
tė dvi grasinančias notas, kurio

Trumpai is visur
• Visoje Lietuvoje vėl mitin

gų banga. Šį kartą ryšium su 
Molotovo „antipartinės“ grupės 
pašalinimu. Liepos 3 d. įvyko 
respublikinis partinio aktyvo su
sirinkimas, kuriame A. Sniečkus, 
J. Paleckis ir keliolika kitų so
vietinių pareigūnų visokiais pik
tais žodžiais pasmerkė tos gru
pės narius. Po to visoje Lietuvo
je įvyko vietiniai mitingai, ku
riuose „karštai pritaria“ Mas
kvos permainoms.

• Austrijos katalikų darbinin
kų jaunimas į tarptautinį dar
bininkų jaunimo suvažiavimą at
siųs 3,000 atstovų. Anglijos ka
talikų darbininkų delegaciją su
darys apie 1,200 asmenų, atsto
vaujančių beveik visoms krašto 
vyskupijoms. Tolimosios Argen
tinos katalikiškasis darbininkų 
jaunimas į suvažiavimą atsiųs 
60 atstovų. Darbininkų jaunimo 
suvažiavimas bus rugpjūčio pa
baigoje Romoje, Italijoje.

• Tarptautinė darbo .unijų 
konfederacijos konferencija šio
mis dienomis Tunise įspėjo, kad 
„nusiginklavimo sutartis be tarp 
tautinės kontrolės būtų didžiau

Voi. X1J

se įspėjo, jog V. Vokietijos daly
vavimas Atlanto pakte, ginklavi- 
masis ir leidimas V. Vokietijoje 
amerikiečiams laikyti atominius 
ginklus, yra kelias į karą, kurio 
pasėkoje V. Vokietija būtų pir
moji atominio karo auka. Tai bu 
vo sovietų įspėjimas rinkikams, 
jog nebalsuokite už Adenauerio 
partiją, jei norite išlikti nesu
naikinti. Adenaueris atsakė so
vietams, jog sovietai sudarė to-, 
kias sąlygas, kurios verčia V. 
Vokietiją dalyvauti Atlanto pak
te, ginkluotis, o atominius gink
lus tvarko ne V. Vokietija, bet 
Atlanto pakto vadovybė. V. Vo
kietija atominių ginklų nesiga- 
mina ir jų negali leisti ar neleis
ti laikyti V. Vokietijos žemėje, 
nes tai ne jos reikalas.

Praėjusių metų rudenį Jung
tinių Amerikos Valstybių stebė
tojai V. Vokietijoj spėjo, jog rin 
kimų laimėjimas linksta į social
demokratų pusę. Kruvinieji Ven 
grijos įvykiai, kuriais sovietai 
visu žiaurumu pasirodė kaip jie 
elgiasi su mažomis tautomis, vo
kiečių nusiteikimus vėl grąžino 
į Adenauerio pusę.

Rinkiminė kova prasidėjo
Abi didžiosios V. Vokietijos 

partijos rinkiminę kovą jau pra 
dėjo. Socialdemokratai šaukia, 
jei Adenaueris ligi šiol nepajėgė 
Vokietijos sujungti, kaip jis ga
lės tai padaryti ateityje. Vokie
tijai reikia jieškoti naujų kelių. 
Kancleris Adenaueris savo rinki
minėje kalboje Bamberge sušu
ko, kokiame p’avojuje atsidurtų 
V. Vokietija, jei ji liktų atskirta 
nuo Jungtinių Amerikos Valsty
bių, išjungta iš Atlanto pakto ir 
neginkluota. Tada Vokietijos su
jungimas, jei jis įvyktų, įvyktų 
tik pagal sovietų paruoštus pla
nus ir V. Vokietija susilauktų to
kio likimo, kokį išgyvena Rytų 
Vokietija. Kanclerio žodžiai ra
do didelį atgarsį vokiečių visuo
menėje. V. Vokietija trokšta Vo 
kietijos sujungitno, bet bijo su
jungimo sovietiniu būdu.

sias pavojus laisvojo pasaulio 
saugumui“. Konfederacija atsto
vauja 55 mil. darbininkų.

• Siuntinių paskirstymo punk 
tai Kaune, Rygoje ir Taline? 
Laikraščio „Latvija“ pranešimu 
iš Stockholmo, viena žymi Skan
dinavijos labdaros organizacija 
jau kuris laikas tariasi su atitin 
karnomis sovietinėmis įstaigo
mis, kad leistų Rygope, Kaune ir 
Taline įsteigti drabužių, vaistų 
ir kitų siuntinių (apmokamų už
sienyje) paskirstymo punktus. 
Siuntiniai būtų teikiami sene
liams, ligoniams ir deportuo
tiems Stalino laikais arba grįžu
sioms iš deportaccijos.

• Vieton „Molotovo“ — „Bal
tika“. Ryšiumi su „valymu“ Mas 
kvoįe sovietinis keleivinis laivas 
„Molotov“, kuris nuolat plaukio
ja tarp Leningrado ir Londono, 
dabar pavadintas „Baltika“.

• Keli Punsko apylinkės lietu
vių mokyklų mokytojai atvyko į 
Lietuvą dalyvauti lietuvių kalbos 
ir istorijos tobulinimosi kursuo
se.

• Jugoslavijos delegacija vyks 
ta šiom dienom į Maskvą, kuri 
žada 250 milionų dolerių.
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Sportininkai Jaunimo kongrese
Jaunimo kongreso metu posė- čius. Pirmasis kėlinys praėjo 

džiavo ir sporto sekcija, kurioje Į apylygio žaidimo ženkle ir buvo 
apsvarstyti lietuvių sportiniai Į baigtas vos 2:1 ukrainiečių nau- 
reikalai Jungtinėse Amerikos dai. Deja, antrame kėlinyje uk 
Valstybėse ir Kanadoje.

Pirmasis sekcijos kalbėtojas 
A. Tamulynas savo paskaitoje 
“Sportas lietuvių tautos auklė
jime” nušvietė sporto reikšmę 
bei vertę bręstančiam jaunimui.
Jis pabrėžė, jog lietuviškas apor 
tas turėtų sutraukti ne dešimtis
ar simtus, kaip datar yra, , bet sukovoti ir artėjan4ioBe ren|,.

rainiečiai kietai užspaudė lietu
vių vartus ir pasiekė dar ket
vertą įvarčių.

Nepaisant pralaimėjimo, Ko
vas parodė susižaidusios ir ga
linčios atkakliai kovoti koman
dos vaizdą. Reikėtų manyti, kad

ištisas mases tautiečių. Paskai
tininkas kvietė įsteigti lietuvių 
sportinį sąjūdį, kuris apjungtų 
ne tik jaunus, bet ir senus.

Apie lietuvių sportinės veik
los gaires kalbėjo dabartinis Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Ko
miteto pirm. dr. A. Nasvytis, ku 
ris pažymėjo, kad dabartiniu 
metu sportininkams nereikia tai 
kyti jau pasenusių įstatų, bet 
prisitaikyti prie momento reika
lavimų, nes, tik tokiu keliu ei
nant, bus galima atsiekti pado
resnių pasekmių.

Pranešėjas nusiskundė senųjų 
sporto veikėjų dideliu nesido- 
mėjimu sportuojančiu jaunimu 
ir kaikurių žmonių destruktyvia 
kritika spaudos puslapiuose.

Pranešimą apie ŠiauPės Ame
rikos lietuvių sportinę veiklą pa
teikė Fasko sekretorius A. Biels 
kus iš Clevelando, kuris sekcijos

tynėse prieš beveik vienodai taš 
kų turinčias vokiečių Kickers ir 
Kolpings komandas.

Paskutinėse rungtynėse, kaip 
jau įprasta, gražiai sukovojo V. 
Baziliauskas. Neblogi buvo ir 
kiti gynikai. Sumaniai ir verž
liai reiškėsi puolimas. Puolime 
ypatingiau išsiskyrė po sužeidi
mo sugrįžęs J. Idzelevičius. Šio
se rungtynėse visai neblogesni 
už senuosius buvo ir jaunesnieji 
komandos žaidėjai. Tai yra R. 
Cibirka, A. Šepetys ir neseniai 
iš kariuomenės sugrįžęs Bosas. 
Malonu matyti jaunesniuosius 
gerėjant. Jaunime yra visa ko
mandos ateitis.

DETROITO KOVO ŽINIOS

Toronto mieste įvykusios atvi
rose lauko teniso pirmenybėse,

, , - dalyvaujant gausiam prieaugliodalyvms supazmdmo su musų jaunBių klasį f t vietą
laimėjo detroitietis Jonas Paš-sportininkų nuveiktais ir netoli

moje ateityje pramatytais dar
bais.

Įvykusiose diskusijose su sa
vo perdėtos kritikos mintimis 
pasireiškė Br. Keturakis iš Mil- 
waukės, bet jo žodžiai susirin-

kevičius. Gražiai pasirodė ir de- 
troitiečiai Zaparackas ir Man- 
vydas.

Rugpjūčio 10 — 11 d. Det
roite įvyks Vidurinių Vakarų

kusiųjų tarpe nerado atgarsio, sporto apygardos lauko teniso 
Be jo diskusijose dalyvavo V. pirmenybės. Drauge numatoma 
Adamkavičius, V. Gaškaitė, R. j pravesti ir Toronto Lietuvių Na
Šleinys, P. Petruitis, A. Biels- 
kus ir kiti.

Šios sekcijos posėdžiuose da
lyvavo daugiau 40 žmonių, ta
čiau jų tarpe tebuvo tik mažas 
skaičius aktyviųjų Chicagos 
sportininkų. Gaila, jog jie ne
rado reikalo čia ateiti ir išklau
syti pranešimus ar pasidalinti 
mintimis su visais susirinku
siais.

Sekcijos posėdį pravedė R. 
Gaška. Edv. Šul.

LAUKO TENISO TURNYRAS
Rugpjūčio 10 — 11 dienomis 

(ne liepos 20 — 21, kaip buvo

mų pereinamosios taurės ko
mandines varžybas. Ankstyves
nės taurės varžybos yra įvyku
sios Toronte ir Rochestery. Tuo 
reikalu tariamasi su torontie- 
čiais.

Buvęs klubo vicepirm. ir krep
šinio sekcijos vadovas Algis Ru
gienius ir anksčiau ėjęs stalo te
niso sekcijos vadovo pareigas 
Antanas Kušeliauskas išvyko at 
likti karinę prievolę. Prieš iš
vykdamas A. Rugienius susižie
davo su klubo nare Liuda Griš- 
kelyte. Sėkmės!

Detroite stengiamasi suorga-
klaidingai paskelbta “Draugo” Į nizuoti jaunių futbolo komandą, 
liepos 18 d. numeryje, Detroito I Treniruotes pravesti ir bendrai

jaunaisiais futbolininkais rūpin
tis yra pakviestas Jonas Šlikas.

NEPRALEISKITE
PROGOS

DEBOfRABTIB DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIB ■ *■ •••» Penktadienis, 1957 liepos 19

Su šia pūsle liepos 4 d. buvo pakelta 1,500 pėdų atominė 
bomba virš Nevados dykumos ir išsprogdinta, ši buvo viena 
iš stipriausių išsprogdintų JAV. (INS)

kruopščiai ruošiasi artėjančioms' O,tao ,r buU> tel- oi-yuipic a-iasi
DR. F. V. KAUNĄS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

pabaltiečių ir lietuvių sporti-' 
nėms žaidynėms. Plaukinio tre-1 
niruotės vyksta Patton parko1 
baseine. Visi, norintieji dalyvau
ti regulariose plaukimo treniruo 1 
tėse, prašomi kreiptis į sekcijos J 
vadovą arba betkurį klubo vai-' 
dybos narį.

Pastoviam gyvenimui į Detroi 
tą persikėlė žinomas sportinin
kas ir sporto darbuotojas Jonas 
Šoliūnas. Tikimasi, kad J. Šoliū- 
nas, sutvarkęs savo asmeniškus 
reikalus, ras laiko ir vietinei 
sporto veiklai. Ptr.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telef. tVAlbrook 6-7670 ir 
GIbson 8-4938

• General ls kontraktorlus nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime dldel) patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atitekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavlmal nemo
kamai.

Susidomėjimas jaunųjų tarpe, prieauglio pastangas parems . 
gana didelis. Reikia tikėtis, kad' Vandens sporto sekcija, vado- 
ir vyresnieji neliks abejingi ir j vaujama Gasparo Kazlausko,

“SįsNlSBS lEtHur,,™.
15 TOLI IR ARTI

NAUJI OtOGU TP0KAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO ĮRANR/JU 
NfitĮ METU PATYRIMAS-PIGUS IRSĄŽ.ININ6AS ANARNAAINAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILV Tel. WAIkmol< 9*9209

------------- ---------------------------------------
Jau laikas užeiti į . ..

M U T UAL
FEDERAL SAVINGS

ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

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

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CERMAK ROAD Vlrginia 7-7747
CHICAGO 8. ILLINOIS

žinių skyriuje) Detroite, Clark 
parko aikštėse, įvyks Detroito 
LSK Kovo visų klasių lauko te
niso trunyras. Dalyvauti gali ir 
klubui nepriklausą žaidėjai. Re
gistraciją vykdo ir informaciją 
teikia lauko teniso sekcijos va
dovas Pranas Misiūnas, telef. 
VI 2-6799. Registruotis galima 
ir' pas betkurį klubo valdybos 
narį.

Kiekvienas žaidėjas privalo tu 
•rėti “Slezinger
kų ir juos įteikti sekcijos vado
vui prieš turnyro pradžią. At
skiro registracijos mokesčio ne
ims. Turnyro pradžia rugpjūčio 
10 d., šeštadienį, 9:30 vai. ryto 
punktualiai. Žaidėjai prašomi 
nesivėluoti. Klubo Valdyba

PIRMENYBINftS FUTBOLO
RUNGTYNES DETROITE

Nežiūrint gana gero žaidimo 
ir sukurtų tikrai pasigėrėjimo' 
vertų akimirkų, Detroito LSK 
Kovas praėjusiose pirmenybinė- 
^e futbolo rungtynėse neužtar-

Kiekvienai dovanų progai didžiau 
siu pasirinkimu:

• šveicariški laikrodžiai,
• kristalas, įvairiausi vokiečių, 

čekoslovakų ir švedų kristalo dir-
fifmos sviediniu biniai,

• Gintaro puošmena specialio
mis kainomis tautinių šokių festi
valio dalyvėms.

• Bavarų porcelanas, pilni ir 
pusrytiniai servyzai,

• tautodailės dirbiniai: audiniai, 
drožiniai, odos albumai, etc.,

° deimantiniai stiklui rėžtukai,
• klasikinės ir pramoginės mu

zikos plokštelės,
• amžinos plunksnos, Hummel 

ir religinės figūros, elektros skus
tuvai, keramikos dirbiniai, žiedai 
su gimtadienio akmeniu, etc.

• knygyne — visoa lietuviškos 
knygos.

Prekių kainos labai prieinamos. 
Užeikite, skambinkite ar rašykite- 
Terra, 8333 S. Halsted St., Čliica- 
go 8, Iii., tel. LA 3-0427; namų — 

nautai ir skaudžiai pralaimėjo'DA 6-4158.
prieš pirmaujančius ukrainie-

f

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

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILLl 

Telefonas — FRontler 6 1882

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTVMA3
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th Pi., Chicago,

III. WAlbrook 5-8063

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

Tel. KElianoe 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
n V TO JAS IR CHIRURGĄ- 

. " via uYUV’rojAS.
3925 W-st 59th Street

Vai. Pirmad., antrai!., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p p. 0:30—8:30 
vai. vak. Trečiad. Ir šeštad. 1—4 v.
P- P-

Tel. ofiso Ir buto Ol.yniplo 2-415V
DR. P. KISIELIUS

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

Res. 1634 S. 49tb Avė., Cicero

Kamilei! 1-3 vai. Ir fl-8 vai vak.. 
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

Ofiso telef. LiAfayette *-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-286*

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm. antį*., ketvtrt 6-8:10 v. 

Trečiad. tik susitarus-

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7156 South Westem Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. VVAJbrook 5-3765

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezlstaa

Ar uratai-Protezai, Med. ban 
di tai. Kpec. pagalba kojom 

(Areli Supportu) Ir t. L 
Vai.: 8-4 Ir 6-8. šeštadieniais 1-1. 
liHTHill’ElilJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63 r d St, Chicago 29, IU 

Tvl. Pltoepect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 42677 W. 63 rd St 
Ofiso tel. KEliance 5-4410 

Kezld. telef. G HovehUI .6-0617 
Valandos: 1-3 p. m.. 6-8 p. m. 

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

Ofiso tel. Cl-lffslde 4-2890 
RezldeocUos: LAfayrtte 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kampas 47tb Ir Herndtage)

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 YVacker Drlve
(Clvlc Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd. 12—4
Tel. CEntral 6-2294 

5002 West 16Ui Str., Cicero
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 3-0050 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Reild tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

OR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarlma. 

valandos skambinti telefonu,
HErnlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. I-------
p. p. kasdtan išskyrus trečiad Ir Ofiso 
šeštad

Res. tel. GRovehlU 6-5603

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-0700. Namų — PR 6-4732

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.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-6183

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(7lst Ir Campbell Avė.)
Atostogose iki rugpjūčio 

J-rnos dienos

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7333

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 BALIUNA?~
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South Weutern Avenue 
/kl.. kasdien 10-12 vai. 1» 7-9 vai.
'ak. šeštadieniais 10 . vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3222 
Res telef. YVAlbrook 5-5076

HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-2801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

Atostogose iki mgp. 1 d.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Mlchigan Avė,
Boto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai'.: kaadien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v?.u 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v.,

lšskirua trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

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

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

Universal Savings and Loan Assodation užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS—

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1988 modeliai

NUOLAIDOS IKI 50% 1
Instaliavimas Ir garantija nemokamai

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

PARDUODAME IR TAISOME

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

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

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

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

’ >1. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Westem Avenue 
Ohleago 20, IR 

telefonas REpublIo 7-4000 
Reatdenda: Gltovehlll 0-8101

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

4157 Archer Avenue 
Ofleo vai.: nuo 3-4 Ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VlrglnlA 7-0036

RezMencĮdog tel. BEverly 8-8244

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-2700 
Re®. RE 7-6867

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

2454 West 71st Street
(71-os ir Oampbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—I Ir 6—8 vai. vak. 
šešadieniais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta. _________

Ofiso telef. VArda 7—1166
Realdenctjne — RTcwart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

756 Weet 85th Street 
(kampas Halsted Ir SS-ta gatv«) 

YA.L. 1—4 Ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien lAskyrus trečiadienius Atidarė 

šeštadieniais i—< vai 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS OTDTTOJA8)
2500 We«t 63rd Street

VAL kasdien nuo 1—4 p o Ir 7:1' 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Telefonu ORovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECT AT.TST®
— PRITAIKO AKINIUS —

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

2422 W. UarųnetU Road

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
ATOSTOGOSE IKI 

LIEPOS 29 D.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. Whipple Street

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
IiAfayette 3-4040.

Namų — CEdarerest 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 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. Resld. 2487 
W. 62nd St., teL Republlo 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAAKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 Weat 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus llgonln* 
Telef. REpublic 7-2290 

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

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

keičia stiklus Ir rėmus 
4456 S. Oaliforniz Are. .YA 7-7381 
Vai.: '10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto iki 8 v. p. p. 

uždarytas

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai I Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-0400
Rezld. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčiatė)

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 I-O74S

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. J-6446, rez. HE.4-S150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 Weet Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vat 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso OA. 6-0267, rez. PR. 6-665* 

Rezlrt. 6600 8. Artestan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6,-—7 v. V.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
750 Weet 35th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-3 lt 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

Išėjo iš spaudos nauja

ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pust

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, III.

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 W. 63rd St, Chicago 29. Illinois, Tel. LUdlow 5-964M

Entered aa Recond-Class Matter March 31, 1916, at Chicago. Illinois 
Under the Act of March 3, 1879

Men»ber of the Cathollo Press Aee'n 
Puhlished dally, ezept flundaya 

by the
Mthuaalan Cathollo
PRBNVMKRATA: 
Chicago! Ir Clcerol 
Kl*ur JAV ir Kanario) 
BMenyle

Sonlety
Metams

19.00 
68 00

111.00

8T1B8CRIPTION RATE8 
38.00 per year outstde of Chicago 
39.00 per year ln Chicago 3b Oteere 
38.00 per year ln Canada 
“'oreign 311.00 per year.
H metų 

6.00 
34 60
36 60

S mSn.
31 75 
33.60 
31.00

tl.llll.M
31.33

Redakclla etralpanlus taiso aavo nuožlflra Nesunaudotų straipsnių as- 
uifo. JuAa grųžlna tik II anksto susitarus Redakoljs už skelbtinų
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

REMTINAS ĮSTATYMO PROJEKTAS
Jau kuris laikas Washingtono 

kongresiniuose sluogsniuose kal
bama apie reikalą pakeisti JAV 
imigracijos įstatymą ta prasme, 
kad norį į Jungtines Amerikos 
Valstybes imigruoti asmenys 
gautų daugiau lengvatų kvalifi- 
kuotis imigracijai.

Kadangi šiais metais jau nėra 
laiko šį įstatymą pagrindiniai pa' rėdami 
keisti, grupė JAV senatorių į- 
teikė Kongresui laikinojo įstaty
mo projektą, kuris bent daliniai 
palengvintų naujiems imigran
tams įvažiavimą į Jungtines A- 
merikos Valstybes.

4) Tokios mažos valstybės, 
kaip Lietuva, iki 1959 m. gautų 
dalį 80,000 neišnaudotų kvotos 
eilės numerių, paskirtų kitoms 
valstybėms, kurios to skaičiaus 
neišnaudojo.

Šalia šių, įstatymas numato 
visą eilę kitų lengvatų, palan
kių norintiems imigruoti. Norė- 

pagelbėti savo tautie
čiams tremtyje ir kitur gyve
nantiems didesniais kiekiais imi
gruoti į Jungtines Amerikos 
Valstybes, paraginkime savų a- 
pygardų senatorius ir Atstovų

3
Atomų dydis daugiau energijos ir atomuose 

randame tokį judesių greitį, ku
ris milionus Kartų prašoka ju
desį saulės sistemoje.

Atomai, kaip rašo mokslinin
kas P. Kahn knygoje “Desing 
of the Universe”, yra toki ma
žyčiai, kad viename šaukštelyje 
jų telpa net 50,000,000,000,- 
000,000,000. Tai sunkiai suvo
kiamas skaičius. Jeigu iš kavos nuo savo “planetų ’ 
šaukšteli,), būtų semiama tik nU> tie elektronai

Saulės sistemoje saulė yra 
didesnė už planetas, atome gi 
branduolys mažai kuo skiriasi 

elektro- 
yra visi

po vieną atomą iš kirto ir per 
sekundę būtų galima taip iš
semti trys atomai, tai per me
tus laiko tebūtų išsemta tik 
nesudarytų nė žymės kavos po- 
100,000,000 atomų, ir tai 
dūke. Žmogaus kūne yra tiek

vienodo dydžio Elektronai su
kasi apie branduolį įvairiai, su
darydami glob’linį pavidalą.

Girdi, tarpai tarp atomo da
lelių yra tokie palyginti milži
niški, kad jeigu jie būtų suspus 
ti į tirštą mase, branduolio flo

Šį naują įstatymo projektą, 
dabar žinomą kaip S.2410, Sena
tui įteikė senatoriai Kennedy, 
Pastore, Lausche ir Humphrey.

Jeigu šiemet šis įstatymo pro
jektas būtų priimtas, jis galiotų 
iki 1959 m. birželio mėnesio. Per 
tą laiką nemažai mūsų tautiečių

Rūmų narius remti šį įstatymą. daV!g atomų kad, norint para- ’ idą, tai visas 'žmogus taptų tik 
Šio Įstatymo priėmimas padi-; - gkaičių relkėtų prie vie , „ioo \---- -

dintų lietuvių šeimą Amerikoje !| 28 nuliug
Pridedamus laiškų pavyzdžius r

keiskite ar pritaikykite pagal 
reikalą.

pirštį), viso pasaulio per me
tus pagaminamas plienas sutilp 
tų į žąsies kiaušinį, o Eifelio 
bokštas tebūtų tik kaip adata.

Žinant tai, nesunku suprasti, 
kodėl šiluma pereina per gele
žies plokšteles, kodėl radijo it 
televizijos bangos pereinn per 
sienas.

Elektronai aplink savo bran
duolį per sekundę apsisuka še
šis milionus bilionų kartų. To

kia sistema' yra kietesnė už plie
ną, ir dėlto taip neįmanoma vie
ną atomą įspausti j kitą.

L.

Vakar buvome bepradedą rašyti apie prieš keletą savaičių 
įvykusį Lietuvių Romos Katalikų Susivienijimo seimą, bet para
šėme straipsnį kitu klausimu.

Šis LRKSA seimas buvo šešiasdešimtasis iš eilės. Jis buvo 
lyg ir sukaktuvinis, nes ši organizacija pernai minėjo 70 metų 
savo įsteigimo sukaktį. Seimą tenka laikyti pasisekusiu ir at
stovų gausumu, ir nutarimais, -ir pramogomis, ir kitais atžvil
giais. Seime dalyvavo apie 100 teisėtai išrinktų skyrių atstovų, 
kurių tarpe buvo nemažai senesnės kartos atstovų, Amerikoje 
augusių ir keliolika tremtinių. Tuo būdu buvo atstovaujamos 
visos tos trys, jei taip galima pasakyti, grupės, kurių tarpu
savio bendradarbiavimo seniai yra laukiama. Gali būti, kad mū
sų Susivienijimas bus viena tų organizacijų, kuri bus padariusi 
pažangą tuo atžvilgiu. Reikia laukti, kad iki šešiasdešimt pir
mojo seimo, kuris bus 1960 m. Wilkes Barre, Pa., toji pažanga 
bus dar ryškesnė.

Prie seimo darbų tenka priskaityti ir padarytas pataisas 
LRKSA konstitucijoje. Jos buvo reikalingos, kad būtų prisitai
kyta prie įvairių valstybių apdraudos departamentų reikalavi
mų, kurie turi būti įgyvendinti, jei organizacija nori turėti tei
ses legaliai veikti vienoj ar kitoj valstybėj. Retai kada pavyks
ta išsiderėti iš tų departamentų viršininkų tam tikrų lengvatų.
Kaip atsimename, 1954 m. seime buvo patvirtinta naujai per
tvarkyta konstitucija. Šių metų seime priėmus dar keletą pa
taisų ir prisitaikius prie valstybių reikalavimų, ši organizacija j galėtų atvykti ir įsikurti šiame 
turės jau pilnai sutvarkytą konstituciją, kurios pertvarkymo ir krašte, 
perrašymo darbą gabiai atliko veiklusis Susivienijimo sekre
torius Vincas Kvetkus.

Svarbiu nutarimu laikytinas ir LRKSA Vykdomosios Tary
bos narių skaičiaus padidinimas. Ligšiol ji buvo sudaroma iš aš- 
tuonių asmenų, dabar padidinta iki vienuolikos. Tokio padidini
mo pareikalavo New Yorko valstybės apdraudos departamentas.

Po šešiasdešimtojo seimo LRKSA vadovybėje matome ket
vertą naujų veidų. Vicepirmininku išrinktas Rapolas Valatka, 
iš Detroit, Mich., jau eilę metų aktyviai dalyvaująs organizacijos 
veikloj, kaip vieno skyriaus (kuopos) gabus sekretorius. Jis 
yra Detroite gimęs ir augęs, tačiau labai glaudžiai suaugęs su 
lietuvių visuomenine veikla, daug metų vedąs lietuvių radijo va
landą ir garsinąs visus gerus lietuvių darbus ir tuo pačiu Lietu
vos vardą. LRKSA Vykdomosios Tarybos nariais išrinkti taip 
pat nauji veidai, tačiau Susivienijimo veikloj jau tikrai gražiai 
pasireiškę. Kazys Kleiva (tremtinys) Susivienijimui pradėjo 
dirbti kaip jo organizatorius. Jis yra įrašęs nemažai naujų na
rių iš tremtinių tarpo. Svarbu, kad jo įrašytieji nariai ir šian
dien laikosi organizacijoje, nes organizatorius labai rūpestingai 
sutvarkė jų reikalus. Pasitraukdamas iš tiesioginių organizato
riaus pareigų, jis ir toliau įrašinėjo naujus narius, pats įsijung
damas į 163 kuopos veiklą, įeidamas jos valdybon ir keletą me
tų vadovaudamas LRKSA apskričiui Chicagoje. Savo nuolatiniu 
ir nuoširdžiu darbu organizacijai visai teisėtai užsitarnavo būti 
išrinktu centrinėn vadovybėn. Albina Poškienė (gimusi ir augu- 
gusi Chicagoje) fratemalinių organizacijų darbe turi daug pa
tyrimo. Ji yra buvusi Moterų Sąjungos centro sekretore ir pra- 
vedusi sąjungoje keletą reformų. LRKSA taip pat jau senokai 
darbuojasi, kaip kuopos valdybos narė, apskrityje ir centro kons
titucinėse komisijose. Jos asmenyje centro vadovybė susilaukė 
jau gerai patyrusios darbininkės. Ketvirtasis naujas veidas cent
rinėj vadovybėj yra Pittsburghe gimęs ir augęs energingas lie
tuvių jaunimo veikėjas (Lietuvos Vyčių pirmininkas) Valteris 
Cinikas. Tikimasi, kad šiais patyrusiais ir veikliais visuomeninin
kais papildytoji centrinė Susivienijimo vadovybė sustiprins ir 
pačią organizacijos veiklą, laimint daugiau naujų narių ir ryš
kiau pasireiškiant mūsų religinėje, tautinėj, kultūrinėje ir frater- 
nalinėje srityse. Linkime sėkmės!

Įstatymas, tarp kitų, duotų 
šias svarbesnes lengvatas:

1) Įsileistų neribotą skaičių 
našlaičių, kuriuos įsūnytų JAV 
piliečiai.

2) Įsileistų ribotą skaičių džio
vininkų, turinčių šiame krašte 
artimų giminių.

3) Įleistų Amerikoje gyvenan
čių asmenų tėvus be kvotos eilės 
numerio.

Čia yra aprašomos šios tauti
nių šokių grupės: Baltimorės, 
Bostono, “Ateities”, Dainavos 
ansamblio, “Grandies”, Chica- 
gos augštesn. lituanist. mokyk
los, Jaunimo) ratelio, “Nerin
gos”, Chicagos šaulių, Lietuvių 
Tautinio Moksleivių ansamblio 
Chicagoje, Chicagos moksleivių 
ir studentų ateitininkų, Cicero, 
Gary — East Chicagos, Melrose 
Parko, Urbanos studentų, Rock- 
fordo, Detroito, Grand Rapids, 
Mich., Clevelando “Grandinėlss”, 
ir Čiurlionio ansamblio, New 
Yorko moksleivių, “Rūtos”, Ro- 
chesterio, N. Y., Philadelphijos 
studentų, Putnamo, Conn., Hart 
fordo, Conn., Hamiltono ir To
ronto.

Šis leidinys yra taip pat gau- i 
šiai iliustruotas: čia matome tau 
tinių šokių šventės rengėjų —! 
komiteto bei įvairių komisijų pa 1 
veikslus, tautinių šokių grupių 
nuotraukas, šventės programoje, 
dayvavusių lietuviškųjų parapi-, 
jų mokyklų vaikų nuotraukas, o j 
taip pat ir vieną kitą vaizdą iš 
Lietuvoje ar kitose valstybėse 
pasireiškusios lietuvių šokėjų 
veiklos.

Leidinio baigminiame rašiny
je yra jo redaktoriaus J. Krei
vėno žodis, kuriame jis apie lie
tuvių tautinius šokius štai kaip 
rašo: “Svetimame krašte mūsų 
šokiai stiprina mūsų dvasią. Mū 
sų kalba, dainos, šokiai, papro
čiai ir tėvynės atminimas — vi
sa kas didžiausioj pilnumoj turi 
būti mums reikalinga, turi būti 
vertinama. Šio turto vertės pa
jautimas ir meilė jam turi būti 
perduodama priaugančioms kar
toms. Šiais turtais lietuvybė am

WRITE OR WIRE:
Your own Congressman or 

Senator (A)
Representative from Penn- 

sylvania Mr. Walter (B)
Senator John F. Kennedy of 

Massachusetts (C)
RE:S.241O Introduced into Se
nate by Mr. Kennedy, Mr. Pa
store, Mr. Lausche and Mr. Hum 
phrey.

(A) Emergency immigration 
legislation Bill S.2410 introdu- 
ced into the Senate by Mr. Ken 
nedy, Mr. Pastore, Mr. Lausche 
and Mr. Humphrey meets with 
approval of American Citizens 
of Lithuanian descent. May we, 
constituents of yours, urge you 
to give it your fui lest support.

(B) Your support of emerg
ency Immigration Legislation 
Bill S.2410 will be gratefully rem 
embered by every one of your 
constituents of Lithuanian des
cent. Our heartfelt thanks.

(C) Please continue your un- 
tiring fight for the enactment of 
Bill S.2410. American Citizens of 
Lithuanian descent in your sta
tė will know how to show their 
gratitude. We wiH all make cer- 
tain that your efforts will be pro 
perly evaluated.

Balfo Centras

Ir, nežiūrint savo mažumo, a- 
tomai nėra tai kieta masė, o 
juose yra tarpai panašiai to
kios proporcijos, kaip tarp pla 
netų saulės sistemoje. Jei pla
netos laikosi dėka traukos jė
gos, tai atome vyraujanti yra 
elektros jėga. Elektra parodo

1957 M.

TELEVIZIJŲ
IŠPARDAVIMAS
Pasinaudokite reta prog% dabar pi

giai )sigytl TV aparatą, nes mums 
reikia paruošti vietą nauliems 1968 
m. modeliams.

ATEIKITE ĮSITIKINTI TV 
APARATŲ NUPIGIN1MU

Instaliacija ir garantijos veltui

bakterijos dydžio, visa žmoni-[
ja būtų galima sutalpinti i siu-, 
vint vartjįjomą pirštelį (ant Skelhkit.es "llritiijic"!

Atliekame didelhu. Ir mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia 

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
TeleLPRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

AMŽINYBEI IR TĖVŲ ŽEMEI

Tokiu pavadinimu iš spaudos 
išėjo platus leidinys apie Tėvų 
Marijonų veiklą, kuris.buvo iš
leistas naujojo vienuolyno ir 
spaudos rūmų šventinimo proga 
Chicagoje. šiam leidiniui teks
tą paruošė kun. dr. Juozas Prun 
skis, jo spausdinimą prižiūrėjo i
brolis Pranas Jančius, MIC, m<*- waukee, Racine, Niagara Falls 
ninius darbus atliko dail. Jonas 
Pilipauskas, o jį atspausdino Lie 
tuvių Katalikų Spaudos Draugi-

“Laivas”, “The Marian”, Lietu
viškosios Knygos Klubas, o be 
to ir Lietuviškųjų Studijų In
stitutas.

Keletas leidinio puslapių yra 
skiriama marijonų darbui para
pijose atžymėti. Tokių parapijų 
marijonai aptarnauja Chicagoje 
(Aušros Vartų), Kenoshoje, Mil

TCLEVĮSĮOn
Csat e s - Service)

8*1. tai. A. SEMKNAS 
3321 S. Halsted — Cliiffside 4-5065 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais

Ir ketvirtadieniais 9—9

S 0 P H I E B A h C U S
RADIO PROGRAMA

18 WGEP stoties — Banga 1891 
PIRMADIENIO vale nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTaD.

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
8ESTAD. 8:80 iki 9:80 ryte 

SEKMAI), 8:30—0:30 v. r. iš stoties 
WOPA — 1400 MI.

7159 So. MAPLKWOOD AVĖ 
Chlcago 29, UI HEmlock 4-2413

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui
Lengvomis Sąlygomis

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

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

ClflP’C SELF
W SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUF

ALL PHONES — YVALBROGk 5-823?
LIEPOS-JULY 18, 19 ir 20 d

HENNESSY THREE STAR COGNAC, Fifth

MARTELL THREE STAR COGNAC Fifth

CHOICE OF TW0 IMPORTED 10 Yr. Old 
IMPORTED BRANDIES Fifth

$5-°»

$4.93

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth

ja.
Leidinio pirmoje dalyje, pa

vadintame “Marijai pasišventę 
vyrai”, yra aprašoma apie mari
jonų kongregaciją, jų augštus 
idealus ir atliktus darbus. Čia 
sužinome, jog pirmas marijonų 
vienuolynas Lietuvoje buvo įkur 
tas Marijampolėje ir jo pradžia 
siekia 1750 metus, kada, Prienų 
seniūnienei grafienei Pranciškai 
Butlerienei prašant, į tą vietą 
buvo atsiųstas vienas marijonas. 
Vėliau marijonai atsirado Igliau 
koje, Jonavoje, Sasnavoje, Kau
ne, Panevėžyje, Ukmergėje, Že
maičių Kalvarijoje ir Vilniuje. 
Tolimesniuose puslapiuose suži
nome, jog lietuviai marijonai įsi
kūrė ne tik Lietuvoje, bet ir ki
tų valstybių lietuvių tarpe, pvz. 
Londone, Romoje, Charbine, Va
tikane ir plačiu mastu Ameriko
je, kurioje yra Šv. Kazimiero 
provincija, provincijos centrinė 
būstinė, marijonų seminarijos 
namai, Marianapolio mokykla.

Leidinyje taip pat yra susto
jama ties marijonų darbais spau 
dos srityje ir čia plačiai aprašo
mi spaudos rūmai, "Draugas”,

ir dar kelias Pietų Amerikoje.
Leidinio pabaigoje yra sužymė 

ti žmonės, kurie daug prisidėjo žius išsilaikė, šiais turtais ir at- 
prie marijonų vienuolyno ir eityje išsilaikys. Čia yra gyvo-
spaustuvės statybos. Statybos 
Fondo Komiteto garbės pirmi
ninku čia įrašytas kard. Samuel 
Stritch, garbės patariamajam ko 
mitete — Richard J. Daley, vys. 
kūpąs V. Brizgys ir konsulas dr. 
P. Daužvardis, komiteto pirm. — 
Antanas J. Rudis, vykdomojo 
kom. pirm. Ed. Stasiukaitis, ka- 
sinink. — kun. V. Parulis, MIC, 
ir vicepirm. — kun. P. Cinikas, 
MIC, kun. V. Rimšelis, MIC, L. 
Šimutis, raštininku — J. Phil
lips.

TAUTINIŲ ŠOKTŲ ŠVENTAS 

VADOVAS

JAV ir Kanados Lietuvių Tau
tinių Šokių šventės Chicagoje 
proga išėjo didelio formato, 72 
puslapius turįs Juozo Kreivėno 
paruoštas leidinys, talpinąs 
daug informacinės medžiagos a- 
pie Šiaurės Amerikos lietuvių 
tautinių šokių grupes, V. Ra
dauskienės str. “Liaudies šo
kiai”, L. Vaičiūnienės str. “Mū
sų tautinių šokių istoriniai bruo 
žai” ir kt.

sios lietuvybės šaltiniai’
E. talaitis

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

CRANE SAVINGS 8 LOAN ASSN.
2555 W. 47th St„ Chicaqo 32, IU

DISTRICT SAVINGS G LOAN ASSK
3430 S. Halsted St., Chicago 8, Hl.

ST. ANTHONY SAVINGS G LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct„ Cicere 50, III., tel TO 3-H131-32

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

Gruodžio 17 kariškio akimis
GEN. ŠTABO PULKININKAS P. ŽILYS 

PULK. JAKAIČIO RŪPESTIS 

(TĘSINYS)

Kai atsirado kariuomenės štabo v-kas, pulk. ltn. 
Škirpa ir atvyko į kariuomenės štabą (apie 15 vai.), aš 
tuojau perdaviau Vitkauskui P. Plechavičiaus įsakymą 
vykti į pulką ir eiti savo pareigas.

Kaip matome gruodžio 17 dieną Vitkauskas nega
lėjo vadovauti Marijampolės įgulai ir rengtis panai
kinti perversmo padarytus pakeitimus, nes jis (Vit
kauskas) tą dieną buvo Kaune.

O ką gi faktinai darė Marijampolės įgula gruodžio 
17 dieną ?

Kai perversmo metu paaiškėjo, kad kariuomenės 
štabo v-gas gen. štabo pulk. ltn. Škirpa yra patraukęs 
Marijampolės kryptimi, P. Plechavičius tuojau davė 
įsakymą mokomojo eskadrono vadui majorui L. Pa- 
mornackiui išstatyti ant kelių sargybas, sulaikyti ka
riuomenės štabo v-ką gen. štabo pulk. ltn. Škirpą ir 
pristatyti kariuomenės štaban.

Kai gen. štabo pulk. ltn. Škirpa atsirado ir atvyko

CINZANO VEBMOUTH 
Dry or Sweet Fifth

$3/9 

$4-8y

$-139

SCHENLEY LONDON DRY GIN 
FUI,L QIJART (Įiiart 33

VODKA, 80 Proof Quar1 $3.39

HEILMAN’S OLD STYLE BEEIi 

Case of 24 — 12 oz. hottles Case $3.43

SCHLITZ, PABST, MILLER, 

’HAMMS. Case of 24 cans

HEILMAN’S
Case $4.09

WHITE HORSE OR AMBASSADOR 

SCOTCH WHISKEY

kariuomenės štaban, gal valandai praslinkus, aš asme
niškai telefonu kalbėjau su majoru Pamornackiu. Pa
informavau jį (Pamomackį) apie gen. štabo pulk. ltn. 
Škirpos atsiradimą, Vitkausko grįžimą prie pareigų ir 
perdaviau kariuomenės vadovybės įsakymą nuimti nuo 
kelių sargybas. Majoras Pamornackis pranešė man, 
kad Marijampolės įguloje viskas tvarkoje, apskritai 
dienos bėgyje įguloje jokių ypatingų įvykių nebuvo.

GEN. ŠTABO PULK. ŠKIRPOS ŽODIS

Gen. štabo pulk. K. Škirpa tuometinis kariuome
nės štabo viršininkas, knygoje „Mykolas Sleževičius“ 
pusi. 264—265, rašo: „Svyravau kaip geriau pasielgti. 
Atrodė, gal dar būtų galima pasipriešinti, remiantis 
kuriuo nors provincijos pulku. Arčiausiai buvo 9 pėst. 
pulkas Marijampolėje. Jį pasiekti, paėmus pirmą pasi
taikiusią mašiną Kauno — Marijampolės plente, būtų 
galima trumpu laiku. Deja, kai, atvykęs į Garliavos 
geležinkelio stotelę, susijungiau telefonu su Kaunu, 
paaiškėjo, jog tolesnis mano pasipriešinimas vargu ar 
bebūtų davęs teigiamų rezultatų. Per tą laiką maišti
ninkai Kaune jau buvo spėję pakankamai įsitvirtinti ir 
perimti visą kariuomenės vadovavimą. Tas rodė. kad 
smurtą įvykdyti jiems pasisekė, o man nebeliko nieko 
kita, kaip prisipažinti to smurto nugalėtu“.

Fifth $4/9

Gen. štabo pulkininkas K. Škirpa rašo visai tei
singai. Perversmininkai tikrai buvo perėmę visą ka
riuomenės vadovavimą ir dėl to nėra įtikinantis posa
kis, kad buvo atsistota naminio karo akivaizdoje.

DR. K. GRINIAUS INFORMATORIAI
Prezidento dr. K. Griniaus geriausiais ir patiki

miausiais informatoriais apie padėtį galėjo būti p. A.- 
Brąždžionis ir p. Braždžionienė. P. A. Braždžionis bu
vo užėjęs į kariuomenės štabą prieš vidurdienį. Aš jį 
mačiau ir kalbėjau su juo (tarnavau viename pulke, 
net dalinyje). Jis laisvai vaikščiojo kariuomenės štabe 
ir kalbėjo su kuo norėjo. Jis gerai suprato ir įsitįkino, 
kad visur ramu ir viskas baigta.

P. Braždžionienė paties prez. dr. K. Griniaus spe
cialiai buvo siųsta pas gen. Žukauską (tuometinį ka
riuomenės inspektorių) prašyti gelbėti padėtį. Ji buvo 
atvykusi pas gen. Žukauską apie 13 vai. į butą. Aš ją 
mačiau (asmeniškai pažinojau) ir girdėjau jos pasi
kalbėjimą su generolu. Tas pasikalbėjimas nebuvo 
džiuginantis ir baigėsi tuo, kad viskas baigta, nėra jo
kios vilties atstatyti seną padėtį.

Manęs visai nenustebino, kai daugiau valandos 
laiko praslinkus nuo to pasikalbėjimo prez. dr. K. Gri
nius atsistatydino. Manau platesni aiškinimai nebe
reikalingi.

Skelhkit.es
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TARP ORGANIZUOTUMO IR 

INFLACIJOS
Orientaciniai metmenys dr-jų ir LB santykiams derinti 

ST. BARZDUKAS, Cleveland, Ohio

Esame gyvi gyvenimo kitimo 
liudininkai. Daug ko, kas buvo 
aktualu prieš 10, 20 ar 50 metų, 
šiandien gyvenime jau nebėra. 
Iš antros pusės gyvenimas neiš
vengiamai turi taikytis prie nau
jų reikalavimų, kylančių kartu 
su jo sparta, pažanga n "'vašia. 
Susiorientuoti padėty, sąmoiiin- 
gai nusistatyti ir pasidaryti rei
kiamas išvadas yra kiekvieno 
galvojančio ir norinčio turėti ku 
rios nors įtakos žmogaus užda
vinys. Šis uždavinys ypačiai ak
tualus mums, lietuviams, nete
kusiems valstybinės nepriklau
somybės, tėvynėje netekusiems 
ne tik veikimo, bet ir galvojimo 
laisvės, o tremtyje atsidūru- 
siems ties nutautimo grėsme.

Tad ir šiam pranešimui rūpi 
pažvelgti į mūsų organizuotojo 
gyvenimo tikrovę, apžvelgti bū
dingesnes jo apraiškas bei polin 
kius, konstatuoti esamąją padė
tį, pasidaryti kaikurias išvadas 
ir, svarbiausia, pasitikrinti jų 
teisingumą artimųjų draugų bū
ry, laikantis dėsnio, kad idėjos 
gimsta atskirų žmonių galvose, 
bet jų gyveniškumą tikrina pats 
gyvenimas.

Pirmosios mūsų draugijos — 
mūsty brendimo rodiklis

Tauta, netekusi laisvės ir va
dovaujančio sluogsnio, ilgą lai
ką neturėjo nė organizuoto gy
venimo. Pvz. vysk. Valančiaus 
laikais lietuviai tesitenkino siau
ro specialaus tikslo Blaivybės 
brolijomis. Politinio, visuomeni
nio, ūkinio ir kultūrinio arga- 
nizuotumo mūsų tauta tikrai pa
sigedo tik tautiškai pabudusi ir 
pajutusi atsakomybę už savo at
eitį bei likimą. Tad, kai tik su
sidarė sąlygos, tuojau pat atsi
rado ir pirmosios mūsų draugi
jos (apie partijas čia nebus kal
bama, nes temai specialiai ski
riami kultūriniai aspektai). Iš 
jų paminėtinos:

pedagoginiai kursai Kaune, iš 
kurių išėjo daug tautiškai susi
pratusių mokytojų ir šiaip ap
sišvietusių veikėjų” (ten pat).

Lietuvos Meno Kūrėjų Dr-ja, 
įsteigta jau nepriklausomoje Lie 
tuvoje. Jos rūpesčiu buvo sukūr 
tas Lietuvos teatras (opera, dra 
ma, baletas), muzikos mokykla 
(vėliau išvirtusi į konservatori
ją, paišybos kursai (1923 m.), 
išvirtę meno mokykla, 1939 m. 
dailės institutu.

Amerikoje
Tėvynės Mylėtojų Draugystė,

įsteigta liet. knygoms leisti, da
vusi mums dr. V. Kudirkos raš
tus ir kt. leidinius, dabar Sruo
gienės Lietuvos istoriją.

Susivienijimai, atlieką ne tik 
šalpos uždavinius, bet tapę ir 
masinėmis lietuvių organizacijo
mis.

Tesuminėti tik keli vardai, dau 
giausia dėl pavyzdžio. Bet išva
da tegali būti viena: visos šios 
draugijos savo įsteigimą patei
sino, visos jos buvo būtinos ir 
reikalingos, visų jų įnašas į kul
tūrinį mūsų gyvenimą yra dide
lis ir reikšmingas — jas laiko
me ne tik talkininkėmis, bet ir 
visos eilės kultūrinių darbų pra
dininkėmis, organizatorėmis ir 
skatintojomis.

Visos jos kartu taip pat yra 
ir mūsų tautinio bei kultūrinio 
gyvenimo rodiklis.

NUO UŽSISENE JUSIU
SKAUDANČIU ZA1ZDU 

rR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ. 

VTVTRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sSdfttl ir naktimis 
miegoti nes Jų užslsenėjuslos žalždos 
niež8jlmq ir akau'’ėjimų senų atvi 
ru ir skaudžių žaiždų uždekite 
I.EOULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj Vartokite Jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pabalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SI8 Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHUETE.S POOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšlmų

I tarpplrščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
Lietuvių Mokslo Draugija, pa- I džiIlstančios suskllstos odos dedir. 

. _ . * . * •’ ’ \ vinių, odos išbėrimų ir t t taipgisiryzusi “tirti lietuvių tautą, jos Įtinkama vartoti vaikučiams, kada 
kultūrą ir kelti lietuviškąjį moks I »
lą” (Šapokos ist. 523). Draugi-1 virsmių odos ligų. ue

gulo Ointment yra 
parduodama po 76

jos leidžiamas žurnalas “Lietu
vių Tauta” spausdino mūsų 
mokslo žmonių darbus.

Lietuvių Dailės Draugija, į- 
steigta tais pačiais 1907 metais 
Vilniuje kaip ir Lietuvių Mokslo 
Draugija. Jai rūpėjo telkti lietu
vius dailininkus, remti jų darbų 
parodas.

Šv. Kazimiero Draugija, įsteig 
ta 1906 metais Kaune lietuviš
koms knygoms ir laikraščiams 
leisti. 1907 metais pradėjusioj 
eiti “Draugijoj”, mėnesiniame 
literatūros, mokslo ir politikos 
žurnale, pirmajame lietuvių 
spaudos istorijoje, pvz. buvo ra
šoma: “Kokia gi kultūriškai gy
vuojanti tauta apsieina be rim
tesnių laikraščių? Tat ir mes, lie 
tuviai, jei norime tikrai apsi
šviesti, sutverti savąją kultūrą, 
turime neatidėlioti to darbo, iki 
politiškos permainos sutvers 
naujas gyvenimo sąlygas, bet 
privalome tuojau, šiandien tą 
darbą pradėti”.

Švietimo draugijos Rytas (Vil
niuje), Saulė (Kaune) ir Žibu
rys (Marijampolėj) “turėjo ypa 
tingą reikšmę ano meto sąlygo
mis” (Šapoka 523). “Ypač pla
čiai buvo užsimojusi ‘Saulė’. Jos 
rūpesčiu buvo įkurta nemaža 
pradžios mokyklų, skaityklų ir
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STATYBAI 

IR NAMŲ 

PATAISYMUlI 
PRISTATOM
Visokių Railų I
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS IJTWINAS, Prea.
3039 So. Halsfed St.

TeL VIctory 2-1272 
Apkainavimą Ir Prekių Priataty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kaadien nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Seštadienaia iki 3 vai. vakaro

I&altydimo pavojus — draugijų Lietuvoje turėtąsias, ten buvu-
infliaeija

Šalia to savo gyvenime paste
bime ir kitą reiškinį — draugijų 
perteklių. Antai, Šapokos isto
rijoje nurodoma, kad Amerikos 
lietuviai, be didesnių ir reikš
mingesnių, buvo prisisteigę dar 
“apie 2 tūkstančius įviariausių 
smulkių organizacijų. Tai vieti
nės smulkios draugijos,' kurios 
dažniausiai turi tikslą remti sa
vo tautiečius nelaimėje ar ap
skritai varyti kokį nors verslą 
(biznį)” 647 — 648.

Ši draugijų infliacija labai bū
dinga lietuvių charakteriui ir po 
linkiams: tegalime aktyviai pri
klausyti ten, kur patys vadovau
jame, pirmininkaujame, reiškia
mės. Mums labai dar sunku pa
siduoti kurios nors didesnės ir 
stipresnės srovės nešamiems. 
Mums sunku dar suprasti, kad 
energiją, užsimojimus bei pa
stangas nukreipus viena kuria 
linkme būtų visai kiti mūsų dar
bo vaisiai.

Draugijų infliacijos žalą ma
tome, bet išvadų nepasidarome.

Dėl šios infliacijos prieš kiek 
laiko pasisakė “Dirvos” redak
torius B. Gaidžiūnas, buvo balsų 
ir kitoje spaudoje: esą einame 
prie to, kad šalia Amerikoje ras 
tų lietuvių draugijų dar atsteig- 
sime ir visas nepriklausomoje

sias suprantamas ir reikalingas, 
čia gi įsirikiuojančias į aną dvie
jų tūkstančių infliacinį skaičių.

Kaip reakcija turėtų būti svei 
kinamos ir skatinamos drau
gijų apsijungimo pa
stangos. Jų yra, pvz. Ameri
kos Lietuvių Romos Katalikų 
Federacija, jungianti Amerikos 
lietuvių katalikų draugijas ir 
kalbanti jų vardu, apie kitas pa
stangas bus kalbama šiam str. 
vėliau.
Žvilgsnis į dabartinius mūsų 

kultūrinio gyvenimo plotus 
Mano profesorius St. Saikaus

kis yra stipriai pabrėžęs tinka
mo kultūrinio susiorganizavimo 
reikalą šiais žodžiais:

“Nėra abejonės, — sako jis, 
— kad tautai, norinčiai tinka
mai apsiginkluoti kultūros prie
monėmis ir reikšmingai pasi- į 
reikšti kultūrine kūryba, yra bū
tina tvirtai suorganizuoti kul
tūrinį savo gyvenimą ir intensy
viai skatinti kultūrinę kūrybą” 
(“Geopolitinė Lietuvos padėtis 
ir lietuvių kultūros problema” 
605).

(Bus daugiau)

JON
J. G. TELEVISION CO. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 8-1998
Atdara kasdien iki 6 vai., pirinad. ir ketv. iki 9 vai. Sekrn. uždaryta

P E R K R A UST A U
BALDUS 

Vietoje Ir iš toliau

. E I D U K 0 N I S
2818 W. 91»t St., Chicago, III. 

Tel. 1’KfMott 9-2781

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ
i

i

grane savinos
2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1088

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. K. Pletktewtcz, gekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus, keičiame čekius. Parduodame ir perkami 

v aisty lies bonus. Taupytojoms patarnavimai nemok amai.

Pradėkite taupyti atidarydami suskaitę šiandien. Apdrausta iki *10,000.

Darbo valandos: pirmad. Ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o s«6t nuo 9 iki vidurdienio

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Draugą’

et., $1.26, ir $3.60; 
Pirkite vaistin6seCbi- 
cagoj ir apylinkėse— 
Milwaukee, Wisc.. Ga- 
-v,Ind. ir Petroit, Mi- 
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order J

LEGULO, Department D.. 

5618 W. Eddy SU Cbicago 84, IR

Vestuvių nuotraukos ir 
augšfos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Preein Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS OLIS, sav.
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimu* 
tš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

Kriukiu* riii-n. Drauda

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-GONDETIONER

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

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.
1626 8. Cicero Avė. 

Cicero, III.

TOvvnhall 8-6670 
BIshop 2-8429

ANTANAS LIGUTIS, aav.

tAes 

ntokatb®

40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l« 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

IENOROVE

4038 Archer įtini Tai. LA3-en» 

AUGUST SALOUKAS PrazIdamoB
./?

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

tik

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
PEIK A. KAllHr.MH, NKU.IK BERTULIS, 8av.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roose.elt Road Telel. SEeley 3-4711

Krautuve atidaryta sekmadieniai* nuo ii iki 4:10.

w ■ ■ "■

INSURED

JOHIL PAKEL, SR., President

'J* T-- . >• -

SPECIAL for July... Sovlngt ploted by the 1 Sth of the Month 
will earn a full month's Dividend.

CHICAGO SAVU
JULY 6, 13, 20, 27. . .1957

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.
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Be to, mūsų taupytojai gauna dar daug įvairių 
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. Reikalui 
esant paskambinkite.
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MŪSŲ KOLONIJOSE CLEVtLANDO ŽINIOS
cagoje Toronto, Ont

Gubernatorius dalyvaus Dariaus jg Kanados Lietuvių Katalikių
ir Girėno mirties minėjime

Dariaus ir Girėno Amerikos 
Legiono postas kiekvienais me
tais iškilmingai prisimena Ame
rikos lietuvių didvyrių mirties 
sukaktį.

Šiais metais minėjimas įvyks 
ateinantį sekmadienį, liepos 21 
d., prie paminklo Marųuette par 
ke. Prieš iškilmes yra ruošiama 
didelė eisena nuo 69 gatvės ir 
Western A Ve. ir bus einama Mar 
ųuette gatve iki paminklo. Šioje 
eisenoje dalyvaus visa eilė or
ganizacijų. Tikrai didelį įspūdį 
eisenoje gali padaryti JAV ka
riuomenės 5-to vieneto ir laivy
no orkestrai. Be to dalyvaus 
JAV moetrų kariuomenės viene
tas. Galima pasakyti, jog dau
giau tūkstančio uniformuotųjų 
dalyvaus eisenoje.

Lakūnų mirties minėjime da
lyvaus Illinois valstybės guber
natorius William Stratton, Illi
nois valstybės atstovas Walter 
McAvoy, JV atstovas iš Illinois

SKAUTŲ STOVYKLA 
Clevelando lietuvių skautų Pi

lėnų tunto stovykla bus prie 
Round-Up Lake, apie 30 mylių 
į pietryčius nuo Clevelando. Į

Moterų Draugijos Prisikėlimo 

parapijos skyriaus veiklos 

Toronto Prisikėlimo parapija 
tapo vienu didžiausių Kanados 
lietuvių ne tik katalikybės cent
ru, bet ir lietuvybės židiniu. Tai 
gal bus viena didžiausių parapi
jų visame Amerikos kontinente.
Dėka sumaniai vadovaujančių 
pranciškonų, per kelis metus iš
dygo milioninės vertės pasta
tas — bažnyčia, salė su puikia 
kavine. Prie to viso pastato yra 
susispietęs ir visas lietuviškas 
veikimas, pradedant nuo vaikų 
iki suaugusių organizacijų. Čia 
viskas telpa: jaunimas, senimas,
menas .sportas, pramogos, mal
dos susikaupimas ir t.t. Viskas, 
kas_ tik pradedama, išauga į di- i nenuleidžiame rankų ir turime

darni 22 mylias “Palangos” jach 
ta, o kiti budžiai nuvyko maši
nomis. Kadangi "Palangai” rei- 

ir skautų vadovų. Skautų tėvai kia 8 pėdų gylio uo8to> tai j 
ir bič.uliai kviečiami aplankyti i krantą būdžius iš jachtos perkė-

kininkaujamas kitų skautininkų

stovyklą šeštr niais ir sekma
dieniais, praleis' koką gamtoje

stovyklą važiuoti 322 keliu iki i ir pamatyti, kaip . utai stovyk 
306 kelio, kurį privažiavus sukti lauja. Kadangi su ' s skautų 
dešinėn (pietų link) ir 306 keliu stovyklos ruošimu \ a daug iš
važiuoti iki Aurora miestelio, laidų, tad tėvai, bičiuliai ir orga- 
kur 82 keliu sukti kairėn (rytų nizacijos prašomi piniginiai ar
link) ir pavažiavus apie 4 my
lias 82 keliu pasiekiama stovyk
lavietė. Stovykla yra labai gra
žioje vietoje prie puikaus ežerė
lio, kuriame galima maudytis ir 
laiveliais pasiirstyti. Netoliese 
stovyklauja Clevelando lietuvės 
skautės. Skautų stovykla bus 
pradėta liepos 19 d. ir baigta 
rugpjūčio 4 d. Jai vadovauja 
vyr. sktn. Vincas Kizlaitis, tal-

Dalis budžių nuplaukė beburiuo- 3338 YVashington Blvd., Cleve- i riu rankose. Paliktame raštelv-
land Heights 18, Ohio, telef. FA- 
1-5906.

delės vertės veikimą
Šiuo kartu norima stabtelėti 

prie K. L. K. Moterų Draugijos 
Prisikėlimo parapijos skyriaus 
veiklos.

Kuriant šią parapiją, buvo su
organizuotas moterų būrelis, ku-

vilties, kad kitais metais narių 
skaičius prašoks 200.

kitais būdais paremti stovyklą. 
Visais stovyklos reikalais kreip
tis į tuntininką Vytautą Kaman 
tą (PO 1-5007), stovyklos vir
šininką vyr. sktn. Vincą Kizlai- 
tį arba draugininkus (skautų — 
psktn. Rimvydą Minkūną, jaun. 
skautų — Alfonsą Baliūną ir jū 
ros skautų — psktn. Praną Pet
raitį).

GRAŽI IŠKYLA

Lietuviai budžiai liepos 4 d. 
suruošė iškylą ant ežero kranto

Torontiškė puikioje inž. P. Žiūrio sodyboje.

lė Žiūrys motoriniu laiveliu, kas 
iškylos įvairumą dar praturtino. 
Nuoširdus šeimininkas su žmo
na, maloniai pasitikęs būdžius, 
pavaišino skaniais užkandžiais 
ir visokiais gėrimais, o pabaigoj 
tarė budžiams keletą žodžių; pa- 
tuvos. Budžiai gerame paplūdy- 
sada lietuviais, kalbėti tik lietu
viškai ir neužmiršti tėvynės Lie
tuvos. Budžiai gerame paplūdy- 
my nusimaudė, pažuvavo ir, 
linksmai dieną praleidę, parbu- 
riavo į Clevelandą su 20 svarų 
žuvų, kurių daugiausia pagavo 
specialistas žuvininkas inž. P. 
Žiūrys.

Už viską budžiai reiškia gilią 
padėką inž. P. Žiūriui su žmona.

-o-
— Edvardas Steponavičius su 

šeima persikėlė į savo namus —

Saužudys dėl gėrimo

JAV

je pažymi, kad nuolatinis gėri
mas buvo priežastis, jog jisai 
neatlikinėjo savo pareigų ir tik 
darė gėdą savo uniformai. To
liau raštely prašo nekaltinti 
žmonos dėl jo mirties, o tik gė
rimą. Taipgi prašo nepasakyti 

jo mirties aplinky-

kariuomenės majoras 
Carl L. Arnold, 36 m. amžiaus, 
nusišovė Chicagoje, Chancellor 
Hotel, 5236 S. Lake Park. Ras-' sūnui apie 
tas negyvas lovoje, su revolve- bes, kol sūnus suaugs.

Emmet Byrne, Cook apskrities ris padėjo jai stotis ant kojų, at
komisijos pirmininkas Dan Ry- 
an, Lietuvos kons. Petras Dauž 
vardis, Šv. Antano parapijos kle 
bonas prel. Ig. Albavičius, Cook 
apskrities sanitarinės valdybos 
pirm. Antanas Olis ir visa eilė 
kitų žymesnių asmenybių

(Žvalgas)

likdamas kūrybiškus darbus. Gi 
pernai lapkričio mėn. suorgani
zuotas K. L. K. Moterį Dr-jos 
Prisikėlimo parapijos skyrius, į 
kurį įsijungė ir minėtas būrelis.

Naujasis skyrius per trumpą 
laiką spėjo suspiesti parapijos 
moteris, vyresnio ir jaunesnio 
amžiaus bei visokių profesijų į 
darnų organizacinį vienetą. Jos 
visos randa bendrą kalbą, nes 
jas jungia tikros katalikybės i-

Don Varnas posto pastogėje
— Don Varnas posto nariai

gražiai pasirodė vėliavų įnešimo ūėja. Katalikių moterų veiki- 
ceremonijose per lietuvių tauti-jmas eina. Plačiai išsišakojusia
nių šokių šventę birželio 30 d. 
International Amphitheatre. Čia, 
stebint 10,000 žiūrovų, šią iškil
mių dalį pravedė posto koman- 
duotojas John Shulmistras su

vaga ir veikiama planingai. 
Pirmoji valdyba (kurią suda

rė pirmininkė dr. Marija Karnie 
nė, o taip pat S. Sakalauskienė, 
E. Senkuvienė, I. Vadauskienė,

talkininku Adam Andersonu. Be j Kerševičienė, L. Murauskie- 
jų, dar dalyvavo Nestor Gird- n®’ B- Dambrauskienė, S. Der- 
wain, Bruno Mikėnas, Joseph į v*n’en®’ Z- Daugvainienė) veiki- 
Stanaitis, Stephan Samoška, Al- j1110 Pat°gumui yra pasiskirsčiu- 
fonsas Pondys, Tony Yuknis ir's* sekcijomis — parengiipų, so- 
Walter Benzin. ' ciaIinįy reikalų, kursų ir laisva-

— Liepos 21 d. Don Varno1 laiki?; kultūrinių reikalų ir But- 
postas rengia gegužinę Bučo dar kevičienė yra ryšininke su Kana 
že, Willow Springs, III. Geguži-Į ^Os katalikėmis moterimis. Dva- 
nės programa žada būti turtin- Į SĮOS vaūu ir visko varigliu yra 
ga ir įvairi. Norintieji pagelbėti i tėvas Placidas. Nenuilstančios 
gegužinės darbuose turi kreip
tis į posto komanduoto  ją John 
Shulmistrą, 4004 So. Archer 
Avė., telef. LA 3-6300.

— Nemažai posto narių daly
vavo Lietuvos Vyčių ruoštoje 
Amerikos lietuvių dienoje, kuri aušrininko M. Jankaus šeimai,

“Moters” žurnalui ir bažnyčios

parengimų sekcijos vadovės B. 
Dambrauskienė ir S. Dervinienė 
jau spėjo suruošti kelis parengi
mus, kurių gautas pelnas pa
skirstytas jaunimo organizaci
joms, lietuviškoms mokykloms,

įvyko liepos 4 d. Bučo darže.
— Don Varnas posto “bowl- statybos fondui.

ing” komanda laimėjo I vietą 
Marzano “bowling” žaidimuose.

Socialinių reikalų sekcija, va
dovaujama Senkuvienės ir Va- 
dauskien’ės, ypač gražiai pasi- 

— Liepos 23 d., rugpjūčio 6 reiškė prieš šv. Kalėdas ir šv. 
d. ir rugpjūčio 20 d. Don Varno I Velykas, aplankydamos sergan-
postas yra gavęs leidimą pasi
naudoti armijos šaudykla. No
rintieji šaudyklon nuvykti turi 
tomis dienomis 6:30 vai. vak.

čius lietuvius įvairiose Toronto 
ligoninėse ir apdovanodamos 
gausiomis dovanėlėmis.

Kursų sekcija, vadovaujama
rinktis prie posto pastato, 6816 □ Kerševičienės, surengė viri-
<So. Western Avė E. Š

Cicero, III.
Iš šimtmetinės veiklos

m o ir kepimo kursus, kurie vei 
i kė visą žiemos sezoną; turėjo 
apie 60 kūpsančių. Čia kursan- 

j tės gavo progą susipažinti ne 
I tik su lietuviškais valgiais, bet

Lietuviai bruzda. Organizaci-1 r su kanadiškais, prisitaikant
jų atstovų susirinkimas įvyko 
liepos 11 d. Mūsų diena dar nė
ra nustatyta, bet numatoma rug 
sėjo 15 d. Paskirtos komisijos 
įvairiems darbams. O tų darbų 
darbelių yra nemažai. Geram 
pasirodymui reikalingas triūsas 
ir nemažai jėgų, o jų mes tu
rime. Br. Jameikienė su savo 
šokėjų grupe stovi pirmoje vie
toje. J. Kreivėnas ir A. Mondei- 
ka turi dainininkų ir mokyklos 
vaikučių, bet to neužtenka. Tu
rime gerų kaimynų Chicagoje, 
kurie ateis mums padėti tinka
mai pasirodyti; programos ko
misija tuo rūpinasi. P. Skorubs 
kas jau turi kontaktą su Daina
vos ansambliu — tikra garse
nybe.

P. Kimbarkas, kaip mūsų at
stovas iš širdies bendradarbiau
ja su visais. O prel. Ig. Albavi
čius — tai tikras fundatorius; 
jis pirmas pažada gausią para
mą. Aišku, jog išlaidų bus, bet

prie naujų gyvenimo sąlygų. 
Kursai buvo vainikuoti kursan- 
čių gaminta turtinga vakariene, 
pasikviečiant į ją senutes moti
nėles bei visuomenės veikėjus, 
kurie tą dieną ruošė Motinos 
dienos minėjimą. Buvo paskir
tos premijos kursantams už ge
riausiai gražiausiai pagamintus 
valgius. Taip pat šis skyrius 
nuolat ruošia agapes, kurios pra 
eina su pasisekimu ir pakilia 
nuotaika. Dabar ruošiasi K. L. 
K. Moterų Draugijos atstovių 
suvažiavimui, kuris įvyks Toron 
te rugpjūčio 3 d.

Daugelis tremtinių kratosi 
betkokiu organizaciniu veikimu. 
Tai yra klaidinga pažiūra, o y- 
pač moterims. Juk mes negali
me dirbti vien tik virtuvėje ar 
darbovietėje; norisi pamatyti, 
kas darosi toliau, kas darosi už 
tų keturių sienų. Antra — mo- 
riška prigimtis to reikalauja, 
kad būtų kam savo širdį atver-

gerais norais yra kliūtys nuga- j ti, pasiguosti ar pasidalinti sa
limos. O be to čia gi visų rcika-; vo moteriškais rūpesčiais. Tą 
las. Lietuviais buvome ir būsi-Į viską galima atrasti, dalyvau- 
me. D. jant organizacijoje. Todėl mes

METINIS VASAROS PIRKIMAMS 
KRAUTUVIŲ SĄRAŠAS

GERESNĖS VERTYBĖS IR PATARNAVIMAS 
WEST 63rd STREET

Prekybininkai šiame atsižymėjusiame biznio centre pietinėj miesto 
dalyje teikia jums geras vertybes bei įvairiausius patarnavimus, šie pre
kybininkai turi supirkę milionų doleriu vertės prekių kurios parduoda
mos neaugštom kainom ir garantuotai patenkins visus klijentų reikalavi
mus.

PIRKITE PAS JUOS ŠIANDIEN IR KIEKVIENĄ DIENĄ

“DRAUGO” SKAITYTOJAI, KIEKVIENĄ KARTĄ VISUS SAVO REIKMENIS 

PIRKITE PAS ŠIUOS PREKYBININKUS,

B & M CLEANERS
2643 W. 63rd Street 
PROSPECT 6-3510 

Ali work Done on Premises 
Ali Garments Returned in 

Plastie Bags.
Pick up and delivery

GOLDBERG CHILDREN’S 
APPAREL

3118 W. 63rd Street 
Pilnas pasirinkimas rūbų — kūdi
kiams, berniukams ir mergaitėms. 
Dydžiai — 0 iki 18. Taippat Sub- 
teens & Chubbys. Dabar vyksta 
vasarinis išpardavimas.

SEWING MACHINE
RAILROAD AALVAGE

Save from $100 to $200 on 
Necch - Singer - Phoenix - Pfaff 

Sligthly marred cabinets
ABC SEWING MACHINE 

SALES CO.
3034 W. 63rd St., cor. Whipple 

YVĄ 5-7812

COAL & FUEL 0IL
Quality and Service

Call

A. L. STRACHAN & SON
6301 So. Bell Avė. 
REPUBLIC 7-3860

CRONIN CLEVER CLEANERS
(Main Plant)

3423 W. 63rd Street
Ypatingiems žmonėms—geriausiai 
atliekamas rūbų valymo darbas 
Chieagos rajone. Veikia 30 metų.

VASLOW STUDIO
Įsteigta prieš 30 metų

3007 W. 63rd St. HE 4-8546
Lietuvis specialistas fotografas. 
Visokios fotografijos — vestuvinės, 
šeimos grupių ir mažesnių paveiks
lų bei paveikslėlių pasams.

Nepaprastai Daug Sutaupysite 
Per Mūsų 28-tą 

METINĮ IŠPARDAVIMĄ
Moterų gražaus fasono suknelės 
reguliariai parduodamos iki $7.95, 
dydžiai 9-15, 10-20 ir 14%-241/2- 
Dabar TIKTAI $3.88 — 2 už $7.50. 
NEMOKAMAI! $1.00 vertes šilkinė 
skarelė perkant 2 sukneles, atsine
šus šį skelbimą.

ZEMSKY’S DEPT. STORE
2805 W. 63rd St. prie Oalifomia 

GROVEHILL 6-1999

FOR EETTER DSED CfiRS
See

JAN MOTORS
Clean New Gar T radę Ins

2035 W. 63rd St PR 6-6151

J & J LINGERIE SHOP
3137 W. 63rd St. HE 4-9675
Specialės kojinės be siūlių — 
$1.19 pora — 3 poros už $3.00 

Taippat “sandai heel” kojinės — 
$1,25 pora — 3 poros už $3.00 

Kol išparduosime turimus kiekius.

COHNELY'S FLORAL SHOP
3532 W. 63rd St.

GRovehill 6-8444
Gėlės visokiom progom. Specialistai 
gėlių paruošime, vestuvėm ir lai
dotuvėm. Gėles pasiunčiame visur 
telegrafu.

< — B

Ž!

BRODERICK FURNITURE C(). 2424 W. 63rd STREET

at Artesian

PATARS
Phil Broderick 
leu I.andry 
■lim \Vlet

VI TO.IAI:
įliek Roberte 
Jerry Dunklati
Ii. L. ('rermun

KVIEČIA JUS DALYVAUTI PUSMETINIAME IŠPARDAVIME

NUO LIEPOS 19 IKI LIEPOS 31-OS DIENOS

1 Nuolaidos
nuo fabrikantų 

siūlomų kainų

Visame krašte reklamuojamos prekės apie kurias jūs žinote — Tai mūsų du-kartinis metuose išpardavimas — mū
sų prekės sandeliuose yra šviežios ir “Up-To-The Minute” dėlto kad išleidžiame nebegaminamus stilius bei audinius 
už jums pinigus taupančias kainas.

ŠTAI TIK KELETAS ŽYMESNIŲ VE RT YB IŲ

2 AND 3 PIECE SECTIONALS
Modern ir French Provincial Stiliaus — AmpusaJai yra Nylon, Metallic 
Cottons, Unen šiose spalvose — Toast, Aukso, Smėlio, Coral, Turųuoise. 
Medžio spalvos — šviesus, juodas, vaismedžių.

SOFAS - CHAIRS Cii.stoniii'ilt Quallty — Mataleses, 
Nylon* šiose spalvose: Aukso ir 
Rudos, žalios, Nuirta — Moderniš
ko ir Tradicinio stiliaus.

LOUNGE CHAIRS • 
KĖDĖS

OCCASIONAL CHAIRS • DANIŠKOS MODERN. 
• RECLINING CHAIRS (KĖDĖS)

BEDROOM Modern — Early Ameri«in — Solid Ma- 
h o gan y — Solid Maple — Solid Cherry 

Panel ir Bookcas lovos

LAMPS AND TABLES MalioK.tuy — Riešuto meti. 
Vyšnių imsi.—Klevo meti. 
Modern. — TnullciniHi 
šviesuos irnsl.-.iiKMli* imsi.

Atdara šiokiadieniais iki 6 vai. vakaro. Pirmad. ir ketvirtad. vakarais iki 10 vale 

<-■■■' 4--...... 4- —4- ------- -i------ -1-— 4-

Brodericks
Tiems kurie sunkiai dirba pelnydami pinigus 

-4-   4- S- — -8- =
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PAJIESKOJIMAI
Jieškoma JADVYGA GUTOWS- 

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

AUKOS UŽ KALEPOORIŲ
kalendorių Atsiunti

REAL ESTATE
(Ji
šia

“Draugo” 
asmeny■: t?±JE&

fUSSIFIED AND HFIP W A N T Fl) 1IISPradės nedarbingumo
pašalpas mokėti

Socialinio Draudimo įstaiga 
dabar ruošia išmokėjimo čekius 
tiems asmenims, kurie buvo 6 
mėnesius nedarbingi ir buvo tuo 
reikalu padavę aplikacijas. To-

J ieškomas LAUCIUS, KOSTAS, kių nedarbingų asmenų skaičius 
sūnus Juozo, gimęs 1918 mt. kovo i Chicagoje yra apie 125,000 ir 
9 dieną, Žagarės valsčiuje, Stalmo- I .. . , , , ,
kų kaime. Jis pats ar kas nors iš Jiems Pasalpa bus mokama už

B. Matulevičius .... $2.00
P. Tamošiūnas ........ 1.00
P. Karosas ............... 0 35
Jonas Nevara ............ 1.00
M. Dičpinigaitis ....

GAGE PARKE
Pajamų nuosavybė 7 kamb. rezid. i

REAL ESTATE REAL ESTATE , HELP WANTED — MEN

1957 m. liepos mėnesį, bet če
kius jie gaus paštu rugpjūčio 
mėn. pirmomis dienomis.

Kadangi tai yra nauja ap- 
draudos programa, tai gali at
sitikti, kad kaikurie nedarbingi 
asmenys pašalpos čekius nega
lės gauti rugpjūčio mėnesį, nes 

Jų aplikacijos buvo paduotos
ir. STASYS tiktai prieš kelis mėnesius. Bet 

sčiaus, Bilionių km. Yra žinių iš visdelto, kai jie gaus pirmą įs-

jo giminių bei pažįstamų prašomi 
atsiliepti šiuo adresu: Lithuania S. 
S.R. Šiauliai, Tiesioji gt. 24. Gird. 
Vainienė.

Jieškomas ALFONSAS LATVE- 
NA, mokytojas, kilęs iš Salamies
čio. Jieško jo sesuo Fele Latvė- 
naitė iš Sibiro. Prašome atsiliep
ti šiuo adresu: Rev. F. Kireilis, 109 
West St., Ilion, New York.

Lietuvos nuo tėvų. Atsiliepti: Ele
na Rimkevičienė, 6819 So. Camp
bell Avė., Chicago, III.

mokėjimo čekį, tai pašalpos bus 
mokamos už liepos mėnesį, nes 
jos bus prisiųstos kiek vėliau. 

Norman A. Buending, pietinės

Ir 2-jų k. butas rūsyje. Kadijatoriais 
gazu apšilti. Galimybė padaryti 3-čias 
butas. 2 aulom, garažas. Paskola su 
<16%. Pilna kaina $19,900.

I MARQUETTL PAKKE
Savininkas turi greitai parduoti

V Grvhniiskntj 1 (111 i * uu*ftto medini namų — 5 ir 3'/,
’• OiyodUSKas ............. l.UU kanib., alyvos šildymas. Tik $11,900.
Leonas Kogelis ........ 0.50 tlie pu,ko 1 mt. senumo £> kum.

° būt. (3 mieg. į, apačioje ir 4 kinb.
i būt. viršuj, kilimai, įkainuota pri- 
| einamai.

BRIGHTON PARKE
1 lį augšto mūr., 7 kamb. (4 mb-g.J 

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

Apylinkėje Cicero ir 4S gatv. nau- 
at- Jas 5>/į km b. (3 miegam.) mūr. na

mas. Pilna kaina $18,500.
PASITEIRAUKITE mūsų namų 

sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

1 00

Ačiū geradariams.
“Draugo” administracija

PARAMA “DRAUGUI”
"Draugo” spaudos reikalams 
siuntė šis asmenys:

V. Sakalas ................ 1.00
G. Juškaitis ...............  1.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

REAL ESTATE
Jieškomi — KAZfi STURYTE

IVANAUSKIENEI iš Laugalio k ) dalies Socialinio DDraudimo is- 
ir jos vyras JUOZAS IVANAUS- . ....
KAS (iš Svirnių kaimo), Kelmės taigos menedžeris, prašo su
valgė., Raseinių rajono. Iš Lietu-i interesuotiems asmenims būti sų pamatai, pilnas cementuotas rū- 
vos išvyko sn dviem dukrom. Gy- kantriems. Kiekvienam nedar-
veno Chicagoje, vėliau Instenbur- ,. . . , pajamų Pilna kaina $8,500.
ge. Atsiliepti adresu:: Kazė Pet- dingams asmeniui bus pranešta 5636 S. PRINCETON
rauskaitė, Kelmės miestas, Elekt- raštu apie jų aplikacijos rezul-; Skambinti savininkui ST 3-4495. 
rinės gatvė Nr. 9, Lithuania.

PAJAMŲ NUOSAVYBE. 4 butų 
medinis namas — 2 po 5 ir 2 po 4 
k. Atskiros vonios, cementinių blok

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

5916 Ko. Weat>*rn Avė.
PKosp. g-2234 arba HEm. 4-7085

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

tatus ir kada jiems numatoma 
pasiųsti pirmasis mokėjimo če
kis. Jis taip pat pareiškė, kad 
kiekvienas suinteresuotas as-

Pajieškoma PRANE ANDRIUS- 
KY - JAŠKEVICIOTE, atvažiavu
si į JAV apie 1925 .metus. Dabar

paskambinti arba as- 
boro, Ra., netoli Pittsburgo. Psu i meniškai apsilankyti į distnkto
jieško Vladas Jaškevičius, Box 
326, Brooks, Alberta, Canada.

Pajieškomas ANTANAS DtANY- 
LA. Kilęs iš Pagirių, Ukmergės 
apskr. Jieško motina iš Lietuvos. 
Jieškomasis arba žinantieji apie jį 
prašomi pranešti šiuo adresu Ane
lė Blušys, Treggodwell, Camelford 
Cornwall, England.

Pajieškomas Barščiauskas Jur
gis, sūnus Zigmo. Jieško artimi gi
minės iš Lietuvos. Jieškomasis ar
ba apie jį žinantieji prašomi pra
nešti šiuo adresu: A. Rutkevičius, 
16 Burųfield avė., Toronto 4, Ont. 
Canada. ,

įstaigą dėl savo aplikacijos ir 
dėl mėnesinės pašalpos mokėji
mo.

Pneš pirkdami ar parduodami 
namas, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mos.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTABY PUBLIC 
2405 W«rt 61 St
WAlbrook 6-5080

PRospect 8-8670 (vak. Ir semad.)

St. Uvnis iiarap. Savininkas par
duoda de luxe mūrinį Georgian na
mą. $27,000. G kamb. 1 (4 "tilo” vo
nios. Naujai dekoruotas iš vidaus ir 
iš lauko. Gazu "F. A.” apšildymas. 
35x125 apsodintas sklypas. 2 auto. 
garažas. Daug priedų. Poilsio kam
barys rūsy. Skambinti GRovehill (l- 
8088 susitarimui.

JIEŠKO BUTO

KL. Mano vyras prieš keletą 
metų išėjo į pensiją. Jis yra gi
męs 1892 m. vasario 1 d. ir krei
pėsi į Socialinio draudimo įstai
gą pensiją gauti vasario mėn. 
pirmomis dienomis. Jis tik da
bar gavo pirmą pensijos čekį. Įs
taiga jam išmokėjo už 1957 m. 
sausio mėn., kada jis dar nebu
vo 65 metų amžiaus. Ar jis turi 
grąžinti šį sausio mėn. čekį?

AT. Čekio nereikia grąžinti. 
Legališkai asmuo pasiekia nu-

Jieškomi: 1) JONAS JONAITIS 
(JUNATTIS), gim. apie 1879. 2)
JURGIS JONAITIS (JUNATTIS), 
gim. apie 1886. Abu iš Lietuvos 
išvykę j Ameriką po 1905 m. 3)1 rodytą amžių viena diena prieš
KOTRYNA TOMAŠAUSKAS - JO 
NAITYTE,, ir jos vyras JONAS 
TOMAŠAUSKAS, (gimęs Bačiūnų 
km.), jos vaikai ALBERTAS TO
MAŠAUSKAS ir MARIJA TOMA
ŠAUSKAS, abus gimę Rygoje, Lat
vijoje.

Viršminėti Jonas, Jurgis ir Kot
ryna yra gimę Panevėžio apskr., 
Rozalino vaisė., Tarvydų kaime. 
Jieško jų sesuo Teklė Mukans. Jie] 
patys arba apie juos turintieji ži-1 
nių prašomi atsiliepti šiuo adresu: 
Stanislavs Mukans, R. 1, Conklin, 
Michigan.

savo gimtadienį. Teisiškai kai 
jūsų vyras pasiekė 65 metus am 
žiaus 1957 m. sausio 31 dieną, 
tai jis įgijo teisę nuo to laiko 
pensiją gauti ir jam SociaŲnio 
draudimo įstaiga išrašė čekį 
už 1957 m. sausio mėnesį.

—Pr. šul.

Iš Lietuvos jieško savo sesers 
DOMICĖLĖS JANUŠIO (GENIU- 
TES), kilusios iš Karaikonių kai
mo, gyv. Chicagoje. Atsiliepti ar
ba apie ją pranešti adresu: Pra
nas Antanivičius, 5143 S. Justine 
St., Chicago 9, III.

Jieškoma MIKALINA AMBRO- 
ZAIT1ENE, anksčiau gyvenusi ad
resu 4343 S. Honore St., Chicago. 
Prašoma atsiliepti arba apie ją ži
nantieji pranešti — The Blšhop’s 
Resettlement Committee, 228 N. 
La Šalie St., Chicago, III. Tel. AN- 
dover 3-7080.

DAŽYMAS
DEKORAVIMAS

VL VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

įvairiomis dažymo-dekoravi- 
mo technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, SALES, i 
GYVENAMUOSIUS NAMUS , 
iš vidaus ir iš oro.

Ekspertas vidaus dekorą- ! 
tyviam įrengimui — interior į 
decorator. — Spalvų parin- j 
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų ir 

j kt. Turime visus draudimus. 1 

7144 S. ŠACRAMENTO AV. 
Tel. PRospect 8-2215

Jieškomas POVILAS DAMB- 
RAVA, s. Justino, gim. 1923 m. 
Jieško sesuo Teklė. Rašyti — O- 
na Junkeris, 103 N. 20th Avenue, 
Melrose Park, III.

Jieškomi: ARČIKAUSKAS (AR 
CYS) VINCAS ir JONAS, JONO 
ŽMONA URŠULE ŠAKATAUS- 
KAITE - ARCIENE, duktė Juozo 
ir ARCIKAUSKAITE (ARCYTE) 
Ona,. Jie yra gyvenę New Yorke, 
Brooklyne, Washingtone. Jie pa
tys arba žinantieji apie juos pra
šomi atsiliepti: Elzbieta Norkeliū- 
nienė, Kauno srities, Kybartų ra
jonas, Kybartų m., Kapsuko g-vė, 
Nr. 95.

Jieškomi: UZDILAI, Jonas, Jur
gis, Antanas, Pranas, Juozas,, sū
nūs Vinco. Jie patys, jo šeimos ar
ba žinantieji apie juos prašomi ra
šyti šiuo adresu: S.S.S.R., Sverdlov 
skaja Obl., Gorod Severouralsk, 
P/O Ceremuchova, UI. Kalininą, 
Dom, Nr. 34a, kv. 4, Uzdila Anta
nas, Petro.

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOAUS

DĖMESIO,

Dirbančiai motinai ir vaikui rei
kalingas apstatytas butas. Skam
binti TRiangle 4-5380.

kxhxxx><xxxxxxkxx>o<xx>oooo-o<

Skelbtis * DRAUGE’ aosunoaa 
nes ils yra plačiausiai 
iHtiitnų dienraštis o skelbimų 

kaina yra prieinama vioiema
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-

MER VALOME IK TAISOME 
VISŲ PIRMŲ 

ŠILDYMO ĮRENGIMUS
Taip pat turime įvairių naujų 

PEČIŲ IK BOILERIŲ. Pas mus 
gausite LENNON, KHEEM IR HESS 
OAZO ŠILDYMO ĮRENGIMUS. Iš- 
keiskite pas mus jūsų seną stokerj, 
alyvos pečių ar gazo pečių j naujus 
moderniškus šildymo įrengimus. Ne
reikia nieko (mokėti. Iki 5 metų iš
mokėjimui.

Dėl nemokamų apskaičiavimų te- 
lefonuoktte:

RAGINE HEATING CO.
8040 So. Haidne Avė.

ABe. 4-2065 ar SOu. 8-7446

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENB8 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sea. Merce- 

Bemardo Brazdžionio poezijos <^es- pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios
knygos gautas šiomis dienomis 
"Drauge“, 4545 W. 63rd St., Chi
cago 20, UI. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

Skelbkitės “Drauge"

užsakymus siųsti:

“DRAUGAS"
4546 W. 63rd Street, Chicago 29, m.

Kenkite dlen. Draugą!

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

NORVILĄ
KKAL ESTATE SALES 

2000 W. 5»th St. Tel. PRospect 8-5454
dllliuilllliuilllllillliuiiillliiliiiiiiinniffiii:

PARDUODAMAS 40 AKRŲ ŪKIS, 
4 kamb. modern. namas, kiti pasta
tai, traktoriai, įrankiai ir javai. 
$10,000.

5 KAMB. modern. namas kiti pa
statai, javai. Juodžemė. Prie U. S. 
30. 90 pėdų pagal kelio x 725 pėdas. 
$7,500.

Ioiiis Hlavacck, Iteal Estate, 
East on U. S. 30, Grovertown, Ind.

.America’t Handleat Refrlgerato^

SHEER LOOK STYLED to glve your 
kitehen that “Bullt-ln" Look.

” FRIGIDAIRE
RKPRIOKRATOR

eOMPARI-YOU CANT MATCH 
THM BUY AHYWHIM 

e Supor Proosor Chod-Mtoroa frosoo
. _ j .itooo.

e Supor Storos* Doer bot I romov- 
oblo sboivos

e Olldo-Out Porcololn-lnomeled 
Hydrotor—full-w1dth

e 3 All-Alumlnum Ronovable 
Sholvot—fuli-wldth

O ButtorCompartin.nl 
e 3 Ouickubo les Trayt 
O Now Sofoty-Soal Door

Net e Imt yoar't model— 
net a įtrippod "tpoelal"— 
būt a full-feature, brand- 
now '57 rogular FrlflldoljĮUi 
Rofrigoratorl

ŠĮ PUIKŲ “FRIGIDAIRE” 
ŠALDYTUVU NUPERKATE 

TIK UŽ

s | 99 95
nes už jūsų senę šaldytuvą 

atskaito $80.00!

ARBET’S, INC-
FURNITURE AND APPL|ANCES STORE

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

Mūr. 2 a. po 4 k. centr. šlld. $25,500 
Mūr. 2 u. po 5 k. šild. gazu $23,000 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg., šlld. gazu, 

alum. langai, nauj. garaž. $24,000 
Mūr. 2 a. po G k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $29,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLirtsiili, 4-7450; lies. 

YArds 7-204(1

Brlghton l*ke ir Marųuette Ūke.
O ir 3 k b., gar., šilti., tlv. lotas, pa

likimas, tik $15,000.
2 po 4 kb„ nauj. gar., tik SI 1,300. 
5 Ir 3 kb., šilti., išvyksta, tik

S 12,500. AdB
3 bl. Ir kruiitiivė, gar., Ilga, tik 

S10,500.
Naujos 2 po 5 kb. tik 928,500. 
Naujas u kb., brangūs priedai —

burgenos.
V ra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

TVARKINGAS
41/, kamb. mūr. bungalow, gazo 
karšto vandens šildymas. Daug ver
tingų priedų. Gražus sklypas prie
ky. Arti 71st St. ir So. Artesian 
Avė., $12,000.00. Volodkevičius.

JUMS KAINUOS TIK S8.000 
Med. 5 kmb. namas Gage Parke.

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

APSAUGA NUO POTVYNIO 
4o pėdų sklypas. 6 kamb. mūr. re

zidencija. Du blokai nuo Marųuette 
Parko. Apšildomas gazu. Alum. dvi
gubi langai. 1 % karo garaž. $20,001). 
A. Katilius.

TTK $10,000
Marųuette Parke 5 kamb. mūr. re

zidencija su garažu. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2785 Weet 71st Street 
Visi telefonai: WAJbroolt 5:«015

Brightbn Parke, kampinis namas 
ant 30 pėdų sklypo; 2 butai po 6 k b. 
Ištisas rūsys ir pastogė (attic), 3 
autom, garažas. Centr. karštu vand. 
šildymas I-me aukšte. Aliumini jaus 
sieteliai Ir žieminiai langai 2-me 
aukšte. Namas labai gerame stovyje 
ir parduodamus nebrangiai

, 2-Jų butų:‘41/, ir 6 kamb. Prie 
geru susisiekimo. Centr. karštu van
deniu apšildymas. Ištisas rūsys. 50 
pėdų sklyitas. 3 autoinob. garažas. 
Sieteliai, žieminiai langai ir “vene- 
tlan blinds”. Tik $17,000. Nepraleis
kite šios progos. Tikras bargenas.

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlov 5-5900

JOB OPPORTUNITY WITH 
A FUTURE 

T R A I N E E S 
for constantly growing concern in 
rubber plato making. Steady work, 
5 day week. Good working condl- 
tions. Ali benefits. Eicellent oppor-
tunlty for energetic young men. 

Apply
PORTEK A DUGAS, INC.

02« S. Clark HA 7-5774

COMPOS1TORS
Steady work. 5 day week. Good 

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

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

HA 7-5774

VYRAI IR MOTERYS

BRIGHTON PARKE
Savininkui nuomos nereikia mo

kėti.

4 po 5 kamb. 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 
butai parduodami už 2-jų butų kai
ną.

Nauji 3-jų butų mūriniai namai. 
1 pilnas blokas "custom built” 3-jų 
butų namai statyti

KAMINSKI BUILDERS
O Apylinkėje 57th & St. Tx)Ois 

O 2—5% k. & 1—4 k.

O Namo dydis 24’x53’

ST. ANN’S PARISH, LANS1NG, 
ILLINOIS. 6 room brick bungalotv, 
3 bedrooms, forced warm air oil 
heat; attached garage, enclosed 
porch. 1 block to park, shopping & 
transportation. Corner lot. Kuli price 

$19,500. HELM S REALTY, Granite 
4-4ioo. t < a

BRIGHTON PARKE
$2,000 įmokėti, med. 2 po 4, šva

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

pas, garažas, tik $14,000. Atsiliepki
te ir su mažu jmokėjlmu.

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

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

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

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

garažas, puiki vieta.
KITUR:

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

BIZNIAI:
Mūr. 3 butai ir gelž. išdirbinių 

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

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

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

visais (rengimais, 35 gt- netoli Ash
land.

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

TAVERNAt REIKALINGA 
VIRfclA arba VIKRIAS. 

Atlyginimas ir darbo sąlygos geros. 
Reikalui esant galima gyventi vieto
je. Skambinti tel. LU<llow 2-2AU6.

W0RK NEAR HOME & SAVE 
TIME TRAVELUNG!

EXPERIENCED 
BILLER - TYPIST 

EVENINGS
Pleasant conditions,

Good starting salary 
apply

MR. DAVIS

ADKINS TRANSFER C0.
3069 S.' SH1ELDS ČA 5-4540

HELP WANTED — FEMALE

IT’S PUN TO WORK NEAR HOME

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

D. A. MATOT INC.

1533 W. Altgeld LI #-2177

BUILDING & REMODELING

Nauji namai, garažai, (vairūs pa- 
taisytno Ir pertvarkymo (remodel- 
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRAOTOR 

4327 S. Campbell Av., CMcago 81, III. 
Telef. YArds 7-9675 arba CL 4-7450

O Virtuvėse “bu'lt-in 
bei krosnys

orkaitės

Ąžuolinės spintos bei papuošimai

O “Vanity” koklinės vonios

O "Twin sized” miegamieji

| o “Radiant” karštu vandeniu apšild.

o Potvynių kontrolė

o Užpakaliniai laiptai yra “tiled”

O “100 pins” vielos

O Naujai cementuotos gatvės

O Jūs galite pasirinkti dekoravimo 
bei koklių spalvas.

KAMINSKI & KREJCI
K - AND - K RKALTY 

4302 W. 55th St. LU 2-1700

MARQUETTE PARKE mūr. 2 po 
6 kamb.; 3-jų metų mūr. 5 kmb. 
prie pat Marąuette Pk. $20,500.
BRIGHTON PARKE Med. 2 po 4 
kmb. Rūsys ir centr. šild.
WEST SIDEJE mūr. 12 po 5 kmb., 
centr. šildymas. Pajamų $9,500. 
Kaina $37,500.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

D. M0NSTAVI6IUS
REAL ESTATE - 1663 W. 103 Bt 

Tel. BEVERLY 8-8U44 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose Ir
valdžios įstaigose.

INCOBK TAX- Tai aceountant

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančianskas instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLympic 6-0776 ano 8 vaL 

ryto Ud S vai. vakaro. 
Telefonas nuo 6 vai. vakaro: 

OLympic 2-6752

LIET. APDRAUltOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtlnos kainos.

Prieš darydami apd raudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5S71

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
S108 S. Ashland Ave_ Chlcoso SO, TIL

S3
KADA NORITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMlTS
Kreipkitės Į

SOPRYCH REAL ESTATE 
•407 S. Kedzle Avė. WAlbrook 5-3216
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS

Namų statyba, |valrfls 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 TErndnal #-5581 

nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: $16 
Nnlton Wlllnw *4nrtncs UI

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOB 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4228

Namų tel. Blahop 7-SS4O 
2737 West 48rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S 48th Ct., Cicero 50, Dl.

Statome naujus namas ir garažas. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pą įvairins remonto darbus, skabiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-27US nuo • vai. 

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

PROGOS — OPPORTUN1TIES

Pardavimui TAVERNA Ir SALfcS. 11
Pokyliams gaminamas valgis. Sa
lės dažnai išnuomuojamos. Įsigyve
nęs biznis. Geros pajamos. Pilnai 
(rengta.

labai pelningas biznis.
Užimkite ir pradėkite dirbti. 
Skambinti —

BB(HMwick 8-6575

Modern. Oroserių 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 COlumbus 1-4668.

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Bullders Gen. Controctors

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

Namų (kalnavlmas Ir (valrOs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

MINAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

PRospect 8-S01S
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. HL

VIKTORO KO 2IOO8 
Lietuvtfiks gazolino stotis Ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6759 8. WB8TERN AVB. PB 8-9633

Statome
NAMUS IR 
GARAŽUS

MASTER BUILOFRS
General Contractlng Co.

<8av. V. Sodeika Ir 4. Skombakao)
< 1800 S. 4HTH CT.. CICERO 60. ILL 
j Tel. OLympto «-7881: TO 8-4986

Ir atliekame visus statybos Ir per 
(tvarkymo (remodeltng) darbus.

POR SALE Coral Recf Sea Foods 
Restaurant. French frled shriinp, 
chlcken in the box, carry-outs. Cor
ner Store, high volume buslness. 
Full price by owner $3,500.

734 H. Kedzle Avė., Chicago, III. 
NEvada 8-9219

Parduodamas TAVERNOS BIZNIft 
— 8222 80. KEAN AVĖ., Wlllow 
Springs, III. Geras biznis. Didelė vie
ta automobiliams pastatyti. Priešais 
Liet. Tautiškas kapines.

Parduoda ma RŪBŲ VALYKLA 
IR SIUVYKLA. Biznis įsteigtas 
prieš daug metų. Tel. REliance 5- 
5281

Parduodama Maisto ir Mėsos 
Krautuvė. Geras kampinis biznis. 
Turi parduoti dėl nesveikatos.

2558 WEST 69TH ST. 
REpublic 7-1996

I6NUOMUOJAMA — POR BENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butą išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turima 
laukiančiųjų sąrašą.
. VARPAS Real Esteto 

6916 Ho. Weetem. PRospect S-9S84

— Išnuomojami 2 kambariai su vi

sais patogumais — viengungiams.

4445 Ho. WoHhtenaw

Išnuomojamas atskiras kambarys

su atskira vonia.

LUdlov* 5-9439

Išnuomojamas apšildomas kamba-

rys vyrui.

3544 S. UNION AVĖ.

ButtorCompartin.nl
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Pasaulinė paroda
1958 metais

Ateinančiais metais yra ruo
šiama Briuselyje milžiniška pa
saulinė paroda, kurioje daly
vaus 48 valstybės. Tai bus 31- 
ji pasaulinė paroda. Pirmoji 
šios rūšies paroda Įvyko 1851 
m. Londone. Ją aplankė apie 
šeši milionai žmonių. Po tokio 
pasisekimo ir kitos Europos, 
valstybės vėliau ruošė pasauli
nes parodas. Ateinančių metų 
parodą, manoma, aplankys apie! 
35 milionai žmonių.

.Parodos rengėjai 1954 m. iš
leido raštk, kuriame paaiškina
mas parodos tikslas. Ten sako-! 
ma, kad mūsų laikais susida-l 
riusi spragar tarp milžiniško 
technikos progreso ir bendro j 

žmogaus išsivystymo. Reikia su 
derinti technikos ir augštesnių- 
jų žmogaus vertybių išsivysty
mą. Žmogus turi apsigalvoti 
apie savo vietą pasaulio pažan
goje ir prisiminti žmogiškąsias 
vertybes.

Kitas parodos tikslas — 
tarptautinis bendradarbiavimas. 
Tautos nėra atskiros neprikišu 
somos salos, bet visos žmonijos 
gyvenimo dalyvės. Nei vienai 
tauta, nei vienas kontinentas j

/
negali tik sau gyventi. Paroda 
nori iškelti tarptautinio ben
dradarbiavimo būtinumą’ visose 
srityse.

Belgija ruošiasi užimti di
džiausią parodos dalį. Iš 200 pa 
rodai skirtų hektarų ji užims 
45 hektarus. Pirmą kartą šioje 
parodoje dalyvaus ir UNO, 
UNESCO bei kiti europietiško 
formato organizmai. Bus dvi 
ypatingos tarptautinės sekcijos, 
skirtos mokslui ir menui.

Ir Bažnyčia nenori šioj paro
doje atsilikti. Katalikų Bažny
čiai yra skirta apie aštuonioli
ka tūkstančių kvadratinių met
rų. Planai dalyvauti parodoje 
buvo pradėti 1954 m., o 1956 
m. buvo šv. Tėvo patvirtinti. Pa 
grindinė plano mintis yra to
kia: dabartinis žmogus vargs
ta ir jieško savo gyvenimo pras

Garbingam
Prof. BERNARDUI KODAČIUI 

mirus, Jo sūnų Keistutį ir marčią Kunigundą 
užjaučia

L. ir J. Pečiūrai
U

mės: Žmogus gyvena viltimi, 
nes IJievas jį išaugštino ir pa
darė regimojo pasaulib kara
liumi. Bus atvaizduotas Dievo 
jieškojimas paklydusio žmogaus. 
Bus iškelta Kristaus, Bažny
čios ir šventųjų įtaka tiek žmo
gaus išganymui, tiek mokslui 
ir kultūrai. <

Parodos centre bus bažnyčia 
su 2,500 vietų. Žymūs mūsų lai
kų pamokslininkai bus pakvies
ti dalyvauti. Prie bažnyčios bus 
speciali koplyčia, kur bus nuo
lat laikomos Švenč. Sakramen
tas. Parodoje atitinkama vieta 
bus rezervuota ir Vatikano vai 
stybei. Todėl manoma, kad tie, 
kurie turės galimybės ateinan
čiais metais aplankyti parodą, 
patenkins ne tik savo smalsu
mą, bet turės nemaža ir dvasi
nės naudos.

(HKAGO.Ii
Didesnis policijos 

biudžetas
Projektuojamas 1958 m. Chi- 

cagos policijos biudžetas, nu
matoma, bus $5,000,000 dides
nis. Tie pinigai bus sunaudoti 
perkant kaikuriuos reikmenis, 
be to — algoms 342 naujų po
licininkų ir 200 naujų raštinės 
tarnautojų, kurie pakeis dabar 
ten dirbančius policininkus.

Bus daugiau moskitų
Otto McFeely, Dės Plains 

Slėnio Kovos su moskitais dis- 
trikto prezidentas, atkreipia dė

STELLA BRANSON 
(Brazauskas),

merg. pav. Bergiolas
Gyveno 923 W. 35th St.

Mirė liepos 17 d., 1957, 10:45 
ryto. Gimė Lietuvoje; kilo iš 
Raseinių apskr., Kelmės parap.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Jonas; 2 dukterys: Stelių 
Merolla, žentas Raiph ir ficr- 
nice Kansler, žentas Edward, 
anūkė Candace; giminaitė An- 
na Linhart su šeima ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįsta
mų.

Priklausė Brighton Parko 
Moterų, Žagariečių D-joms ir 
Rietuvių Demokratų lygai.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 South 
Ldtuaniea Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
lieptos 20 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų buS 
nulydėta j Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: vyras, dukterys,

anūkė Ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3401.

mesio, kad paskutinės liūtys 
Chicagos apylinkėse sudarė 
daug kur laukuose balas ir jo
se išsiperės moskitai iš kiauši
nėlių, ten padėtų prieš 4 ir net 
5 metus. Dėl to Chicagos apy
linkėse šiemet turėsime dau
giau moskitų.

Dėl plaukų pateko policijon
Policija sulaikė John Mer- 

chut, 39 m. vyrą, kuris pus
penktų metų mergaitei sumokė
jęs 25 ceųtus gavo jos “sutiki
mą“ nukirpti jos kasas. Moti
nai pasiskundus, policija kal
tininką surado. Jo mašinoje, 
kur buvo priversta visokiausių

A. A.
EMILY ANDREKUS 

(ši n tąsytė)
Gyveno 2460 W. 45th PI.

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

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

Amerikoje išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Zidorius, 2 sūnūs, Alek
sandras, marti 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 Žitautienė, 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 Vienuob no Rėmėjų Drau
gijai, Apaštalystės Maldos D-jai, 
Keistučio Pašalpos Klubui, Chi
cagos 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. ry.to 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 
gimineSį draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, mar
čios ir anūkai.

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

laikraščių, drabužių, antklo-j 
džių ir kitokių dalykų, rado dar Į 
keturias nukirptas kasas. Areš
tuotasis prisipažino išsėdėjęs 
kalėjime 8 metus už moters nu- 
skriaudimą. Taipgi buvęs užda
rytas dviejose nsichinių ligų li
goninėse.

i-

r

T ‘“Ti t

GIJ2AUSKU
BEVERLY HILUS OfiLINYCH
Geriausios gėlės dėl vestuvių, bans>
'(j. laidotuvių ir kitų papuošim.

2443 West ttSrd Strem
Tel. PRnspcct S-0833 Ir l’B M-OtUM.

Duoną ir įvairias skoningas 
bulkutee kepa

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

Tel. CLlffslde 4-0370 
Pristatome i visas krautuves 
ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame į visus artimuo
sius miestus.

Perskaitę “Draugą“ duokite 
kitiems!

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

UOOtflG VALANDOJ

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ dhucktobiai

0M5 Sk Vertei Ayk Air OondMoned keplyOa 
7-MOV — 7-M01 Automobiliam* vtota 
karts gyvena kitose mlssto Jalyssi gaasdas

ksplyMą aršias Jūsų aamų.

FREE GIFTS
DABAR GAUSITE 

AUKŠTESNIUS 
DIVIDENDUS!

FOR JULY SAVERS

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 • . .

A. A.
PETRAS S. VAINOWSKI

(VAINAUSKAS)
Gvveno 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 (Grenaaite), 

duktė Diane Gorski, žentas Gerald, anūkė Donna Lyną, 2 
sūnūs: Robert ir Gregory, marti Linda, motina Marijona 
Vainauskiaa, sesuo Marijona Kareiva su šeima, 2 tetos. 
Aleksandra Martinkienė ir Anelė Mažeikiene, ir jų šei
mos, 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 Roval Arcanum Oakvvood Council No. 805.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. West-

em Avenue. „ , __ , , .n nr,
Laidotuvės įvyks šeštadieni, 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 šioseJaidotuvėse. 'I Nuliūdę lieka: žmona, duktė, sūnūs, motina, marti ir žentas.

Laidotuvių direktoriai Mažeika-Evans, telefonas REpublic 
7-8600.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

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

T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

' Ambulansų pataroa- Mes turime koplyčias
' vimas dieną ir nak- I I v s o s e Chicagos ir
1 tį. Reikale, šaukti
1 mus.

Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame

PLIAŽUI ANTKLODE 
UŽ $200.00 SANTAUPAS

Ši puiki antklodė ir dėžė yra 
dovana Jums kai sutaupote 
$200.00 įdedami į jau esamą 
taupymo sąskaitą ar atidaryda
mi naują. Tai praktiška dovana va
saros laikotarpiui, būnant prie 
vandens arba šiaip išvažiavime.

TROOST - PACHANKIS MONMS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vtee-Presldent

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

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

i
ANTANAS M. PHILLIPS

3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 We»t 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS^
10821 8. MICHIOAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

Savings Insured...Since 1938

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

- .
1 447 So. 49th Court • Cicero 50 • TO 3-81 311 J-BIJI

to Kl
1 paminklų patalpas ir atgal mea visuomet parūpinama 

transportaciją automobiliu.
Atdara kaadian Ir a^kmadleniata nuo 9 vai ryto Iki 5 vai popiet

IŠSIRINK ITF DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DIF.NOJKl 
JOKIO JMOKJJTMkt. SUMOK kSI'TTC KAPT NIC DTRNOJK.

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

VASAITIS - BUTKŪS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, IU TeL OLymplc 2-1003

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

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOvvnhall 3-9687
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X Trys šimtinės. John Me
čioms, Petronėlė Jančauskaitė 
ir M. Petrauskas, siųsdami pini
gus už “Verkianti Dievo Moti
na Syrakūzuose", paaukojo po 
šimtą dol. naujosios marijonų 
statybos skoloms sumažinti.

X K u n. M. 'Urbanavičius,

MIC, pernai buvo išvykęs stu
dijoms į Columbijos universi
tetą, kuriame du semestrus 
klausė slavistikos paskaitų Š. 
m. birželio mėn. šias studijas 
užbaigė ir vėl grįžo į senąją sa
vo gyvenamąją vietą — T. Ma
rijonų seminariją prie Chica- 
gos.

PROFESORIŲ DRAUGIJOS NARIŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Liepos 7 d. Chicagos Lietuvių tarta augštojo mokslo pažanga

Menininkų Klube įvyko Lietuvių1 nepriklalsomoje Lietuvoje. Pra- 
Profesorių Draugi jos Amerikoje • nešimą pateikė prof. Stp. Kolu- 
(LPDA) narių suvažiavimas, paila; netrūko ir dalyvių pasisa- 
kurį pradėjo valdybos pirm. M. ( J posėdį buvo atvykęs
Krikščiūnas, pasveikindamas vai Į Vliko pirmininkas ir tarė žodį.
dybos vardu visus atsilankiu-i • j- i. o .. . “ Valdyba surengė diskusijas tesius. Suvažiavimą sveikino ras-' r x* • i i
, . t - ?'• , .. . ma Specialių augstųjų mokyk-tu Amerikos L.etuvlų Inžmienų ,ų santykiai „£veiįitet» ^ic.
nr f *7 * t- U jungos Vaf/U tuvos sąlygose’’. Buvo nagrinė-
P r ls,pro- purtys, ^a* jama, iki kurio laipsnio yratiks-
rolis Zaikauskas ir kiti. Valdv- i- x* • , , ,. .... y .Jinga augstųjų mokyklų specaibos pirmininkas pasiūlė į prezi K
diumą vyskupą Brizgį, prof. ši- 
moliūną ir sekretoriumi inž. V. 
Petraitį. Pasiūlymas buvo pri
imtas. Pradžioje pirmininkavo 
vyskupas Brizgys, o vėliau — 
prof. Šimoliūnas.

Valdybos pirmininkas prane
šė, kad per kadencijos laiką mi
rė šie nariai profesoriai: Juozas 
Bagdonas, Vaclovas Biržiška ir 
Bernardas Kodatis. Be jų, mirė

sz . i j.. šie nebuvę nariais profesoriai:X Elena. Marcmkevicms yra Jurgis MinskaSi Pra„Has Gudavi. 

- nuo Petruses RapSevi- 4iug ir Mošinskis Visų jų Sviesi

lizacija. .Pranešimą pateikė pro
fesorius V. Manelis. Diskusijo
se išryškėjo, kad vieni yra ribo
tos specializacijos šalininkai, o 
kiti remia toliau einančią spe
cializaciją, palaikydami tokią 
augštųjų mokyklų sutvarkymo 
sistemą, kokia buvo nepriklau
somoje Lietuvoje.

1957 m. Lietuvos nepriklauso 
mybės atgavimę minėjimo me
tu, Vytauto Didžiojo universi
teto 35 metų sukakties proga,
buvo užrekorduotas LPDA var- mui susirinkimas pritarė gau
dų sveikinimas Lietuvoje dirban siais aplodismentais.

NAKTĮ PRALEIDO PALAPINĖJE

H. M. Coates su žmona., sugrįžo iš atostogų Minesotoje atgal į Chicagą, atrado savo butą, kuris 
buvo pusiau rūsyje apesmtas. Todėl turėjo naktį praleisti palapinėje.

KĄ IR KUR
— Važiuojame j AI.KK 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. Markutienę, telef. AM 2-1104, 
Em. Vilimaite, tel. LA 3-2315 ir 
Fel. Sereičiką, telef. Y A 7-0619. 
Užsirašvti dar galima iki liepos 
mėn. 19 dienos.

— Elena Širvinskienė išnuoma- 
I vo autobusą važiavimui į T. Mari
jonų metinį išvažiavimą Seminari
jos sode, Clarendon Hills, III., lie
pos 28 d. Brightonparkiečiai, kurie 
norėtų važiuoti, malonėkite susis
kambinti ar .jai asmeniškai pra
nešti ir nusipirkti biletus ($1.25 
į abi puses). Autobusas išvažiuo
ja 11 vai. ryte nuo Nekalto Pra
sidėjimo^ parapijos bažnyčios. Šir- 
vinskienes adresas yra 4445 South
Rockvvell St., Chicago, III.

— Šv. Kazimiero Seselių Rėmė
jų 6 skyrius rengia pikniką sekma
dienį, liepos 21 d., 1:00 vai. po pie
tų Lietuvos Vyčių darže, 2453 W. 
47 St. Kviečiame visus seselių prie- 
telius ir rėmėjus dalyvauti vaišėse 
ir linksmai laiką praleisti.

Mr. E. Paulius

laiškas
čienės iš A. Panemunės. Taip 
pat du laiškai yra nuo Marcelės 
Išganaitienės, Antano dukters, 
iš Dobilaičių kaimo, Gelgaudiš
kio pašto, adresuoti Antanui 
Mankieliui ir Antanui Manlei- 
kai, Pranciškaus sūnui. Atsi
imti “Drauge”.

X Miss Zita Rubis, Mr. & 
Mrs. Julius Rubis, gyvenančių 
Lockport, III., duktė, neseniai 
baigė šv. Juozapo ligoninės 
slaugių mokyklą Joliet, III. Čia 
slaugių mokslo kursai užtruko 
trejus metus. Miss Rubis dnr 
žada grįžti į tą pačią mokyklą 
pagilinti savo žinias.

X Paulius Endzelis įeina į 
Franks Televizijos kompaniją, 
kuri yra 3240 S. Halsted St., 
Chicagoje. Net namuose turi 
toje srityje daug darbo. Jų sū
nus Arvydas stovyklauja T. 
Marijonų seminarijoje.

X Lietuvos Vyčių metiniame 

išvažiavime liepos 4 d. Bučo

atmintis buvo pagerbta atsisto
jimu ir tylos minute. tiems Jietuviams profesoriams.

Valdybos pirmininkas pattikė Tikslas — pertransliuoti tą svei

CHICAGOS ŽINIOS
ĮSIGYKITE DABAR !

pranešimą apie draugijos veik
lą. 1955 m. spalio 2 d. LPDA 
visuotinis narių suvažiavimas iš
rinko draugijos valdybon St. Dir 
mantą, J. Jasiukaitį, M. Krikš
čiūną, M. Nasvytį ir A. Rukuižą. 
Pasiskirstę pareigomis (pirm. 
Krikščiūnas, vicepirm. Dirman- 
tas, ižd. Rukuiža, sekr. Jasiu- 
kaitis ir narys Nasvytis) ir pa
siėmę rūpintis atskiromis darbo 
sritimis, pasigedo nario spaudos 
reikalams. Pasinaudojusi 1955 
m. suvažiavimo patarimu kvies
ti į valdybą reikalingus s’ėkmin- 
gesniam darbui draugijos na
rius, valdyba pakvietė inž. V. 
Petraitį spaudos reikalų parei
goms. Tad tokiu šešių asmenų 
sąstatu valdyba dirbo šioje 2 
metų kadencijoje.

Vienu pirmųjų darbų buvo su
važiavimo nutarimo įvykdy
mas — pakeistų įstatų išleidi-

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje. 
Atsakymą rasite J. Budzeikor kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų
Ją galite gauti

“D R A U G E”

4545 W. 63 St., Chicago 29, UI.

Be to revizijos komisija yra 
patikrinusi prof. Dirmanto pa-l 
teiktą veikusios 1947 — 1949 m. i 
Vokietijoje Lietuvių Profesorių

Konsulo Daužvardžio 
laiškas

“The Chicago American” iš
spausdino konsulo dr. P. Dauž
vardžio laišką, kuriame atkrei
piamas Chruščevo ir jo sėbrų 
dėmesys, kad jų garbinamas 
Leninas 1920 m. sudarė sutartį 
su Lietuva (1920. VII. 12). pa
žymėdamas, kad Rusija pripa
žįsta Lietuvos suverenumą ir 
visiems laikams atsisako betko- 
kių teisių į Lietuvą. Toliau laiš-

surengė prof. dr. Jurgio Krikš- byla bus perduota Pasaulio Lie-j ke kad‘Stalinas, Molo-

kinimą į Lietuvą. Tuo pačiu tiks 
lu užrekorduotas valdybos pir
mininko pasikalbėjimas apie Užsienyje Sąjungos piniginė a 
LPDA su dienraščio Draugo i pyskaįtą. Rasta, kad piniginė 
redaktoriumi kun. dr. J. Pruns- ( apyskaita atligta teisingai. Re- 

vizijos komisija pritarė prof. Dir 
Valdyba surengė peržengusių nnanto pasiūlymui — perduoti 

70 metų LPDA narių pagerbi- itos sąjungos kasos likutį $41.07 
mą ir įteikė jiems atitinkamus I LPDA valdybai ir pareiškė jam 

padėką už archyvo ir piniginių 
likučių išsaugojimą. Lietuvių 

su Lietuvių Agronomų Sąjunga' Profesorių Užsienyje Sąjungos

pažymėjimus. Tokių narių bu 
vo 11. LPDA valdyba drauge

čiūno mirties dešimtmečio su
kakties minėjimą. Prof. Vaclo
vo Biržiškos laidojimUi ir ant
kapio pastatymui yra specialus 
visuomenės įsteigtas komitetas. 
LPDA pirmininkas jame atsto
vauja draugiją. Valdyba- taip 
pat remia antkapių pastatymą 
profesoriams dr. A. Garmui ir 
Ig. Šlapeliui. Valdyba per spau-

tuvių Archyvui. Vyskupas Briz
gys šia proga pasidžiaugė, kad 
tai yra geras pavyzdys jaunie
siems, kaip reikia išsaugoti vi
suomeninį turtą, gabenant jį net 
per vandenyną.

Po to kilo diskusijos dėl nesu
mokėjusių mokesčių narių iš
braukimo. Buvo pripažinta, kad 
pagal įstatus tas klausimas pri

Įdomūs koncertai
Grant parke, netoli ežero ir 

Gamtos Istorijos muzėjaus, šį 
penktadienį koncerte atvirame 
ore bus išpildyta Dvorako “Car- 
neval Overture” ir simfonija 
No. 5 bei Čaikovskio piano kon
certas nr. 1. Dirigentas Franz 
Allers, pianistas — M. Filar.

Šeštadienį ir sekmadienį, va
dovaujant dirigentui F. Allers 
ir dalyvaujant Marais ir Miran- 
dai, bus pildoma Tautų muzi
ka. Minėtieji svečiai dalyvaus

tovas ir jų sėbrai sulaužė teisė- pildant afrikietišką suitą ir ki-

mas. Tas darbas ilgiau užtruko 
darže sekantieji laimėjo dova-' spaustuvėje, kur* net du kartus1 jas susįtarti bendrai kovai už 

Stasys Pačkauskas, 335 J“°S sPauadin0- Valdyba suma- Lietuvos išlaisvinimą. Apie
ne patraukti į draugiją daugiau LPDA parašė straipsnį į “Li- 
narių, nes, jos apskaičiavimu, tuanus”. Draugijos narių mir- 
jų galėtų būti apie 200. Šis dar
bas ir .dabar tęsiamas. Pasise
kė įrašyti 9 naujus asmenis.

Valdyba buvo surengusi kiek 
pavėluotai 375 metų Vilniaus 
uinversiteto įsteigimo sukakties 
minėjimą. Vis0 atsilankė apie 
250 svečių, tame skaičiuje keli 
estų ir latvių profesoriai. Kal
bėjo konsulas Daužvardis, pa
grindinį pranešimą pateikė prof.
S. Sužiedėlis ir A. Dundulis. Bu
vo ir meninė dalis, kurią atliko 
A. Dičiūtė - Trečiokienė, akom
panuojant komp. VI. Jakubėnui.
Rengiant minėjimą, buvo kvies
tos į talką ir kitos Chicagos kul
tūrinės organizacijos. Atsilie
pė 14. Kelios jų prisidėjo prie 
išlaidų išlyginimo.

Amerikos lietuvių kultūros 
kongrese valdyba organizavo 
mokslo sekciją, kurioje buvo ap-

nas:
W. 107 PI., Chicago, III., laimė
jo pirmąją dovaną — spalvotą 
televizijos aparatą; antrą dova
ną — $25 — laimėjo Vladas 
Cibulskis, gyvenąs 2136 W. 23 
PI., Chicago.

X T. Saleziečių Augštesnioji 

mokykla lietuviškam jaunimui 
bus atidaryta nuo šių metų ru
dens prie Cedar Lake, Indiana. 
Tėvai kviečiami šia reta proga 
pasinaudoti ir leisti savo sūnus 
į šią mokslo įstaigą.

X AI. Gečiauskas, Studentų 
Ateitininkų sąjungos pirminin
kas, “Lituanus” leidėjams pri
siuntė $75 auką, kurią žurna
lo leidimo reikalams paskyrė 
Studentų Ateitininkų sąjunga.

X Stud. Algis Ruseckas, ge
ras plaukikas ir turįs “Life 
Guard” teises, per vasarą budės 
ALRK Fed. Jaunimo stovyklo
je prie Spyglio ežerėlio.

X Kun. Vacį. Paulauskas yra
mergaičių stovyklos, vedamos 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų, netoli Detroit, kapelio
nas.

X Dr. P. Kisielius, gyvenąs 
Ciceroje, neseniai įsigijo nau
jus moderniškus namus. Tai 
vieni iš patogiausių ir moder
niškiausių namų.

X Bronės Jameikienės šokių 
grupė dalyvaus T. Marijonų se
minarijos gegužinėje. Atliks 
meninės dalies programą. Jau 
rengiasi tiems šokiams.

Lietuvių susiartinimo 
šventė-piknikas

Liepos 28 dieną M. N. Pr. Se
serų Sodyboje, Putnam, Conn.

Bus: 1500 dovanų ir tūkstan
čiai lietuvių.

Dienos iškilmės: 11 vai. Mi
šios ir procesija; 1 vai. pietūs; 
4:30 vai. gimto mergaičių atlie
kama programa; 5:30 vai. jau
nimo šokiai.

Liepos 28 dieną visi vykstam 
į Putnam, Conn.

dą buvo paskelbusi atsišaukimą kiauso valdybos kompetencijai, 
į visuomenines grupes ir ragino vienok valdyba nenori imti vi

sos atsakomybės šiuo opiu klau-

tas sutartis su Lietuva, jėga 
Lietuvą užgrobė bendradarbiau
dami su naciais. Jeigu Chrušče- 
vas, Žukovas ir Bulgarinas 
smerkia tuos taikos priešus 
Molotovą ir kt., tai turi atitai
syti jų neteisybes ir patvarkyti, 
kad iš Lietuvos būtų išvestos 
sovietų įgulos, jų policija, jų 
slaptoji policija, jų atgabenti

tų tautų balades. Pradžia — 8 
v. v.
Elektros pavojai namuose

Kai Chicagoje buvo elektros 
nutrenktas berniukas, specia
listai perspėja, kad elektros 
laidų nereikia liesti šlapiomis 
rankomis ir būti labai atsar
giam su laidais, kurie būna 
drėgmėje. Toliau — saugotis

X Kun. Vytautas Memenąs,

New Yorką pasiekęs iš-Romos 
liepos 9 d., į Chicagą atvyko 
liepos 16 d. ir apsistojo Cicero
je pas prelatą I. Albavičių; šia
me mieste gyvena ir jo tėveliai. 
Liepos 21 d. nūs jo primicijos 
Šv. Antano parapijos bažny
čioje: arkidiakonu bus Jo Pra
kilnybė prel. I. Albavičius, dia
konu — kun. Patlaba, subdia- 
konu — kun. Vilkaitis; pamoks
lą sakys kun. K. Barauskas. Po 
iškilmingų šv. mišių bus primi
cijų palaiminimas ir pietūs.

Kun. V. Memenąs, gimęs Lie
tuvoje, pradžios mokyklą baigė 
Anykščiuose; ten pat buvo pra
dėjęs ir gimnazijos mokslus. 
1945 m. Hanau liet. gimnazijo
je (Vokietijoje) tę3ė mokslus 
toliau; 1949 m. šią gimnaziją 
ir baigė. 1950 m. išvyko į Ro
mą ir pradėjo studijuoti Grego- 
rianumo universitete filosofiją 
(šios studijos užtruko 3 m.), o 
po to ten pat studijavo teologi
ją. Studijas baigė šiais metais 
ir balandžio 28 d. Jėzaus Širdies 
bažnyčioje Romoje gavo kuni
gystės sakramentą.

simu ir prašo susirinkimo pata
rimo. Yra narių, kurie seniai 
nemoka ir tyli, neatsako į laiš
kus. Jiems rašoma, kad, jei ne
galite sumokėti, atleisime, bet 
jie neatsako. Toks bergždžias 
susirašinėjimas atima laiką ir 
padidina išlaidas.

Išsitarus keliems kalbėtojams 
šiuo klausimu, išryškėjo jų pa
geidavimas: su išbraukimu elg
tis atsargiai, sprendžiant indi
vidualiai kiekvieną atveją, ries 
esą svarbiau kolegiškumas, o ne 
mokestis. Yra tokių, kurie siun
čia į Lietuvą daug siuntinių ir 
net autobusui skolinasi, o viešai 
išdėstyti savo sunkumus drovisi. 
Be to, neturint tikrų žinių, ar 
narys buvo formaliai priimtas 
pagal jo prašymą, negalima jo 
pašalinti iš draugijos, o tektų 
tik neskaityti sąrašuose.

Valdyba pasiūlė įvykdyti or
ganų rinkimus korespondenti
niu būdu ir todėl šis suvažiavi
mas sušauktas porą mėnesių 
prieš dabartinių organų kaden
cijos pabaigą. Jo tikslas — pa
traukti prie rinkimų ir tolimes-

kolonistai, būtų grąžinta i Ru- vienu metu paliesti du metali- 
siją išvežti žmonės ir atstatyta Į niu dalyku, kuriuose yra elekt- 

'ros srovė.

Užsisakykite spausdinamą
ISTORINĖS LIETUVOS 

ALBUMĄ
Jame talpinama, lietuvių, rusų, 

lenkų, vokiečių, italų tapyti - pieš
ti paveikslai iš Lietuvos istorijos. 
Dedamos nuotraukos Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos pilių ir ki
tų architektūrinių paminklų. Spaus 
dinamas gerame kreidiniame popie
riuje, didelio formato ir bus įriš
tas į kietus viršelius, 260 puslapių. 
Prenumeratos kaina 10 dolerių. Šis 
albumas nebus platinamas per 
spaudos platintojus. Jį galima už
sisakyti per žurnalą “Užuolankos” 
administraciją, adresuojant: 
Užuolanka, 2918 So. Union Avė.,

Chicago 16, UI.

ties atveju spaudoje apibūdina
mas velionis ir jo nuveikti dar
bai. Valdybos narys spaudos 
reikalams nuolat informuoja per 
spaudą visuomenę apie valdybos 
veiklą. Kviečiama kitų kultūri
nių organizacijų, valdyba joms 
talkininkauja arba paprašo kurį 
draugijos narį ją atstovauti.
LPDA valdybos nariai kaikurio- 
se kultūrinėse organizacijose y- 
ra nuolatiniais nariais, pvz. Kul
tūros Fonde, Švietimo^Taryboje.
Akcijoje už įvedimą į De Paul 
universitetą lietuvių kalbos kur
so drauge su LB Illinois apygar
dos valdyba ir studentų atstovy
be dalyvauja ir LPDA valdyba 
per jos pirmininką. Baigdamas 
savo pranešimą, pirmininkas pa
sidžiaugė ta darnia darbo nuo
taika, kuri vyravo valdyboje per 
visą šią kadenciją. Pirmininko 
pranešimą susirinkimo dalyviai 
palydėjo aplodismentais.

Po to sekė iždininko praneši
mas. Iš senos valdybos perimta 
$346.33, pajamų — 1995.02, tai
gi viso susidarė $1,341.35. At- ne3 vįetoves gįs pasiūlymas, su 
ėmus padarytas išlaidas $941.17, kgięg gyvas ir ilgai užsitęsusias
La!”J,e„1957 "L liep°8 7 d:bUV° i diskusijas, buvo galutinėje iš- 
$394.18. Svarbiausia išlaidų po- vadoje dauguma balaų atmes.

Lietuvos nepriklausomybė.

Indėnų meno paroda
Iš Indėnų Meno ir Rankdar

bių tarybos, veikiančios prie 
JAV Vidaus departamento, 
gauta daug rinktinių ekspona
tų, kurie išstatyti parodon Chi
cagos Viešojoje bibliotekoje. Ši 
paroda truks iki rugpj. 26 d. 
Čia yra sidabro išdirbinių — 
Nova j o ir Hopi indėnų, sijonų 
ir krepšių — pagamintų Flori
dos Seminole indėnų, plunksno
mis pagražintų krepšių — ga
mintų Kalifornijos Pomo indė-

Suspenduotas už moters 
lankymą

Chicagos policijos vadas su
spendavo 29 dienoms nuo tar
nybos policininką Paul Klee- 
man, 30 m. amžiaus, kuris tar
nybos valandomis lankydavo

Moksleivių ateitininkų 
vasaros stovykla

zicija ($570) tenka narių pašal
poms, o didžiausią pajamų pozi
ciją sudarė kalėdinė rinkliava 
(apie $621). Kasininkas vedė ir

tas. Nutarta rinkimus įvykdyti 
Chicagoje per ateinantį suvažia
vimą, kuris bus sušauktas š. m. 
spalio mėn. Svarbiausias šio nu-

nanų kartoteką. Kadencijos pra tarimo motyvas _ nebuvimas 
džioje buvo 74 nariai, 3 mirė, 6 kitoge vietovėa€ pakankam0 na-
išbraukti iš sąrašo, 2 išstojo, 9 

įstojo, taigi tebėra sąrašuose 72 rių skaičiaus kandidatams su
daryti. Prie to nutarimo prisi-

Kasininkas nusiskundė, kad kai j dėjo dar jr u aplinkybė, kad 
kūne nariai į pakartinius laiškus 1^ kultūrinia lietuvių
neatsako ir nėra sumokėję na
rio mokesčio už ilgesnį laiką.

Po kasininko pranešimo buvo 
perskaitytas revizijos komisijos 
aktas. Tą komisiją sudarė Pr. 
Čepėnas, V. Manelis ir K. Paukš 
tys. Rasta, kad visi įrašai kasos 
kny&°je atlikti teisingai. Revi
zijos komisija pabrėžė, kad ka- 
sihinka8 prof. A. Rukuiža yra į- 
dėjęs per tuos dvejus metus la
bai daug daribo, ypač sėkmingos 
kalėd. rinkliavos pravedime, ir 
pasiūlė išreikšti jam padėką už 
jo didelį darbą. Šiam pasiūly-

centras, kuriame koncentruoja
si spauda ir or organizacijos, su 
kuriomis tenka bendradarbiauti.

Besišnekučiuojant s v e čiams 
prie kavutės, suvažiavimą bai
giant, pirmininkas paragino na
rius rašyti atsiminimus, kurie 
bus valdybos pavesto nario per
redaguoti ir išleisti. Prof. Dir- 
mantui pasiūlius, nutarta pasiųs 
ti sveikinimą prof. Končiui, ku
ris sunkiai sirgo ir pasveiko. 
Tuo suvažiavimas ir baigtas.

V. P.

jai susitaikyti. Per tą bausmės 
mėnesį policininkas negaus al
gos.

Paežerės teatre
Chicagos paežerės teatre lie- 

nų, medinių dubenių - North P08 mšn- 18 ir 19 d- bus stat?
vv^nn trn 1/Jt vy i o « ‘‘ A įilrnrt Ir r*

Karolinos Čirokėzų, odos dir
binių — Montanos “Juodakojų” 
gentės indėnų, medinė fleita 
Pueblos indėnų ir daug kitų 
dirbinių. Paroda šiokiadieniais 
atdara nuo 9 vai. iki 9 vai., šeš
tadieniais nuo 9 vai. ryto iki 5 
vai. 30 min. v.

Lengvatos statant 
automobilius

Chicagos Miesto teisinis ko
mitetas išaiškino, kad policija 
negali krauti pabaudų tiems 
mašinų savininkams, kurie pa
stato mašinas tarp 4 vai. ir 7 
vai. ryto masinio judėjimo gat
vėse, jeigu tose gatvėse nėra 
įtaisyta ženklų, kad ten tomis 
valandomis nevalia statyti ma
šinų. Dabar kaikuriems gyven
tojams nebereikės keltis 4 vai. 
ryto ir pavaryti mašinas kitur.

Didesnės algos labdaros 
tarnautojams

Illinois Šalpos komisija padi
dino labdaros tarnautojų atly
ginimus Cook apskrity ir Chi
cagoje 20%. Tuo pasinaudos 
apie 2,000 tarnautojų. Tas al
gų pakėlimas iš Illinois iždo 
pareikalaus $4,500,000.

Šviesos gatvėse
Chicagos miestas pasirašė 

sutartį su Meade Electric ben
drove, kuri apsiėmė mieste 
įtaisyti 6,000 naujų elektros 
šviesų gatvėse.

i

Šiais metais bus ALRK Federa
cijos stovyklavietėje Manchester, 
Mich. nuo liep. 28 iki rugp. 11 d. 
Stovyklos kaina $17.50 savaitei. Į 

... , . Stovyklą priimami visi lietuviai kapersiskyrusią su vyru moterį ulik< ^;ksleiviai ir moksleivės 
Hazel Grant, tuo kliudydamas 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, III., tel. ČRaw- 
ford 7-7373; vakare 5—10 vai. pas 
V, Šoliūną, tel. REpublic 7-7735 
arba pas R. Pemkutę OL 2-7092.

mas vaidinimas “Aukso kasė
jai” (anglų kalba). Vietas gali
ma rezervuoti telefonu DI 8- 
7075.

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 
meta
I tomas 390 pi. kaina .. 3.50 dol.
II tomas 216 pi. kaina 2.00 dol.
III tomas 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. 63rd St., 
Chicago 29, Illinois

“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 Meilės 
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. Ulinois

KAS TIK TURI GERA SKONI, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ 1

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI _ 

FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 80 Halsted St. VIctory 2-4226

Pirm., Ketvirt. 9-9:30, kitom dienom 9-6. Sekmadieniais lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais krautuvė uždaryta.


