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Ar Pabaltijo valstybės bus išklausytos I Tautose?
Alžiro klausimas pasiūlytas

įtraukti į JT darbotvarkę
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

SALOMĖJA NARKĖL1ŪNAITĖ,
JUNGTINĖS TAUTOS. — Praėjusi savaitė, antra iš eilės, 

jau ir taip įkaitusį orą New Yorke pakaitino žinia, kad Alžiro klau
simas pasiūlytas į JT Generalinės asamblėjos darbotvarkę.

Laiškas su tuo pasiūlymu, pa- - ■ •
sirašytas dvidešimt vienos Azi
jos - Afrikos bloko valstybės, 
gautas JT sekretariate nė savai
tei nepraėjus nuo kito kontrover 
sinio — Kipro salos — klausimo, 
kurį pasiūlė Graikijos ambasa
dorius.

Būdinga, kad prie Azijos - Af- 
frikos valstybių bloko prisidėjo 
ir Japonija bei kitos naujai pri
imtosios narės. Politiniai stebė
tojai čia vienbalsiai skelbia, kad 
dabar šis blokas bus pats veiks
mingiausias Jungtinėse Tautose 
ir galįs sutraukti JT Generalinės 
asamblėjos nutarimams reikalin 
gą balsų didžiumą.

Vieton gerėti — blogėja
Savo paaiškinimo laiške Azi

jos - Afrikos valstybių blokas nu 
rodo, kad vienuoliktoji JT Gene
ralinės asamblėjos sesija, kuri 
pilnai diskutavo Alžiro klausi
mą, priėmė rezoliuciją, pareišku
sią viltį, jog abi pusės prieis tin
kamo susitarimo.

Tačiau nuo rezoliucijos priė
mimo (šių metų vasario 18 d.) 
ligi šiolei, laiške sakoma, nema
tyti jokių pagerėjimo ženklų, yra 
kaip tik priešingai. Esą, nuosto
liai žmonėmis kasdien didėja, ir 
įvykių eiga nėkiek nepakrypo į 
„taikingą, demokratinį ir teisin
gą sprendimą“, kaip buvo pagei
dauta rezoliucijoje.

Toliau Azijos - Afrikos valsty- 
nės nurodo, kad reikalinga pra
vesti investigaci ją ryšium su vy
rų skerdynėmis Melouza - Ka- 
bash kaime šių metų gegužės 
mėn.

Prancūzai bando nudelsti
Nors ką tik iš Gene vos sugrį

žęs gen. sekretorius Dag Ham- 
marskjold nieko smulkiau nepa
pasakojo, bet čia manoma, kad 
prancūzai su juo tarėsi, kaip nu
delsti diskusijas Alžiro klausi
mu.

Prieš kelis metus prancūzai, 
tvirtindami, jog Alžiro klausi
mas yra vidaus reikalas, buvo 
išėję iš JT Generalinės asamblė
jos, kai pastaroji visdėlto nuta
rė tą klausimą diskutuoti. Pra
ėjusiais metais Prancūzijos at
stovas buvo diskusijų metu, kad 
ir protestuodamas. Šiemet, at
rodo, prancūzai vėl rengiasi pa
naudoti skirtingą taktiką. Kokia 
ji bus — dabar neaišku, bet yra 
žinoma, jog jie nori sesijai pra
nešti, kad duos Alžiruni plataus 
masto autonomiją.

Prancūzų vyriausybė tokį pla
ną, sakoma, jau turi parengusi, 
bet jis turi būti patvirtintas 
Tautinės asamblėjos, kuri nesu
sirinks ligi spalio pradžios. To
dėl dabar prancūzams, esą, labai 
svarbu, kad diskusijos Alžiro 
klausimu JT Generalinėje asam
blėjoje būtų nutęstos ligi spalio 
mėn., o pati sesija, kaip žinia, 
prasideda rugsėjo 17 d.

Tuo reikalu, manoma, prancū
zai diskutavo su gen. sekreto
rium, pasikvietę jį Paryžiun pra
ėjusios savaitės pabaigoje. Esą, 
prancūzų užs. reikalų ministeris 
Pineau bus bandęs paveikti Da
gą, kad Alžiro klausimo svarsty
mas būtų pataikytas spalio vi
duriui.

Nors sesijos darbų tvarkos 
nustatymas pareina nuo pačios 
JT pilnaties nutarimo, bet čia 
manoma, jog šitokio kompromi
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so gali būti prieita, jei jau pran
cūzų pasitarimai su Alžiro tauti
niais atstovais neprivestų prie 
visiško Alžiro klausimo nuėmi
mo iš JT Generalinės asamblėjos 
darbotvarkės. Apie tuos pasita
rimus informuojama iš Tuniso 
ir iš Paryžiaus, bet ligi šiolei, sa
koma, nieko neprieita.

Alžiras priminė Lietuvą
Kai užpraėjusiais metais JT 

Generalinė asamblėja buvo nu
balsavusi Alžiro klausimą įtrauk 
ti į darbotvarkę ir kai prancūzai 
protestuodami išėjo iš posėdžių 
salės, o paskui nustojo dalyvauti 
ir Asamblėjos darbuose, senato
rius Knowland Asamblėjos nu
tarimą panaudojo Pabaltijo vals 
tybių reikalui iškelti. Jis tada 
spaudai pareiškė, jog šitas pre
cedentas duoda pagrindo reika
lauti, kad ir Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos klausimas, tokia pat 
teise remiantis, būtų Jungt. Tau
tose išklausytas.

Už Alžiro klauismo įrašymą, 
tarp kitų, tada balsavo ir visas 
sovietinis blokas, nors prancūzai 
tvirtino, kad Alžiras yra jų met
ropolijos dalis.

Ar Lietuva, Latvija ir Estija, 
kurios yra „sovietinės metropo
lijos“ dalys, bet kurios irgi yra 
persekiojamos už savo troškimą 
išsilaisvinti, galėtų būti JT iš
klausytos? Panašų klausimą So
vietų Sąjungos atstovui tada bu
vo patiekęs Associated Press at
stovas, nes Jūsų korespondentei 
tas sovietas atkirto, jog jis iš 
viso tuo klausimu nenorįs disku
tuoti. Nežinodamas, kad Asso
ciated Press atstovas, Jūsų ko
respondentės paprašytas, vėl pa
našų klausimą jam patiekia, ru
sas atsakė, kad, girdi, čia esą vi
siškai skirtingi klausimai, atseit, 
Alžire kovojama už laisvę, o Pa
baltijy žmonės esą „laisvi“.

Tik po trijų metų 
jam mirus

PARYŽIUS.—Vėliausia Krem 
liaus rūmų išvalymo istorija.

Štai pasikalbėjimas Maskvoje 
rusės mergaitės, 10 metų, su sa
vo motina:

— Ar tiesa, motin, kad Stali
nas buvo labai blogas ?

— Žinoma, tai tiesa.
— O Chruščevas yra geras ar 

blogas ?
Miela dukrele, į šį klausi būt tektų Britanijai. Buraimi (3), 

m, galėsiu atsakyti po trijų me- '‘“^un^,“t^į^,y[ra fig 
tų jam mirus. ,tmo\rabijos. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Izraelis vėl kaltina Siriją, kad ji laužo Palestinos karo pa
liaubas ir prašo Jungtinių Tautų ištirti ,^kariuomenės telkimą pa
lei pasienį.“ Izraelis taipgi protestuoja, kad ginklai vis dar tebe- 
plaukia į Siriją.

— Tuniso parlamentas šį ketvirtadienį svarstys Tuniso vals
tybės formą.

— Izraelis pareikalavo Egiptą paleisti Izraelio jūrininką - ra
šytoją, areštuotą danų prekiniame laive. Egiptiečiai sulaikė danų 
laivą Suezo kanale pakeliui į Izraelį ir areštavo Izraelio jūrininką.

— Prezidentas Eisenhomeris pasakė, jog jis tikisi, kad sena
tas priims tokį civilinių teisių įstatymą, kuris apgins bendrai civi
lines teises, taip pat ir balsavimo teises. Jis taipgi siūlo sudaryti 
civilinių teisių komisiją ir naują civilinių teisių skyrių teisingu
mo departamente.

Komunizmas
pralaimi

LONDONAS. — Raud. Čeko
slovakijos režimo paskutiniu me 
tu pasiimtos priemonės prieš vie
nuolynus Moravijoje įrodo, kad 
partija pasiryžus sugniuždyti po
puliarų žmonių priešinimąsi an
tireliginei propagandai.

Milicija suėmė nemaža salezie
čių kunigų ir seselių ir jie visi 
kaltinami špionažu Vatikano 
naudai. Vienuoliai nuteisti kalė
jimu nuo vienerių iki ketverių 
metų. Manoma, kad tokių prie
monių komunistinis režimas ėmė 
si dėl to, kad gerai nujaučia, jog 
Bažnyčia sudaro didžiausią kliū
tį komunistinių idėjų plitimui.

Čekoslovakijos komunistų par 
tijos centrinio komiteto sekreto
rius Hendrych pasakė kalbą, iš 
kurios galima daryti kaikurių 
išvadų. Jis pažymėjo, kad nerei
kia pamesti iš akių fakto, jog re
liginė įtaka tebejaučiama tarp 
jaunimo ir net kaikurių partijos 
narių. „Reakcinė Vatikano hie
rarchija naudojasi kiekviena pro 
ga panaudoti tą įtaką politi
niams tikslams... Mes turime ko
voti su religijos prietarais ir ma 
žinti Bažnyčios ir jos kunigų įta
ką ypačiai tarp jaunimo“, — pa
sakė komunistų vadas.

Pažymėtina, kad taip Čeko
slovakijoje, kaip ir kituose ko
munizmo pavergtuose kraštuose 
jaunimas įieško augštesnių idea
lų, kurių pirmoje eilėje suranda 
kat. tikėjime. Tai nepatinka 
tiems, kurie iš jaunimo nori iš
auginti ateities komunistus.

Laiminga nelaimė
HONG KONG, liep. 23. — Bri

tų oro pajėgų sprausminiš lėk
tuvas susidaužė į pastatytus au
tomobilius, kai jis kilo iš Hong 
Kong aerodromo. Sužeistų nėra.
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Britų kareiviai pervežami lėktu
vais iš Aden (1) į Oman (2) pagel
bėti išspręsti Oman ir Muscat sul 
tonui “naftos karą”. Sukilę vietos 
gyventojai kontroliuoja apie 5,000 
kvadratinių mylių sultono teritori
joje. Naftos teises yra įveltos. Jei 
sukilėliai laimėtų, tai jie gautų 
Saudi Arabijos pripažinimą, ir naf
tos koncesijas turbūt gautų JAV 
kompanijos. Jei sultonas išlaikytų 
nepriklausomybę, naftos teisės gal

Kipriečiai žygiuoja t Nicosia miesto gatve pirmoje demon
stracijoje nuo š.m, kovo mėn. paliaubų. Demonstrantai pa
kartojo kairiųjų šūkį: “Šalin Nato bazės”. Šiame plakate pa
rašyta: “Kipro žmonės reikalauja grąžinti arkivyskupą” . . .

(INS)

Maskva kaltina Britaniją
nusiginklavimo klausimu

LONDONAS, liep. 23. — Sovietų ministeris pirmininkas Bul
ganinas atsiuntė Britanijos ministeriųi pirmininkui MacMillanui 
raštą, kuriame kaltina Britaniją delsimu sustarti Londone penkių 
valstybių nusiginklavimo konferencijoje.

Bulganino laiškas yra atsaky
mas į Macmillano raštą, pasiųs
tą Bulganinui praėjusį mėnesį. 
Bulganino laiškas vakar įteiktas 
Macmillanui. <

Diplomatiniai sluogsniai sako, 
jog Bulganinas aštriai kritikuo
ja Britaniją nusiginklavimo klau 
simu ir kaltina Britaniją, kad ji 
delsia Rytų — Vakarų susipra
timą.

Raštu taipgi kreipiamasi į

Nasseris kalbėjo
naujame parlamente
KAIRAS, Egiptas, liep. 23. — 

Prezidentas Nasseris vakar pa
sakė Egipto pirmajam revoliuci
niam parlamentui, kad jis sulau
žė amunicijos monopolį, pasisuk 
damas nuo Vakarų į komunistų 
bloką gauti ginklų.

Sovietų gamybos Egipto oro 
pajėgų Migai skraidė padangė
se, kai jis paskelbė Egipto per
galę „nepriklausomybės kare“ 
prieš „imperialistus“. Ginklų pir 
kimas už geležinės uždangos, pa
sakė Nasseris, buvo vienas di
džiausių jo revoliucijos laimėji
mų.

Atstovai išrinko Abdel Latif 
Baghdadi, viešų darbų ministerį, 
naujo Egipto parlamento pirmi
ninku.

Senatas nutarė 
nenaudoti karių

civilinių teisių ginče
WASHINGTONAS, liep. 23.— 

Senatas vakar vienbalsiai nubal
savo atšaukti 85 metų senumo 
statutą, duodantį JAV preziden
tui teisę naudoti armiją ir laivy
ną, kad būtų įvykdyti federali
nio teismo sprendimai. Už statu
to atšaukimą balsavo 90 senato
rių (nė vienas prieš).

Senatas nutarė nenaudoti jė
gos pilietinių teisių įgyvendini
mui. Nutarimu buvo pašalintas 
iš administracijos įteikto ir jau 
atstovų rūmų patvirtinto įstaty
mo projekto nuostatas, kad fe
deralinė vyriausybė gali pasiųsti 
kariuomenę įgyvendinti ne tik 
balsavimo teisę, bet ir augščiau- 
siojo teismo nutarimus pašalinti 
segregaciją mokyklose ir viešose 
vietose, kaip sporto ir pramogų 
aikštėse.

Kaikurie senatoriai pasakė kai 
bas senate, kad visų pirma reikia 
užtikrinti balsavimo teisę vi
siems piliečiams. O kai visi pilie
čiai, nežiūrint rasės, kilmės ir 
turto, bus ginkluoti balsavimo 
teise, ji pasidarys galingesniu 
ginklu negu federalinė kariuo
menė.

Pakeistas įstatymas bus bal
suojamas šiandien ar rytoj.

įsitempimo sušvelninimui ir siū
lomi socialiniai ir kultūriniai 
santykiai tarp Britanijos ir So
vietų Rusijos, kaip pirmas žings
nis į šaltojo karo problemų su
švelninimą.

Macmillano praėjusio mėnesio 
raštas Bulganinui sako, kad be 
Vokietijos sujungimo (šį klausi
mą sąjungininkai visuomet jun
gia su nusiginklavimu) negali 
būti išrišta didžioji Rytų — Va
karų problema artimoje ateityje. 
Jis tačiau pridėjo, kad nusigin
klavimo klausimas būtų spren
džiamas pirmiau, kaip priemonė 
atpalaiduoti Rytų — Vakarų 
įtempimą.

Mirė rašytojas
KENNEBUNKPORT, Me., lie

pos 23. — Kenneth Roberts, 71 
metų, istorinių romanų rašyto
jas, mirė.

Pakils butų nuomos
CHICAGO, III., liep. 23. — 

Chicagos vadovaujančios aparta 
mentinių pastatų firmos yra nu- 
sistačiusios nuo rudens, maž
daug nuo spalio mėnesio, pakel
ti nuomas nuo $2.50 iki $10 bu
tui. Dar daugiau gali pakelti nuo 
mas tų, kurie buvo sudarę sutar
tis prieš trejus metus, kurių nuo
mos per tą laiką nekilo ,o dabar, 
baigiantis sutarčių terminui, bus 
pakeltos, atsižvelgiant ir į praei
tus kelerius metus. Yra pagrin
do manyti, kad nuomų pakėlimas 
vyks platesniu mastu, panašiai 
kaip tai buvo gegužės mėnesį.

Chicagoje vis dar tebejaučia
mas butų trūkumas, ir tai atsi
liepia į nuomų kainas. Pasunkė
jus paskolų sąlygoms, Chicagoje 
kiek mažiau bestatoma naujų bu
tų. Nuo 1953 m. liepos mėnesio, 
kada buvo panaikintos nuomų 
kontrolė, Chicagoje nuomos pa
šoko apie 30 proc. Nuomos kyla
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Stiprinti ryšius su tais,
kuriais galima pasitikėti

WASHINGTONAS, liep. 23. — Valstybės sekretorius Dulles, 
kalbėdamas per televiziją, vakar pasakė, kad nesisekant susitarti 
atominės energijos kontroliavimo reikalu, visa problema pasidaro 
visiškai neapvaldoma. To pasekmėje mes turime skaitytis su ga
limybe, kad milžiniškos griaunančios jėgos pateks į neatsakingų 
žmonių rankas.

Jeigu reikalai eis taip toliau, 
kaip jie yra dabar, paprasčiau
sias neatsakingas diktatorius 
galės įsigyti ginklų, kurias galės 
padaryti daug blogo.

Karšta, bet nėra ko

atsigerti
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Dulles pastebėjo, kad pasku- Vilniaus “Tiesa” 147 nr. sky- 
tinėse nusiginklavimo derybose riuje “Dienos temomis” skun- 
Sovietų Rusijos delegacija paro-1 džiasi, kad Vilniuje pasigenda- 
dė šiek tiek realizmo ir buvo lin- ■ ma ne tik vaisinių ledų, bet pa- 
kusi sutikti su daline oro ir že-1 prastų gaivinančių gėrimų. Ga
mės kontrole. Tačiau kai buvo, zuotą vandenį pardavėjai per- 
norima konkrečiai susitarti, jo-!mažai gazuoja, mažina sultis, 
kio susitarimo nebuvo galima pa Aprūpinimas duonine gira taip 
siekti. • 'pat nesąs gerai sutvarkytas.

Šiais metais Vilniuje organizuo 
ta parduotuvė gazuotam vande
niui sifonais pardavinėti, deja, 
tai esanti vienintelė visame di
džiuliame mieste.

Dulles dar nepraradęs visų 
vilčių susitarti su sovietais
Esant šitokioms aplinkybėms, i 

pasaulis stovi prieš liūdną atei-1 
tį. Kiekvieni metai, praleisti be Laikraštis siūlo Vilniuje įreng 
tarptautinio susitarimo šiuo ti automatines paprasto (!) van 
klausimu, didina sunkenybes, dens gertuves, kokios jau esan- 
Dėl to Jungtinės Amerikos Vals čios įrengtos Kaune, Stalino 
tybės nesustabdys atominių gin- prospekte. Blogai esą ir provin-
klų tyrinėjimo ir bandymo dar
bo, kol nebus tvirto susitarimo 
su Sovietų Rusija. Tačiau tai ne
reiškia, kad JAV nutrauktų tar
pusavio saugumo susitarimus su 
kitomis valstybėmis. Dulles dar 
nėra praradęs visų vilčių susitar 
ti su sovietais.

Pažįsta komunistų vadų 
nuotaikas

Iš valstybės sekretoriaus Dul
les kalbos matome, kad JAV pra

Macmillaną dirbti tarptautinio deda suprasti problemą taip,
kaip ji yra. Daugelis mūsų skai
tytojų pastangas pasiekti šio su 
sitarimo visada laikė beviltiško
mis, nes geriau pažįsta komuniz
mo vadų nuotaikas. Pasaulio tai 
kos viltį tenka grįsti ne į susita
rimus su nepatikimais' asmeni
mis, bet stiprinimą ryšių su tais, 
kuriais galima pasitikėti. Susita
rimą su komunistais galima lai
kyti tiek vertingu, kiek yra ver
tingas susitarimas su priešu. Šis 
susitarimas komunistų bus su
laužytas kiekviena proga, kai tik 
nebus fizinio būtinumo jo laiky
tis.

Neturi dienraščio
VARŠUVA, liep. 23. — Lenki

jos katalikai neturi nė vieno ka
talikiškojo dienraščio. Norint ką 
katalikiško išleisti, sutinkama 
eilė formalių kliūčių iš komunis
tų.

ryšium su didėjimu kitų išlaidų: 
mokesčiai nuo 1954 m. sausio 
mėn. pakilo 11 proc., namų užlai
kymo išlaidos — 12 proc., kuras 
— 18 proc. ir namų sargų atlygi
nimas — 34 proc.

Grįžo namo
REGENSBURGAS, Vokietija, 

liep. 23. — Du Vakarų Vokieti
jos vokiečiai, peržengę Čekoslo
vakijos pasienį, grįžo namo. Jie 
išbuvo 6 savaites Čekoslovakijos 
kalėjime ,kad neteisėtąi peržen
gė pasienį, pranešė pasienio poli
cija. y

Potvyniai Kinijoje
PEIPINGAS, liep. 23. — šan- 

tungo provinciją, rytinėje Kini
joje, nusiaubė didžiuliai potvy
niai. Į potvynio apylinkes siun
čiama pagalba.

cijoje. Akmenėje ledai pasirodą 
tik didžiųjų švenčių proga. Kai 
žmonės suvažiuoja į turgų, truk 
sta ne tik ledų, bet ir limonado. 
“Niekada ledų ir limonado ne
būna Naujoje Akmenėjo**. Iš- 
pastabų aiškėja, kad net vasar
vietėse ne visur yra gaivinan
čių gėrimų.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Egiptas parodė sovietų sta 

tytus lėktuvus. Keliasdešimt so
vietų statytų sprausminių kovos 
lėktuvų vakar skraidė padangė
se, kai Egipto armija žygiavo 
Kairo miesto gatvėmis. Egiptas 
minėjo penkerių metų revoliuci
jos sukaktį. Ta proga ir buvo 
suruoštas karinis paradas. Egip
tas parodė savo orinę pajėgą.

• Britanija pagelbsti 'Muscat 
ir Oman sultonui užgniaužti re
voliuciją Persijos įlankos apylin
kėje, kur yra turtingi naftos lau 
kai.

KALENDORIUS
Liepos 24 d.: šv. Kristina; lie

tuviški: Tartvilas ir Kinte.
Saulė teka 5:36, leidžiasi 8:18. 

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir joą apylinkėje šiandien — 
giedra ir švelni oro temperatūra.

Maureen Ismdroth, 16 metų bu
vo pasiruošusi dalyvauti “jaunimo 
festivalyje” Maskvoje, bet pasku
tinę minutę pakeitė nusistatymą ir 
iš New Yorko grįžo į San Francis- 
co. Nuotraukoje ji yra su motina. 
Maureen Lundroth nebevyko j Mas
kvą, kai ji sužinojo, kad šiš “jau
nimo festivalis” tarnaus komunis
tinei propagandai. (INS)

I
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Redaguoja psktn. BRONIUS JUODELIS 

Adresas: 4200 So. RockwaU Avė., Chicago 32, IU. Tel. U'K. 6-0253.

BALTIJOS JUROS TUNTAS 

IR SUKAKTUVINE JURŲ I 

SKAUTUOS STOVYKLA

Šiemet lietuviai jūrų skautai, 
minėdami 35 metų savo sėkmin
gos veiklos sukaktį, rengia jubi- 
lėjinę jūrų skautijos stovyklą, 
kuri bus rugpjūčio 10 — 30 die
nomis Rako ūkyje, Custer, Mich.

Prieš keletą savaičių jūrų 
skautų skyrius, kuris yra šios 
sukaktuvinės stovyklos rengė
jas, sudarė stovyklos vadovybę, 
į kurią įeina visiems mums gerai 
žinomi skautininkai iš JAV ir 
Kanados: sktn. Stundžia, sktn. 
Knopfmileris, sktn. Druskis, 
sktn. Petukauskas, vyr. sktn. 
A. Aglinskas, psktn. S. Makare- 
vičius, psktn. Jasiukaitis ir kt. 
Visas tris savaites nuolatiniais 
pareigūnais bus: stovyklos ko
mendantas psktn. Ed. Vengians- 
kas, stovyklos gydytojas sktn. 
dr. K. Aglinskas, dvasios vadas 
tėvas J. Raibužis, SJ, ūkio va
dovas jūrų budys A. Butkevi
čius ir jūrų skautų skyriaus va
das sktn. L. Konpfmileris.

Chieagos jūrų skautų Balti
jos jūros tuntas, kaip vienas di
džiausių stovyklos vienetų, su
darys savo atskirą rajoną su sa
vo rajono vadovybe. Š. m. lie
pos 18 d. tunto vadijos narių pa
sitarime buvo sudaryta Baltijos 
Jūros tunto rajono vadovybė, 
kurią sudarys rajono vadovais 
(po savaitę) budys Motušis, vy- 
resn. valt. Šimaitis ir vyr. valt. 
Slėnys. Rajono adjutantas — 
budys J- Papartis. Laivų vadai: 
Kukučio laivo — valt. T. Mark- 
valdas’, Nidos laivo — valt.. K. 
Jucevičius, Žilvino laivo — vair. 
R. Skvarčius.

Be chicagiečių, stovyklaus jū
rų skautai iš Los Angeles, New 
Yorko, Clevelando, Detroito, Bo 
stono, Toronto ir kt. vietovių, 
kurie taip pat smarkiai ruošiasi 
tinkamai reprezentuotis.

BALTIJOS JUROS TUNTO 

SKAUTŲ TĖVŲ ŽINIAI

Ryšium su įvykstančia jūrų 
skautijos stovykla ir tunto pasi- 
ruošiamaisiais priešstovykliniais 
darbais, stovyklai registracijos 
ir mokesčio reikalais prašau 
kreiptis į tunto adjutantą vyr. 
valt. Snarskį, telef. PRoapect 8- 
3492. Visais kitais reikalais — į 
tuntininką Ed. Vengianską, te
lef. darbo metu LA-3-2022, nuo 
9 vai. vakaro — OLympic 2- 
5119, arba į tuntininko pava
duotoją dr. K. Aglinską, telef. 
HEmloc 4-1562 (kabineto), na
mų — GRovvehill 6-5603.

Tuntininkas

IRKLAVIMO VARŽYBOS

Sekmadienį, liepos 7 d., prie 
Jackson Pafk (59th Str.) uosto 
molo įvyko amerikiečių jūrųi 
skautų (South Sųuadron) kas
met ruošiamos irklavimo lenkty
nės. Vidutinio sąstato ir įvai
raus amžiaus mišri Kap. Kuku- 

• čio ir Nidos laivų komanda už
ėmė penktą vietą iš dvylikos irk 
lavusių laivų, turėdami užleisti 
pirmavimą vienodo fizinio pajė
gumo “Flying Dutchman” laivo 
jūrų skautams. Šis susitikimas 
buvo visų lenktynių dėmesio cen 
tru, nes Kukučio laivo komanda 
jau yra pagarsėjusi savo laimė
jimais (pernai laimėjo antrą vie 
(ą visoje Chicagoje, žinoma, su 
kitokio sąstato įgula). Šią nesėk 
mę kiek atitaisė sesės jūrų skau 
tės, pirmąkart lenktynėse daly
vavusios ir nuirklavusios nuoto-

AMER1KIEUIŲ TAUTINE 

STOVYKLA

Š. m. liepos 18 d. baigta ket
virtoji amerikiečių skautų tau
tinė stovykla prie Valley For- 
ge, Pa. Šioje, skautybės istori
joje didžiausioje, skautų stovyk
loje dalyvavo daugiau 50,000 
skautų bei jų vadovų. Be ame
rikiečių, čia dar stovyklavo skau 
tai iš 62 svetimų valstybių. Šio
je stovykloje dalyvavo ir repre
zentacinis lietuvių skautų viene
tas, apie kurio laimėjimus beilį geresniu laiko skirtumu negu

broliai. Sesės, paėmusios antrą , , . . ...A . .. ... ..i darbus parašysime vėliauvietą, taip pat turėjo irkluoti' r J
prieš labai stiprų amerikiečių 
jūrų skaučių laivą. Sesių laivą 
vedė valt. J. Merkelis, brolių — 
valt. S. Lukauskas.

SENIAUSIAS SKAUTAS Ofisų Ir bubi tel. Ol.ympie 2-1361

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien lo 12 ir 4 7 vai. Trečiad.

ir šeštad. tik 10—12 vai.

tel. KEuauue 6-I81I

DR. VVALTER J. KIRSTUK
•Y POJAS IR CHIRURGAS 

I Ti Vib GYDYTOJAS)
3925 W<-st 59tb Street

Vai. Pirmad.. antrad., ke t vi r tad. Ir 
penktad. nuo 1-—4 p .p. 6:80—8:80 

i vai. vak. Trečlad. Ir Seštad. 1—4 v. 
P P

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orttoopcdas - ProO-žįstas

A* a ra tai Protezai. M,d oan 
d) lai Spėt- |>a^all>n kojon' 

(Areli su|>port*) Ir i t. 

vai v 4 Ii o * Šeštadieniam 9 ‘ 
ORTMOPEIUJOH rECIIMKOS IAB
2850 W. 63rd St.. Chloago 29, III 

Tel. Pltoepect 6-5064

BALTIJOS JUROS TUNTO 

VADUOS POSĖDIS

Liepos 5 d. jūrų skautijos būk 
le buvo aptarti veiklos ir pasi
ruošimo stovyklai reikalai. Pa
daryta pusmetinė veiklos apžval
ga, išklausant tunto vadijos na
rių ir skyrių veiklos praneši
mus. Nutarta suaktyvinti bu
džių veiklą. Įdomus buvo jūrų 
skautininkų būrelio vadovo j. s. 
inž. E. Druskio pranešimas. Šis 
skautininkų būrelis turi tikslą 
apjungti visus jūrų skautininkus 
bendram ir individualiam dar
bui, jieškant būdų ir metodų len 
gvesniam skautybės ir jūrų sk. 
idėjos įgyvendinimui, priside
dant moraline, fizine ar moko
mąja parama jūrų skautijai. J. 
s. dr. K. Aglinskas, tunt. pavad., 
kreipėsi į visus kviesdamas kiek 
vieną atlikti savo pareigas skau
tiškoje dvasioje ir prisidėti savo 
įnašu prie bendro darbo. J. S.

Dėdė O. Honiung, iš Detroito rodo jaunam skautukui skautiškus išra
dingumus skautų suvažiavime (Janiboree) Valley Foige, I’a. (INS.)

dai šių metų atostogas praleis i tonas specialių anglių virimui
šioje stovykloje, kuri tęsis 12 
dienų, primokėdami po 28 dole-

Šią amerikiečių skautų 6 dienų I 
stovyklą ypatingai pasveikino 
JAV karo aviacijos F - 100 Su- 
per - Sabre sprausminių kovos 
lėktuvų eskadrilė. Skautams 
virš stovyklos buvo pademonst
ruota oro akrobatika, buvo iš
dalinta 52,000 mažų albumų su 
lėktuvų ir lakūnų paveikslais, 
ir lakūnai aiškino, kaip reikalin
ga pasiruošti karo aviacijos lėk
tuvų pilotų karjerai. Nemaža rius stovyklos mokesčio, kaip ir 
dalis skautų pasižadėjo stoti už- V1SL
augę į karo aviaciją. S. L K. Stovyklos ūkio skyrius jau da

bar dirba visu tempu, paruošda-
PASIRU'OŠIMAI PASAULINEI mas stovyklos įrengimus ir mais 

JAMBOREE i tą. Stovyklos 12 dienų maisto
sąskaita yra daugiau $450,000,, 
iš ko bus paruošta 2,170,000 pa-, 
valgymų (iųeals). Skautai bus 
visi padalinti į grupes po 35 as-

Penkiasdiešimt metų skautų! 
veiklos sukakčiai ir šimto metų 
gimtadienio jubilėjui skautų or
ganizacijos įkūrėjo lordo Baden- menis. Kiekviena grupė gaus

(charcoal), kurių viena tona 
ten kainuoja $110, vien tik šiam 
kurui išleisdami $2,500.

(Nukelta į 7 psl.)

Tel ofiso Ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

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

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 1-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-3868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm. antr., ketvtrt 6-8:10 ▼ 

Trečlad. tik susitarua

Šioje stovykloje dalyvaus 34,- 
000 skautų iš 84 kraštų. Kaip 
amerikiečių spauda dabar prane
ša, arabų kraštai ir komunisti
nės valstybės nepriėmė kvieti- 

S. vedėjas j. s. L. Knopfmileris'mo dalyvauti šioje pasaulinėje 
kvietė visus ko geriau pasiruoš-. skautų stovykloje (nesupranta- 
ti artėjančiai sukaktuvinei sto-1 ma> kaip jie galėjo būti kviečia- 
vykiai. Posėdžiui pirmininkavo mib tačiau šioje stovykloje sto-

Powellio paminėti siais me-, . . , ,, . , . . -. ... . . , ~ maisto produktus ir valgį turėstais Anglijoje įvyks Sutton Cold . v . . ,. ... ... ... .o u c •/ “ i iciaunr»ri nori A rMonlziAOtni nlznu

field (prie Londono) Auksinė 
Pasaulio Skautų stovykla.

išsivirti pati. Amerikiečiai skau 
tai, kurių ten stovyklaus 1,700, 
jau dabar užpirko Anglijoje 23

tunt. E. Vengianskas. Posėdyje 
dar dalyvavo ir pranešimus pa
teikė br. L. Šlėnys, J. Macijaus 
kas, J. Merkelis, A. Butkevičius 
ir V. Motušis.
Snarskis.

vyklaus 50 lenkų skautų, ku
riuos siunčia lenkai egzilai ir 
du rusų egzilų skautai. Stovyk
los vadovybė susideda iš 3,000 

Sekretoriavo A.1 asmenų, įskaitant policininkus, 
1 slauges, daktarus, dantistus ir 
ugniagesius. Anglų skautų va-

TRUMPOS ŽINIOS 

— Chieagos Baltijos Jūros 

tunto Nidos laivo jūrų skautai 
liepos 11 — 13 dienomis buvo 
aklųjų vadovais Chicagoje La 
Šalie viešbutyje vykusios aklų
jų konferencijos metu.

— Jūrų skautininkų būrelis 

stato mažą burlaivį, kurį labai 
sėkmingai galima naudoti savi- 

! stoviam mokymuisi.
— Br. L. Šienini perėmus 

Kap. Kukučio laivo vadovybę, 
tunto adjutanto pareigas per
ėmė br. A. Snarskis.

— Budžiai kandidatai K. Būt 
kus ir V. Motušis, o taip ir gin
tare Gr. Gudaitytė dalyvavo 
skautų vadovų suvažiavime Lin 
kų vasarvietėje prie Chirstiana 
ežero, Edvvardsburg, Mich.

W57NL

TELEVIZIJŲ
IŠPARDAVIMAS

Pasinaudokite reta proga dabar pi
giai įsigyti TV aparatą., nrs mums 
reikia paruošti vietą nauliems 1958 
m. modeliams.

ATEIKITE JSITTKINTI TV 
APARATŲ NUPIOINIMU 

Instaliacija ir garantijos veltui

TCLCVISIOn
ųgates- Service?

8»V. Ink. A. KF1MP.NAH 
3321 S. Halsted — Oldffslde 4-5665 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai*

Ir ketvirtadlenlala 9—9

S0 PH I E BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Iš WGEP stoties — Banga 1891. 
PIRMADIENIO vak. nuo T—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTaD.

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

8EKMAD. 8:30—9:30 v. r. Ii stoties 
W()PA — 1400 kll.

7169 8o. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chlcago 29. TU. HEmlock 4-2413

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

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

MOYJNG

16 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI., Chicago,

EI. WAlbrook 5-8063

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmai!., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai ryto Iki 3 vai. popiet

Office U-l. RE 7-1168 
Res. tel. WA)hrook 5-3765

DR. J. J. SIMONAITIS ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adroNas: 42ICT W. 63rd St
Oftoo tel. REUance 5-4410 

Rezld. telef. GRovehiU 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6 8 p m

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

Oftoo tel. CLlffsIde 4-2696
Rezidencijos: IJkfayrtte 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47 th Street 
(Kampas 47th ir Herniltage)

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 
(Clvtc Opera House, kainb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. C filtrai 6-2204

5002 West 16tb Str., Oicero 
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

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

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Atostogose nuo liepos 20 d. iki 
rugp. 5 d.

S

s

s

s

DAŽYMAS 
DEKORAVIMAS

VL. VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

įvairiomis dažymo-dekoravi- 
nio technikomis bei paveiks
lais — feAŽNYClAS, SALES, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS Į 
iš vidaus ir iš oro.

Ekspertas vidaus dekora
tyviam įrengimui — interior 
decorator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus. 

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

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI tr CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą 

..'■•I valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p kasei ia n išskyrus trečlad tr 
Seštad

Res. tel. GRovehiU 6-5603

!-------------------------------------
Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-73X3

| DR. ANTANAS ALEKNA
g; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Atliekame didelius ir rpn.žua automobilių remontas. Lyginimas, da 
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobiliu dalis

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

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

“Ssmisms taKMusmS
IŠ TOLI IR ARTI "M

A54«// OKBU TROMU-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/A! 
USU METŲ PATYRIMAS-P!SUS IRSĄŽININ6AS PATARNARMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VAIbmok 5-9209

MOVIMO

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS—

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai

NUOLAIDOS IKI 50% Į
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANKS TV 8C RADIO, INC.
3240 South Halsted Street Tel. CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraiutone Taupymo Ir Skolinimo BendrovSae yra 
ftaagu Ir pelninga.

Unlveraal Savings and Loan Aaaoeiation nžtikrlna aaugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą nžtvtrtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra iki 
310.600.00 kiekvienam Indėllid Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir aąžtningų vedėjų paatangoa.

Galite taupyti atvykdami aameniSkai ar per laJSkns. Bos grel* 
tag Ir draugiftkas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp, 
7-9700. 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.

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GFRKLfiS ligos 
Pritaiko akinius

6322 South Western Avenue 
kasdien 10-12 vai 1. 7-9 vai.

vak šeštadieniais 10-. vai Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Oftoo telefonas: PR 8-3229
Res telef. VVAlbrook 5-5076

vai

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

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

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

Telef. ofiso I.AfayetU 3-60-18 
Rez..: WAlbrook 5-3048

"■>1. oftoo HE.4-5849. rez. HF.4-2324
BR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 Sonth Westem Avėtum 
Chlcago 29, m 

telefonas REpublie 7-4900 
Rezidencta: GRovehiU 9-8191

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Aveaine 
Ofiso vai.: nuo 1-4 Ir nuo 6-8:10 ▼. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Oftoo tel. Vlrginia 7-0039. 

Rezldend Jim tel. BEverly 8-8344

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-2700 
Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

SjM-elalybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v. 
šeštadieniais 9—11 ryto ir 2—4 p. p 
Trečiadieniais uždaryta.
, Atostogose iki rugp. 1 d.

Oftoo HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rez. RE 7-6867

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

2454 West 71st Street
(71-oe ir Campbell Avė. kampan)
Vai.; kasdien 1—3 1r 6—8 vai. vak. 
šešadleniais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta. ________________________

Oftoo telef. YArda 7—1166 
Rezidencijos — OTewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet SSth Street 
(kampas Halsted Ir 35-ta gatv9)

VAL. 1—4 Ir 6:10—8:30 p. p. kas 
dlea Išskyrus trečiadienius štldars

šeštadieniais 1—4 vai.

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

GYDYTOJAS IK CHIRURGAI 
(LIETUVIU OTDTTOJA8)
2500 Weet 63rd Street

VAI, kasdien nuo 3- —4 p p Ir 7:9' 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehiU 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECTALIST8
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9 -12 Ir 7 9 v v pagal
HUMliarlmą Išskyrus trečiadienius.

1422 w. lUrųuett4 Road

Tel. oftoo HE 4-2123, rez. Glb. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 

(71st Ir Campbell Avė.)
Atostogose iki rutrp.įūčio 

1-mos dienos

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Ralftted Street
Vai 1 iki 4 v. p. p. tr 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p p

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10718 South Mlehlgan Avė.
Bato 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai1.: kasdien nuo 6 v. v. Jkl 9 v. v?.į 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

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

Tel,: Ofiso — PUllman 5-6769 
Buto - - BEverly 8-8946

Tel. oftoo PRospect 6-94OO
Rezld. PRos|»eet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlflt?)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenno

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

Ofiso HEmlock 4-6815 
Rez. HEmlock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
ATOSTOGOSE IKI 

LIEPOS 29 D.

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

Šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
I^Afayette 8-4949.

Namų — CEdarerest 3-7789

Tel. oftoo PR. 3-9446, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųnette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak 

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory fc-1484. Resld. 2417 
W. 62nd St., tel. Republto 7-8818.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. oftoo CA. 9-0257, rez. PR 6-6659 

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

Ofiso telefonas — RIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
HPEO. < IIIKI KCI\FS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublie 7-2290 

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

DR. ANT. RUDOKAS. Opt. 

Tikrina akto Ir pritaiko akintos, 
keičia stiklas Ir ršmas 

4466 S. Oaliforais Are. .YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki t v. p. p. 

uždarytas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
TeL YArda 7-182T 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Weet SSth Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8. tre- 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLTNOIB 3
RINKIMAI VAK. VOKIETIJOJ

»
Netrukus duosime savo žymaus bendradarbio straipsnį, ku

riame bus platokai išdėstyti klausimai, turį ryšį su įvyksiančiais 
visuotiniais rinkimais Vakarų Vokietijoje. Jie bus šių metų 
rugsėjo mėnesį.

Iš europinės spaudos galima numanyti, kai kaikurios vo
kiečių politinės partijos artėjančiais rinkimais yra rimtai susi
rūpinusios. Ypač daug susirūpinimo rodo socialistų partija. Jos 
vadai pradeda galvoti, kad galimybės laimėti rinkimus šiuo metu 
nėra taip jau šviesios, kaip jos buvo pirmiau.

Maždaug prieš metus socialistai ir kitų partijų vadai jau 
buvo įsitikinę, kad ilgamečio kanclerio dr. Adenauerio karjera 
baigiasi, kad jis ir visa jo partija rinkimus tikrai pralaimės. Nu
rodomos galimo pralaimėjimo priežastys buvo gana įtikinančios.

Šiandien jau visai kitaip yra kalbama. Visi duomenys rodą, 
kad dr. Adenaueris ir jį remiančios politinės grupės rinkimus 
laimės.

Paprastai rinkimus nulemia krašte esanti ekonominė padė
tis. Nėra išimtimi ir Vakarų Vokietija. Šiuo metu ji gyvena ge
rovės laikus. Šiandien vokiečiai geriau gyvena ir geriau tvarkosi 
ekonominiai, negu betkada pirmiau. Esant šitokiai padėčiai, nė
ra jokios prasmės keisti vyriausybę, kuri pajėgė atstatyti kraštą 
iš didžiųjų karo griuvėsių ir duoti gyventojams ekonominę ge
rovę. *

Opozicinėms partijoms yra sunku surasti šūkius, kuriais 
būtų galima atitraukti balsuotojus nuo pozicijoje eąančių poli
tinių grupių, privedusių kraštą prie dabartinės padėties, kuria 
didelė žmonių dauguma yra visiškai patenkinta. Visai natūralu, 
kad Adenauerį remia šiandien pilnu tempu veikianti pramonė. 
Remia ne tuščiu žodžiu, bet ir pinigais. Pramonininkai ir stam
besnieji prekybininkai darą viską, kad tik neprileistų prie val
džios socialistų. Tačiau yra spėjama, kad ir be jų paramos Ade
naueris galėtų laimėti, nes jis yra popularus visur ir turi para
mos visuose sluogsniuose. ' •

Adenaueris jau yra sulaukęs 81 metų amžiaus. Nepaisant 
to, jam netrūksta energijos, netrūksta ir sumanumo dirbti di
džiuosius ir šiuo metu labai komplikuotus valstybės darbus. Net 
ir opozicija retai kada jo amžių mini.

Suprantama, šiandien dar niekas negali “guldyti galvos”, 
kad Adenaueris tikrai laimės. Tačiau, kaip dabar atrodo, jis 
turi visas galimybes laimėti.

UŽ KOKIĄ POLITIKĄ PASISAKO 

BAŽNYČIA
A. GRAŽI f’NAS, Brooklyn, N. Y.

Ispanijos ateitis
Gen. Francisco Franco geležinė ranka valdo Ispaniją nuo 

didžiosios ir kruvinosios revoliucijos laikų. Jis yra laikomas 
krašto išgelbėtoju nuo komunizmo ir Sovietų Rusijos kontrolės, i 
Jis atstatė kraštą visais atžvilgiais ir turi krašto pasitikėjimą ( 
bei didelės gyventojų dalies pagarbą. Tai duoda jam ne tik 
teisę, bet ir pareigą planuoti Ispanijos ateitį.

Spaudoje yra skelbiama, kad Franco planuojąs atstatyti Į 
monarchiją Ispanijoje. Tai būsianti geriausia garantija krašto 
saugumui. Bet ar neišmintingiau jis pasielgtų, jei jis ruoštų 
planus įvedimui krašte demokratinės santvarkos, kuriai, neabe
jojame, Ispanijos žmonės yra pilniausiai pribrendę. Rimti demo
kratiniai pagrindai laisvos valstybės gyvenimui yra pastovesni 
ir tikresni.

Mūsų tarpe nemaža buvo disku
tuota, ar politika turi būti pasau
lėžiūrinė, ar nepa8aulėžiūrinė. Bet 
ligi Šiol nebuvo tiesiogiai keltas 
klausimas, ar Bažnyčia tuo klausi
mu taip pat pasisako. Tačiau pa
staruoju laiku ir šis klausimas 
spaudoje iškilo. Pravartu tad pa- 
jieškoti j jį atsakymo.
Ar turi Bažnyčia savą valstybės 

doktriną.
Suprantama, jog šiuo atveju pir

miausia tenka sustoti prie klausi
mo, ar Bažnyčia turi valstybės 
klausimu' savo mokslą, nes jei to
kio mokslo ji neturėtų, tai atkris
tų pagrindas bet kokioms mūsų 
keliamu klausimu diskusijoms. Ne
sant valstybę ir jos gyvenimą lie
čiančių krikščioniškų dėsnių, nega
lėtų būti ir jokios krikščioniškos 
politikos — dėl paprastos priežas
ties, kad nebūtų jai jokio pagrindo. 
Tuomet tebūtų galima kalbėti ne
bent apie krikščioni politiką. Ta
čiau asmeninis politiko ’ krikščio
niškumas ir krikščioniška politika 
nėra tas pats. Asmeninis krikščio
niškumas politika įpareigoja nevog
ti, nemeluoti, sąžiningai eiti savo 
pareigas ir t.t., tačiau jis nieko 
nesako apie valstybės kilmę, tiks
lą, uždavinius ir kitus panašius da
lykus.

I klausimą, ar Bažnyčia turi val
stybės klausimu savo mokslą, ten
ka atsakyti teigiamai. Ji skelbia, 
jog valstybė yra natūralinė, t.y. Die 
vo pramatyta ir norėta žmonių 
bendruomenė, kad valstybės val
džios autoritetas kyla iš Dievo, ios 
santvarka turi remtis natūrali
nės teises ir krikščioniškosios mo
ralės dėsniais, jos tikslas vra bend
roji gerovė ir t.t. žodžiu, Bažnyčia, 
turi savo mokslą apie valstybės 
kilme, tikslą, uždavinius, ios san
tvarkos pagrindinius dėsnius ir ki
tais valstybę liečiančiais pagrindi
nės reikšmės klausimais. O iš to 
iau plaukia ir kiti dalykai — val
stybės teisės, piliečių teises ir pa
reigos, valstybių tarousaviai san
tykiai t.t. — kuriais Bažnyčia skel
bia savo mokslą.

Tai kaip tik ir yra, pagrindas, 
kodėl jau šv. Augustinas parašė

LAUKIAMAS ŽURNALAS

Vienas labiausiai laukiamų lie
tuviškų spaudinių yra žurnalas 
“Lietuvių Dienos”, rūpestingai 
redaguojamas poeto Bern. Braz
džionio ir leidžiamas ištvermin
go spaudos mylėtojo Ant. Ski- 
riaus. Naujausiame numeryje 
arch. Edm. Arbas - Arbačiaus- 
kas vedamajame svarsto apie 
dieviškąjį grožio principą. Ap
rašoma trečioji Vliko sesija A- 
merikoje ir duodamas pasikal
bėjimas su naujuoju Vliko pir
mininku dr. Ant. Trimaku. Vli
ko ateities darbus pirmininkas 
taip nubrėžia: •

— Turėdamas savo atstovus 
PET, Vilkas dalyvaus apeliuo
jant į laisvąjį pasaulį dėl padė
ties tėvynėje. Bus keliamas bal
sas dėl sovietų kolonialinio Lie
tuvos ir jos žmonių eksploatavi
mo; į Jungtines Tautas bus bel
džiamasi, kad pavergtųjų išlais
vinimo byla gautų eigą, reikalau
jant, kad sovietai atitrauktų sa
vo kariuomenę, administraciją ir 
kad patys žmonės galėtų laisvai 
pasisakyti, kokios santvarkos 
jie norėtų.

VERIKAIČIO KELIAS Į ‘ 

SCENĄ

“Lietuvių Dienos” pirmame 
puslapyje įsidėjo solisto Vaclo
vo Verikaičio paveikslą. Tekste 
duodamas platesnis aprašymas 
to mūsų sėkmingo dainininko. 
Jis savo karjerą pradėjo kirs
damas medžius Kanados miš
kuose. Atitarnavęs sutartyje nu 
matytą laiką ir atvykęs į lietu
vių koloniją — Torontą, vedė 
Ramutę Paškevičiūtę, kuri jį 
paskatino ir sudarė geresnes są
lygas gilintis dainavimo studijo
se. Jas pradėjo gilinti pas dr. 
F. Vinei, Toronto konservatori
jos profesorių. Paskiau pradėjo 
studijuoti muziką Toronto uni

versiteto muzikos fakultete. Jas 
tebetęsia ir netrukus tikisi gau
ti magistro laipsnį. Šalia to, dai 
nuoja Canada Broadcasting Co. 
radijo stotyje, dayvavo eilėje 
koncertų su orkestrais ir tos pro 
gramos buvo perduotos per tele
viziją. Rugpjūčio mėnesį koncer 
tuos Los Angeles lietuvių kolo
nijoje.

NAUJOJI BANAIČIO OPERA

Prof. J. Žilevičius “Lietuvių 
Dienų” , birželio mėn. numeryje 
plačiau informuoja apie naują 
prof. K. V. Banaičio operą “Jū
ratę ir Kastytį”. Operai libreto 
parašė Bronė Buivydaitė. Ope
roje svarbiausios vietos — Jū
ratė (sporanas), Kastytis (teno
ras), tėvas (baritonas), toliau — 
jaunimas, žvejai, iš kurių suda
ryti vyrų, merginų ir mišrūs 
chorai.

Opera sukurta visiškai skir
tinga nuo gausybės Banaičio 
harmonizuotų liaudies dainų. 
Grynai liaudies melodijų opero
je, rodos, tik viena choro te
vartojama, tačiau vistiek operos 
muzika pasilieka lietuvio šir
džiai maloni. Prof. J. Žilevičiaus 
unomonė: “ ‘Jūratė ir Kastytis’ 
turi tokias švelnias ir kupinas 
lyrinio melodingumo arijas, kad 
jos savo melodijomis iš karto 
klausytoją pagauna... Be ga
lo įdomūs yra chorai. Jie nenuo
bodūs, ne per ilgi — viskas sa
vo vietoje”.

Šią operą planuojama pasta
tyti Chicagoje.

LITERATŪRA IR MENAS

“Lietuvių Dienų” naujausias 
numeris duoda ištrauką iš sukak 
tuvininko (75 m. amžiaus) Ant. 
Vienuolio roman0 “Sugrįžimas”; 
puslapis paskirtas Argentinos 
lietuvių poeto Ant. Vilučio eilė
raščiams. Prof. M. Biržiška ati

taiso kaikuriuos nuklydimus K. 
Borutos “dokumentinėje apysa
koje” .apie skulpt. V. Grybą (at
spausdintoje “Pergalėje”, Vil
niuje) ; dail. Ant. Rūkštelė rašo 
apie Vilniaus Dailės Draugiją, 
kuri buvo įsteigta prieš 50 m. 
Pirmieji jos organizatoriai buvo 
P. Rimša, M. Čiurlionis, A. Zmui 
dzinavičius. Ji sutelkė apie 350 
narių. Draugijos parodose buvo 
telkiami lietuvių liaudies meno 
atstovai iš kaimų. Dail. Rūkšte- 
lės tvirtinimu: “Labai didelį dar 
bą atliko mūsų kunigai, gydyto
jai, advokatai, valsčiaus tarnau
tojai ir kitų profesijų žmonės, 
rinkdami liaudies meno ekspona
tus ir pristatydami juos į L. D. 
D. rengiamas parodas”.

Draugija surengė 7 meno pa
rodas, kurių paskutinė buvo 
1913 m. Išleido A. Jaroševičiaus 
pieštą kryžių albumą. Draugija 
buvo atkurta 1926 m.; surengė 
kelias parodas, išleido A. Rūkš- 
telės “Lietuvių tautodailę”. Sa
vo veiklą sustabdė 1930 m.

Dr. J. Daugailis

ištisą veikalą “De civitate Dei”, ku 
name nagrinėja krikščioniškos val
stybinės santvarkos klausimus, ir 
kodėl popiežiai, kaip Leonas XIII 
savo enciklikoj “ImmortaJe Dei”, 
kalba apie politinės žmonių bend- 
ruomenes krikščionišką santvarką.

1 Tai taip pat yra pagrindas, kodėl 
popiežiai kalba ir apie krikščioniš
ką politiką. Visai šiomis dienomis, 
š.m. balandžio 14 d., Pijus XII, pri
imdamas audiencijoj Berlyno krikš 
čionių demokratų jaunimo gruoe,

I pasakė kalbą, kurioj nagrinėjo 
krikščioniškosios politikos uždavi
nius, siekiant sukurti suvienytą 
Europą, ir net aptarė pačią krikš
čioniškąją politiką. “Krikščioniš
koji politika — kalbėjo Pijus XII 
— remiasi krikščioniškomis tieso
mis ir krikščioniškais principais. 
Tarp šių pagrindinių principų yra 
ir tas, kad kiekvienas autoritetas, 
kiekviena valdymo galia vra ki
lusi iš Dievo ir turi visuomet pa
silikti Dievui palenkta". (Cit. iš 
“Draugo”). Popiežiaus kalba apie 
krikščioniška politiką yra visai 
nuosekli išvada iš fakto, jog Baž
nyčia turi valstybės klausimu savo 
mokslą. Esant tokiam mokslui, vi
sai nuoseklu ir kalbėti, kaip turi 
būti tasai mokslas gyvenime vyk
domas.
Ar Bažnyčios mokslas valstybės 

klausimais katalikams privalomas

Pasiaiškinus Bažnyčios doktri
nos klausimu, pravartu sustoti ir 
prie šio — ypač, kad tenka paste
bėti katalikų tarpe ne tik šiuo klau 
simu aiškaus susivokimo stokos, 
bet ir visai klaidingų nuomonių.

Kaip tad žiūrėtina į šį Bažnyčios 
mokslą? Ar tai nėra kartais tik 
patarimai, panašūs j Evangelijos 
patarimus, kuriuos vykdyti gera, 
tačiau nėra kiekvienam katalikui 
privaloma? O gal tai tik popiežių 
nuomonės, kurios gerbtinos dėl po
piežių autoriteto, bet kurios katali
kų neįpareigoja jų laikytis?

Ypač tenka pastebėti linkimo 
net katalikų tarpe laikytis pasta
rosios minties — kad tai tik po
piežių nuomonės. Tai kyla ypač iš 
to, jog šis Bažnyčios mokslas dau
giausia dėstomas enciklikose. O ne 
ne vienas taria, kadangi jose ne 
visada skelbiama kokia dogma, jo
se dėstomais klausimais katalikui 
galima būti ir kitos nuomonės. Dėl 
šios priežasties tenka kiek daugiau 
sustoti prie enciklikų klausimo.

Prof. Etienne Gilsop savo kny
goj “THE CHURCH SREAKS TO 
THE MODERN W0RLD, The So- 
cišl Teachings of Leo XIII” taip 
šį klausimą nušviečia: “Enciklikos 
pagrindinis uždavinys nėra dog
mos, t. y. Katalikų Bažnyčios tikė
jimo tiesos, apibrėžimas. Tą užda
vinį atlieka vadinamas ekstraordi
narinis Bažnyčios valdžios moky
mas. šio ekstraordinarinio mokslo 
kiekviena dalis be jokių išimčių y- 
ra neklaidinga . . . Bažnyčios or
dinarinio mokymo, kurį vyskupai 
teikia savo diecezijoms ir Romos 
vyskupas, t.y. popiežius, visiems 
tikintiesiems, tikslas yra išplatin
ti tą neklaidingąjį Bažnyčios moks 
lą, reikalui esant jį ginti ir taikyti 
kaikurioms ypatingai svarbioms 
dienos problemoms, iškylančioms 
socialiniame ir politiniame gyve
nime. Enciklikos paprastai ir yra 
priemonė, kuria popiežius atlieka 
šią mokymo funkciją. Šie laiškai 
yra augščiausia Bažnyčios mokymo 
išraiška. Tiek, kiek jie pakartoja 
neklaidingąjį Bažnyčios mokslą, 
enciklikų skelbiami dalykai vra pa
tys savyje neklaidingi. Be to, aiš
kindamas neklaidingąjį mokslą ar
ba vartodamas jį kaip kriterijų 
klaidoms pasmerkti ir net stengda

Kurt Matthies

Aš girdėjau giedant 
vieversį

Vertė V. KERTAUN/NKAS

(TĘSINYS)

PABAIGA PRENZLAVE
Vasario 10. — Mano žmonai.
Tatai joks laiškas. Aš sėdžiu be jokio žiupsnio ta

bako vienoje nekūrentoje kareivinių salėje.
Tačiau yra vienas nusiraminimas: teismas jau yra 

pasiruošęs iškrauti savo dėžes, ir mes rytoj tvarkingai 
pradėsime dirbti tą darbą, kurį prieš 40 dienų buvome 
pertraukę Kurše.

f r dar vienas dalykas: stenkis ateinančiu metu būti 
namuose. Juk mes susitarėme, kad Tu jokiu atveju 
neapleisi namų ir sodo. Niekas negali Tavęs priversti 
kelionei. Aš esu matęs ištisas pabėgėlių sroves. Jos 
tuojau ir jus pasieks. Atidaryk jiems duris, bet lai
kykis durų. Dar kartą kartoju: būk visai rami, apdairi, 
tik savimi pasitikinti. Neklausyk jokių įsakymų, pa
diktuotų sumišimo ir nusivylimo.

Aš turiu žinoti, kur Tu esi. Aš Tave rasiu.
... Vakare. — Mes pasistatėme bunkerio krosnelę 

— vamzdis ėjo pro langą laukan. Suradome malkų, ir 
salėje pasidarė truputį šilčiau.

Aš maitinu viršilos Ihlenfeldto vištą. Jis su dirb
tuvės vagonais liko Pomeranijoje (ten turėjo savo žmo

ORINIS PAVOJUS NEW YORKE

Paskelbus orinį pavojų, viršuje žmonės bėga j slėptuves, apačioj 
taip atrodo gatvė pavojaus metu. Prileidžiama, jog ‘ priešui ’ nume
tus baisiąsias bombas, buvo užmušta beveik du su puse mil. žmonių.

masis išspręsti socialines, ekono
mines bei politines dienos proble- į 
mas neklaidingojo mokslo šviesoje,! 
popiežius gauna specialią šv. Dva-Į 
sios pagalbą, augštesnę vadovybę, 
kurioje antgamtinė išminties dova
na vaidina lemiamą vaidmenį. Tad 
reikia sakyti, jog popiežių moks
las, kaip jis yra enciklikose, jokiu 
atveju negali būti laikomas tik 
daugiau nuomonės pareiškimu, ku
rią kiekvienas savo nuožiūra gali 
laisvai priimti arba atmesti. Net 
jei ir nežiūrėtina, kad jo visos da
lys saisto kaip tikėjimo dalykas, 
enciklikų mokslas visas yra tie
sioginiai susietas su tikėjimu aug- 
ščiausio mokomojo Bažnyčios au
toriteto, specialiai padedant Šv. 
Dvasiai. Tad visuomet yra neap- 
galvojįmas, nepriimant enciklikos 
mokslo bet kuriuo jame paliestu 
klausimu. Popiežius Pijus XH sa
vo , enciklikoj “Humani generis”, 
aiškiai pabrėžė, jog ikaikurie teolo
gu diskutuojami klausimai yra tie
sioginiai išsprendžiami tokiam do
kumente popiežiaus, kiekvienas pri 
valo tai suprasti taip, kaip mano 
ir nori popiežius, ir tas dalykas 
daugiau negali būti laikomas lais
vų teologų diskusijų objektu. (3- 
5 psl.).

Turint prieš akis šį garsiojo mo
kslininko paaiškinimą enciklikų 
klausimu, visai galima suprasti, 
kodėl Leonąs XIII enciklikoj “Im- 
mortale Dei” sako: “šičia svarsto
mi reikalai nėra visiškai papras
ti ir aiškūs. Bet jeigu katalikai 
klausys Mūsų, kaip kad jiems de
ra, tai jie lengvai susigaudys, ko 
jiems privaloma laikytis — tiek 
reiškiant savo nuomones, tiek prak 
tiškai veikiant. Nuomonių susida
ryme yra būtina pastoviai pritar
ti visam taim, ką Romos popiežiai 
arba jau vra paskelbę, arba atei
ty paskelbs”. (Vysk. V. Brizgys, 
Popiežių enciklikos, 104 psl.).

Iš nurodytų dalykų su visu aiš
kumu plaukia, jog katalikai turi 
prievolę laikytis Bažnyčios mokslo 
valstybės klausimais.
Ar galima, krikščioniška politika

Tačiau, turėdami prieš akis šią 
katalikų prievolę, susitinkam dar su 
vienu svarbiu klausimu: bet ar 
krikščioniška politika yra galima? 
Yra nuomonių, jog krikščioniškos 
valstybės ir politikos lygiai nega
lį būti, kaip negali būti krikščio
niškos pramonės ar prekybos.

Prie šio klausimo specialiai su
stoja žinomas Bažnyčios mokslo 
valstybės klausimu tyrinėtojas 
prof. O. Schilling savo knygoje 
“Christliche Staatslehre und Staat 
spflichtenlehre”. Dėl minėto prie
kaišto jis nurodo, jog jame pražiū
rima, kad valstybės tikslas ir visa 
jos sąranga su moraline sritim yra 
visai kitam santyky, kaip pramo
nės ar prekybos įmonė. Pagal Die
vo valią valstybė galutinėj sąskai
toj privalo tarnauti dideliam mora
liniam žmonių tikslui. Todėl ir tu
ri valstybę bei valstybinį gyvenimą 
apspręsti krikščioniškoji moralė. O 
tuo būdu yra ir krikščioniškai o- 
rientuota bei apspręsta politika. 
“Tuo — pabriežia prof. Schilling — 
jokiu būdu nepaneigiama, bet grei
čiau iškeliama, jog politika yra re
liatyviai savarankiška sritis su Die
vo norėta paskirtim ir savu reiški
mosi būdu kaip causa secunda, bet 
politiku galutinėj sąskaitoj lieka pa
lenkta moralės dėsniams ir prigim- 
tajai teisei, lieka palenkta absoliu
tiniam žmonijos tikslui ir Dievo va
liai. (111 psl.).

Kodėl taip yra, labai ryškiai pa
vaizduoja E. Welty jo paruoštam 
“Herders Sozialkatechismus”, pa
rodydamas, kaip tas pats dalykas 
turi techniškai organizacinę pusę ir 
moralinę:

Techn. organizacinė

Kokią valstybės fonmą tauta pa
sirenka, su kuriom kaimyninėm 
tautom draugiškus santykius pa
laiko, kokia forma teikiama šei
moms parama, kokio lygio moks
las įvairiose mokyklose tur būti, ar 
apsaugos muitai naudotini ir įves
tim.

Moralinė
Kokie vra pagrindiniai valsty

bės tikslai ir uždaviniai, ar kon
stitucija ir vyriausybė (pvz., to- 
talistine) palieka pakankamai lais
vės naudotis bendrosiomis žmo
gaus teisėmis, kokie įstaty
mai yra neteisingi, ar tėvų tei
sės pakankamai pripažįstamos ir 
užtikrintos, ar šeimos teisė ati
tinka gamtos dėsniams, ar valsty
bės įsikišimas į ūkio ir kultūros 
sritis yra pateisinamas. (I tomas, 
13 psl.).

Iš to akivaizdžiai matyti, jog 
krikščioniška politika nėra 
koks nepagrįstas prasimanymas ir 
neįmanomas dalykas, o yra ne tik 
galima, bet ir reikalinga.

Bažnyčia ir partijos
Jei yra valstybės klausimu Baž

nyčios mokslas ir katalikams pri
valu jo laikytis, tai savaime kyla 
klausimas, /kokiu būdu katalikai šį 
Bažnyčios mokslą turi gyvenime 
realizuoti.

Suprantama, jog tai negali būti 
palikta paskiram katalikui indivi
dualiai savo jėgomis ir išmanymu 
tai vykdyti: paskiras asmuo nepa
jėgus savo vieno jėgomis valsty
binę politiką veikti, šioj srity kar 
talikai privalo reikštis kaip vieno 
tikslo susieta ir sutartinai veikian
ti grupė.

Parlamentinės demokratijos kraš 
tuose — išskiriant tik kaikuriuos, 
kur yra specifinės aplinkybės — 
katalikai vieni ar koalicijoj su ki
tų konfesijų krikščionimis, kaip ir 
kitų ideologijų grupės, į polititi- 
nę veiklą eina partijos forma.

Kaip Bažnyčia žiūri į tokias par
tijas ir kokie jos su tomis par
tijomis santykiai?

Aišku, jog Bažnyčia partijų ne
organizuoja, nes tai yra jau ne 
bažnytinės, bet pilietinės veiklos 
sritis. Tačiau tai nereiškia, jog 
Bažnyčia partijų veikimu nešido- 
mi ir jų atžvilgiu yra neutrali. 
Bažnyčios poziciją partijų atžvil
giu labai ryškiai yra išdėstęs Pi
jus XII 1956 m. liepos 22 d. sa
vo kalboj, pasakytoj Italijos mies
tų burmistrams ir provincijų vir
šininkams. “Kaikuriose aplinkybė
se Bažnyčia galėtų likti nuošaliai 
nuo politinių kovų ir išvengti pa
sisakymo už vieną ar kitą grupę, 
— kalbėjo popiežius. — Tai būtų 
teisinga, jei kiekvienas semtųsi į- 
kvėpimo savo visuomeninei ir po
litinei veiklai iš krikščioniškojo ti
kėjimo bei moralės ir naudotų 
Kristų ir Jo mokslą kaip pagrin
dą visokiai savo veiklai; jei kiek
vienas naudotų visą savo energiją 
padaryti Evangeliją .tuo, kuo ji iš 
tikrųjų turėtų būti: galinga dva
sia, perimančia visą jo veiklą — 
teorinę ir praktinę; jei nuomonių 
skirtumai ir iš to kylančios ko
vos Dievo teises į žmogų ir pa
saulį paliktų nepaliestas, o 'prie
šingai, jos būtų apribotos diskusi
jomis, kaip surasti kelius sukurti 
žmonių bendruomenės struktūrą, 
kuri savo pagrindais būtų krikščio 
niška.

Šiandien gi matome žmones, ku
rie nori sukurti pasaulį, paneigda
mi Dievą; matome kitus, kurie rei
kalauja, kad Kristus būtų palik
tas už mokyklos, fabriko ar par
lamentų durų. Ir, deja, kartais 
Bažnyčios priešai rinkiminėj pro
pagandoj yra remiami žmonių, ku
rie save laiko krikščionimis. Yra 
ir tokių, kurie praleidžia laiką, 
jieškodami negalimų susiartinimų. 
Jie save apgauna, perdaug domė
damiesi priešininku strateginiais

(Nukelta į 4 psl.)

ną). Aš su juo buvau pažįstamas. Vista visą kelionę 
buvo įdėta į dėžutę. Aš jau žinojau jos polinkius: kas 
trečią dieną padėdavo kiaušinį ir bėgdavo paskui savo 
šeimininką kaip šuniukas; po karo, kaip numatyta, ji 
bus lesinama iš malonės teikiama duona. Vidurdienį 
aš ją išleidžiu iš dėžės. Ji tada vaikšto mašinų halėje 
aplink. Vakarais ji atsitupia ant mašinos vėsintuvo, 
ramiai leidžiasi paglostoma ir vėl į tvartelį įsodinama.

Bet tai dar neviskas. Už manęs guli Nixė; tai ma
žas badančiais plaukais šunelis - taksis. Jis, atsiskyręs 
nuo pabėgėlių srovės, pas mus ir pasiliko. Šis juodai 
rudas, išverstaakis, su ruda barzdele gyvulėlis cypda
mas ėjo nuo rankų į rankas, kol pateko po mano kėde. 
Jis atėjo ir pas mane, nors aš ir nenorėjau. Kadangi 
aš negalėjau pasišalinti, tai jis mane sekiojo tartum 
koks šešėlis. „Čia nėra jokios abejonės!“ sako Emilis 
Meyer. Taip, jis yra čia!

Mes savo nušalusias kojas išsigydėme ištepę tie
siog su dvokiančiu tepalu. Ne taip blogai.

Kitą rytą. — Gražiai patekėjusi saulė prieš mano 
langą padarė tartum sėjos kilimą. Ji pakilo už karei
vinių salės ir pasiekė tuščią horizontą. Tai buvo dar 
grynai ryto reginys. Dėlto ir kitoje pusėje, prie inspek
toriaus, iš lango buvo matyti visai kas kita: ten laukas 
su dirvomis ir pievomis krito tiesiog į jūrą. Tolumoje 
dunkšojo jos krantai, o iš tolimų miškelių buvo matyti 
iškilę bažnyčių bokštai. Iš lango buvo matyti, kaip 
jūra darė atsargų vingį prie Prenzlavo kalnų. Ten buvo 
iškilęs tankus miestas su savo paskirais vartų bokštais, 
rotuše ir keletu žymių frontonų, bet išsikišęs milžiniš
kas degintų plytų Sankt Marien katedros bokštas nu
stelbė beveik visą mažą miestą.

Ten, raudonų stogų knybždynėje ir jūroje, vos tik 
išnyksta ryto rūkas, saulė padaro neaprašomą įspūdį. 
Čia sukuriama tokia šviesa, jog visa kalva su prie jos 
esančiu vandens veidrodžiu vien tik rusena ir žėri.

Kad Tu žinotum, su kokiu susijaudinimu aš šiandien 
anksti rytą žiūrėjau į šitą seno vokiečių miesto iš švie
sos sukurtą reginį! Mes taip ilgai, perdaug ilgai toli 
vienas nuo kito buvome.

... Ir kada mano laiškas bus pas Tave, o Tavo pas 
mane, juk neabejotinai mes būsim netoli vienas kito, 
nors nuotolių ir atitolinti ?

Vasario 25. — Šiandien buvo taip rūkoma, jog 
mūsų krosnelė leido tik tirštus dūmus.

Paskutinėmis dienomis ant jūros kranto vad. alks
nių katinėliai jau apdulkėjo, o rytais buvo girdimas 
vieversių čyrenimas. Vidurdieniais mes visuomet 
vaikščiojame „pavasario keliu“ — tvirtu pylimu, kuris, 
eidamas nuo kareivinių skersai lauką, perkerta jūros 
pievą. Nuo pliažo takas eina toliau, kurį tuojau su
siaurina gražaus seno sodo tvora. Tarp vandens ir 
sodo esančiu pakilimu po valandos galima pasiekti 
platų miesto vejos ir medžių kelią: čia „žvilgsnis į jū
rą“, laivelių lieptas, sekmadienių pasivaikščiojimo vie
tos — čia galima palaipioti ir akmeningomis kalvomis.

Pats pylimas perkerta lauką, eina pro Sankt Ma
rien bokštą, aplenkia pliažą, seka neapdirbtą jūros 
vingį, veržiasi į nendryną, pievų pusėj apauga alks
niais bei ganyklomis ir vis daugiau ir daugiau nuskęsta 
ir dingsta ilguose kranto tyrlaukiuose.

Bet viską šiomis dienomis užburia saulės šviesa: 
čia ji tartum šlaksto įvairias spalvas tarp mūrų, čia ji 
lūžta staigiu kampu, čia švelniai apsupa stogus. Kar
tais ji pagriebia paskirą iš debesies lūžtantį spindulį 
Sankt Marien bokšte arba apšviečia statų vienuolyno 
bažnyčios stogą, vartų bokštą, mėlyną rotušės rūmų 
viršūnę — dėmesio vertą miesto pastatą. Kitur ji, stai
ga atsipalaidavusi nuo miesto akmeninių kalvų, krinta 
į baltus mūrus ir raudonas plytas. Po to paliečia spyg
linį miškelį, krintantį į jūrą.

Nuostabūs reiškiniai! Tai dar vienas kartas.
(Bus daugiau)
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PRANEŠIMAS SPAUDAI
ledino vadovaujamos seimo fi
nansų komisijos posėdyje Phila- 
delphijoje. Lėšų telkimo vajus 
bus pradėtas rugsėjo pradžioje, 
po Darbo dienos. Centrinis lėšų 
telkimo biuras bus Cheledino va 
dovaujamo banko patalpose. In
formacinę brošiūrą tam tikslui 
paruoš organizacinio komiteto 
sekr. V. Vaitiekūnas

Š. m. liepos 12 d. įprel. J. Bal- 
kūno bute įvyko PLB Seimo Or
ganizacinio Komiteto posėdis, 
kuriame taip pat dalyvavo JAV 
LB Centro Valdybos pirm. St. 
Barzdukas. Posėdyje pasikeis
ta nuomonėmis visais klausi
mais, liečiančiais seimo rengi
mą, jo programą ir ta proga ren 
giamus kultūrinius pasirodymus.

Seimas vyks trijų reikšmingų 
sukakčių ženkle: keturiasdešimt 
metų nuo Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo, šimtas metų 
nuo Lietuvos himno autoriaus 
V. Kudirkos gimimo ir penki 
šimtai metų nuo vienintelio lie
tuvio šventojo — šv. Kazimiero 
gimimo.

Paskutiniajame organizacinio 
komiteto posėdyje aptarti pa
grindiniai seimo metmenys. De
tali programa bus paruošta ar
timoje ateityje. Seimo kulmina
cinės dienos bus šeštadienis ir 
sekmadienis, rugpjūčio 30 ir 31 
dienos, kada įvyks masinis lie
tuvių susirinkimas, iškilmingos 
pamaldos katedroje ir misterijos 
arba jos pakaitalo pastatymas. 
Be organizacinių seimo progra-

Seimo, parodų ir parengimų 
reikalui bus išleisti specialūs lei
dinėliai, kurių apimtis, forma ir 
skaičius bus aptarta sekančiame 
komiteto posėdyje.

Š. m. gegužės 18 d. posėdyje 
organizacinis komitetas balsų 
dauguma pasisakė už tautinės 
misterijos ar jos pakaitalo pa
statymą seimo metu, ir tuo bu
vo atsisakyta simfoninės mu
zikos koncerto rengimo. Miste
rijai parašyti konkurso termi
nas baigiasi rugpjūčio mėn. Jos 
pastatymu rūpinasi muzikas A. 
Mikulskis. Tam reikalui tikima

mos punktų, numatomi trys pa- Įas kurjs jau turimas veikalas, 
grindiniai pranešimai ir seimo Jubilėjinė lietuvių sporto olim 
deklara.cija^. Pranešimai^ turės. pįaja> i<aįp dalis šeiminių iškil- 
pateikti mūsų tautos ir išeivijos Į mjų, įvyks ateinančių metų lie- 
analizę ir nusakyti gaires atei-
ties veiklai. Pranešėjais bus pa 
kviesti iš įvairių kontinentų pa
jėgiausi lietuviai.

C. V. pirm. St. Barzdukas sei
mo organizaciniam komitetui 
perdavė valdybos pageidavimus 
ir nutarimus seimo rengimo rei
kalu. Pagrindinis jų yra, kad 
seimas turi būti didingas. Sei
mo reikalams apsvarstyti rude
nį bus sušauktas bendras JAV 
LB Centro Valdybos, Kanados 
LB Krašto Valdybos ir organi
zacinio komiteto posėdis.

Bendruomenės C. V. pirm., 
lankydamasis Chicagoje seimo 
reikalais, kalbėjosi su Alto sekr. 
dr. Grigaičiu,'kuris pareiškė Al
to palankumą tam reikalui. Pir
mininkas tuo reikalu taip pat ta 
rėsi su vysk. V. Brizgiu ir kons. 
Daužvardžiu, kurie taip pat pa
reiškė pritarimą seimo rengi
mui.

Organizacinio komiteto pirm. 
prel. J. Balkūnas dalyvavo Che-

Už kokią politiką .. .
(Atkelta iš 3 psl.)

lietuvius. Stuttgarto senelių, inva-' grindo įtarimams įgaliotinį ir joCHRUŠČEVAS PAMOKSLAUJA PRAGOJĘ

Maždaug kaip Hitleris pakėlęs rauką sveikina saujelę parsidavėlių 
Pragoję, ėekenlovakijoje, maskolių diktatorius. Chruščevas pažadėjo 
iš Čekijos daug paimti ir mažai duoti. (INS))

lidų, džiovininkų ir kitų nedarbin
gų lietuvių susirūpinimas esąs juo 
didesnis, nes viskas esą žymiai

patarėjus esant šališkais.
Reikia tikėtis, kad Balfo vado- 

pabrangę ir jie neišmaną, kaip rei- jo padaliniai padarys visa,
kėsią verstis be Balfo paramos. Jų ^as. , Jfabma, kad kiekvienas ne
žiniomis, kitos apylinkės tebesan- ^u,, s’„ aur i’8 begyventų, jei yra 

reikalingas paramos, nebūtų palik
tas savo likimui, o JAV lietuvių 
visuomenė, kuri be atvangos buvo

čios Balfo globojamos ir toliau. 
Galimas dalykas, kad dėl lėšų

PERKRAUSTAU
B A 1. D V S 

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

2318 W 91»t St., Chicago, Iii. 
Tel. PKescott 9-2781

Stuttgartas ir Balfas sumetimais. Į šalpos komisijos nu
siųstą raštą — prašymą iš Carito 

Štutgarto (Vokietijoj) apylinkės nesulaukiama jokio atsakymo. Ka- 
lietuviai savo laiškuose pažįsta- dangi vokiečiai turį pakankamai 

si gauti Metropolitan operos sa- miems reiškia didelį susirūpinimą savo Pabėgėlių bei varguomenės, 
, T . ■ . , i I dėl pastaruoju metu Balfo įgalioti- tai esą sunku tikėtis, kad Caritaslę. Jei misterijos konkursas Ae-1 ni0 Vokietijoj Iz. Rugieni pa- raistu
duotų tinkamo veikalo, vietoj mi! daryto patvarkymo, pagal kurį mi
sterijos bus duotas lietuviškųjų ni^noji apylinkė išskirta iš Balfo
kantatų koncertas arba nastatv- g,obos’ ° šios apylinkės lietuvių Kantatų Koncertas arba pastaty- šelpimu rūpintis paprašytas Cari

tas. šitas patvarkymas esąs pada
rytas transporto išlaidų taupymo

pos mėnesį, o seimo metu įvyks 
tik stipriausių lietuvių sporto 
vienetų futbolo ir krepšinio 
rungtynės.

PLB Seimo Inf. Komisija

AUKOS GIMNAZIJAI
Balfo centre gautos aukos

Vasario 16 dienos gimnazijai 
1957 m. birželio mėn.

Connecticut — 20 dol.; Ilinois— 
760 dol.; Massachussetts —100 d.; 
Michigan — 112 d.; New Jersey 
— 72 dol.; New York — 212 d.; 
Ohio — 86 dol.: Kanada — 490.87 
dol. Viso gauta aukų gimnazijai 
1,842.87 dol.

Balfo vadovybė nuoširdžiai dė
koja visiems aukojusiems lietuvių 
šalpos reikalams.

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJA 

RHEEM

LOVVBOY
ŽIEMINĮ

AIRXX)NDITIONER
»

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

GAZU AR ALYVA

stokos Balfo įgaliotiniui nebuvo jautri mūsų seserų ir brolių var- 
kitos išeities ir jis buvo priverstas gams, tokias Balfo pastangas nuo- 
imtis tokios radikalinės priemonės, širdžiai ir efektyviai parems. Trans 
Bet kuo kalta, būtent, Stuttgarto porto išlaidos neturėtų būti prie- 
apylinkės varguomenė, likdama be žastimi kurios nors vietovės lie- 
Balfo globos ? Netenka stebėtis, i tuviams Balfo globos neturėti, 
kad toks patvarkymas duoda pa-1 M. J.

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS DUS. sav.

4058 Archer Avenue
Telefonas Vlrginia 7-2481

STATYBAI 
IR NAMŲ 

pataisymui!
PRISTATOM
Visokių Rūšių I
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS IJTWtNAS. Prea
3039 So. Halsfed St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

C

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidaro kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienaia iki 3 vai. vakaro

vingiais, užmiršdami, kad jų galu
tiniai tikslai, kurie yra nepriim
tini, lieka nepasikeitę.

Todėl ar reikia stebėtis, jei Baž
nyčia ypatingai sveikina tuos, ku
rie besąlygiškai pasišvenčia tokiai1 
visuomeninei ir politinei veiklai, ku i
ri yra ištikima Evangelijai ir nes-, »*»♦***»»♦»**♦»*»»♦»*»*»»« 
pektuoja Dievo ir Bažnyčios tei-' 
sės?” (St. Dziko vert., “Tėv. Sar
gas”, 1957 m. Nr. 1).

Kaip matome, popiežius visai 
aiškiai pažymi, jog Bažnyčia svei
kina krikščioniškų partijų veiklą 
ir nepasilieka visai nuošaliai nuo 
politinių kovų. Tokioj pozicijoj ji 
galėtų pasilikti tik ideologiškai 
nesuskilusioj visuomenėj, kur ne
būtų kitokių partijų, kaip tik krik 
ščioniškos. Ji ne tik. linki krikščio
niškoms partijoms pasisekimo, bet 
ir budi, kad jos nedarytų krikščio
niškųjų principų plotmėje klaidų 
arba kad patys krikščionys neda
rytų joms kliūčių. Tokių pavyzdžių 
turime mūsų pačių krikščioniškų 
partijų istorijoj. Kai krikščionys 
demokratai pasiryžo vykdyti žemės 
reformą ir atsirado dėl to skun
dų, kad jie imasi nekrikščioniško 
darbo, šis klausimas buvo vyskupų 
su Vatikano atstovu specialiai ap
svarstytas. Ypač Bažnyčiai rūpi, 
kad krikščionių pajėgos politinėj 
srity nebūtų be reikalo skaldomos.
Tokiais atvejais ne kartą visai tie
siai skaldytojus įspėja ir tikin
tiesiems nurodo, kad jų žalingai 
akcijai nepritartų. Visai nesenas 
tokio įspėjimo pavyzdys yra prieš 
porą metų Vokietijoj įvykę Rhein- 
land - Pfalz krašto parlamento 
rinkimai. Kaip žinoma, Vokietijoj 
katalikams politikoj atstovauja 
CDU. Tačiau yra atsiradu
si grupelė žmonių, kurie, patys 
būdami be jokios įtakos, užsimojo 
išnaudoti garsų ir garbingą buvu
sio Centro partijos vardą savo 
prestyŽui pakelti ir pasiskelbė at
gaivinę tą partiją. Jos vardu jie 
bandė eiti ir į minėtus rinkimus.
Kadangi tos grupelės elgesys grė
sė skaldymu susilpninti krikščio- 
nių jėgas busimajame parla
mente, Triero ir Speyere vyskupai 
įsakmiai įspėjo tą grupę, kad rin
kimuose nedalyvautų, ir kreipėsi į 
jos sąžine, kad neskaidytų krikš
čionių pajėgų.

Čia suminėti dalykai labai aki
vaizdžiai rodo, už kokią politiką — 
pasaulėžiūrinę ar nepasaulėžiūri- 
nę — Bažnyčia iš tikro pasisako.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATTNG

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, UI.

TOvvnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IK 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

lENOKOvI

4038 Archer Avceee Tol. LA3-«7i» 
AUGUST SALOUKAS Prasld

C R A N E SAVINGS
2668 WEST 47 th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pletkleuicz, prez.; E. K. Eletklewtcx, sekr. Ir advokatas
Mokame aukAtua dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytulams patarnavimai nemokamai.
' t

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą Uandlen. Apdrausta iki 910,000 

Darbo valandos: pirmad. ir ketvtrtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro

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

Tel. BIshop 7-7075
♦. jOi *0; *6: jO* iO: y '0* !♦' Įfc <0: jOj 'Oi įff jSt

efektingiau paremti
antr. ir penk. 9 iki' 5; treč. uždaryta, o šeit. nuo 9 Iki vidurdieni- Uemkife įtini. Dranga’

y?

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

tik

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FRI.il A. ILAODON1H, MLI.IK BERTULIS, Hav.

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

Krautuve atidaryta aekmadtnntaia nu© 11 Iki 4:80

J

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 mėnesiu 
laikotarpyje pas mus buvo atidarytos 2,826 naujos 
sąskaitos, mūsų turtas padidėjo $2,313,936.92, ir 
dabar pasiekė naują rekordinę $22,344,636.58 sumą. 
Mes išdavėm virš 300 naujų (morgičių) paskolų na
mams pirkti arba naujiems statyti, viso daugiau kaip 
$4,500,000. Mūsų biznio apyvarta viršijo $18,000,000.

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

Be to, mūsų taupytojai gauna dar daug įvairių 
neapmokamų patarnavimų kaip šeimos sąskaitų ap
mokėjimą, čekių iškeitimą ir pan. šeštadieniais, Hepos 
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.o

Mūsų darbo valandomis mes duodame veltui, vė 
sinamą (air conditioned) su garsiakalbiais susirinki
mams kambarį, kuriame telpa 100 asmenų. Reiklalui 
esant paskambinkite.
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FREE PIRATE 
AiD TREASURE 

CHFST ANO 
OTilER GIFTS 

to all 
Children 

atiompanied 
b/ un adult.

10AN ASSCCIATION

6245 SOUTH WESTERNAVENUE •* CHICAGO 36, ILLINOIS GR 6-7575
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' MŪSŲ KOLONIJOSE
Niagara Falls, Ont.
5-oji Kanados Lietuvių diena

Jau penktąjį kartą Kanados 
lietuviai kviečiami neeilinėn ir 
įspūdingon lietuviškon demons- 
tracijon — į kasmet ruošiamą ir 
jau tradicija tapusią Kanados 
Lietuvių dieną. Niagaros pusia
salyje gyveną tautiečiai, kurie 
šiais metais ryžosi pasiimti šei
mininkų vaidmenį ir pareigas 
būsimos šventės pravedimui, di
džiojo darbo ėmėsi vedami lietu
viškojo susipratimo ir bendrųjų 
reikalų labui. Bet, kad visa pa
siruošimų eiga būtų galimai 
sklandesnė, kad būtų laiduo
tas visiškas šventės pasiseki
mas, yra labai svarbus visų tau
tiečių prisidėjimas. Jei vieni ne
galėtų talkininkauti savuoju 
darbu ar kitais įnašais, kiti tu
rėtų prisidėti prie šventės įspū
dingumo ir reikšmės savo gau
siu dalyvavimu numatytose V 
Kanados Liet. Dienos programos 
dalyse.

Jei pereitais, t.y. 1956 met. 
Windsore vykusi Liet. diena pra 
ėjo Kanados — JAV lietuvių su 
siartinimo ženkle ir sutraukė 
net pačių rengėjų netikėtą daly-

formacijos reikalais kreiptis į 
valdybos narį Juozą Navasaitį, 
61 Rykert Avė., St. Catehrines, 
Ont., telef. MU 5-7281.

Nakvynės reikalais kreiptis į 
Stepą Ulbiną, 840 Wilmott St., 
Niagara Falls, Ont., telef. ELgn 
4-8440. Liet. Dienos Rengėjai

Dėmesio Kanados ir JAV liet. 

sporto klubams

V Kanados Lietuvių dienos 
proga rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1 

dienomis Niagara Falls, Ont., y- 
ra rengiamas vyrų ir moterų 
krepšinio turnyras.

Visi Š. Amerikos lietuvių spor 
to klubai yra kviečiami dalyvau
ti turnyre.

Sporto klubai registruojasi iki 
rugpjūčio 10 d. pas L. Mačikū- 
ną, 2197 Pine Grove Avė., Nia
gara Falls, Ont., Canada, telef. 
ELgn 4-1850.

Kanados Sporto Apygarda

Miami, Fla.
i Atsakymas Vincentui Skupeikai

Š. m. “Draugo” 153 nr. (lie
pos 1 d.) buvo įdėtas aprašymas 
apie Miami lietuvių veikimą, bet 
neviskas yra teisingai parašyta.

kolonijų, nes čia turime daug 
įvairių organizacijų.

Mieli mūsų broliai, nemeskime 
pirmieji akmenį į mūsų brolį ar 
sesę, nežinodami tikros teisybės. 
Mūsų troškimas yra, kad Miami

Omaha, Nchr.
Žodis dėl kolektyvinio laiško

"Draugas” š. m. liepos 13 d 
patalpino Omabos Scenos Mėgė
jų Būrelio valdybos ‘“Laišką Re-

tikčs tik tada, kai viRi tie veika
lui bus paskelbti spaudoje ir 
Irimtų kritikų teigiamai įvertin
ti.

Jei būrelio valdyba ar kolek
tyvas neranda geresnių dalykė-

korespondentai susilaikytų nuo dakcijai”, kuriame bandoma aiš-1 liy. pritaikomų Omahos scenai
šmeižtų ir neteisingų užmetimų.

Kodėl naujieji ateiviai nedaly
vauja įvairiuose parengimuose?
Mes laukiame jūsų paramos. Vi
si žino, ką senesni ateiviai pada
rė; mes pastatėme bažnyčias, 
vienuolynus, didžiausias sales ir 
esame daug dirbę ir aukoję Lie
tuvos laisvinimui. Tačiau tik 
labai mažai naujųjų ateivių da
lyvauja svarbiuose parengimuo
se, o jų Miami gyvena gana 
daug. Mes laukiame, ką jie pa
statys, bet nelabai daug atliks, 
jeigu jie jieškos priekabių vietoj 
to, kad gyventų draugiškai su 
lietuviška širdimi ir meile. Lai 
šis pareiškimas pasilieka mūsų 
lietuvių mintyje.

Amerikos Lietuvių Miami 

Piliečių Klubo Direktoriai

ir Valdyba

Elena Verbela, raštininkė
*

Chicagoje

Sudbury, Ont.
Pasižymėjo lietuvaitė

Rūta Petrėnaitė baigė šv. A- 
loyzo katalikų mokyklą pirma 
mokine ir išėjo pirmoji taip pat 
ir varžybose. Už tai jai teko sti 
pendija, ir augštesniojoj Mary 
Mount kolegijoj jai mokslas vi
sai nekainuos. Taip pat ir kiti 
lietuviukai pavyzdingai mokosi. 
Pvz. Violeta Jasiūnaitė toj pat 
kolegijoje perėjo į sekančią kla
sę be egzaminų.

— Kazys ir Sofija Poderiai

pakrikštijo savo dukrelę Gied
ros Julijos vardais. Kūmų buvo 
dvi poros. Po to įvyko jaukios 
krikštynų vaišės.

— ■!. ir N. Kauks - Indnilai- 
tytė pakrikštijo savo pirmagimj 
Russel Alvydo Juozo vardais. 
Krikšto tėvų buvo net trys po
ros. Krikštynose buvo daug sve
čių ne tik iš Sudburio, bet ir iš 
toliau: J. Petrauskas, M. ir L. 
Mikalajūnai ir K. Ulys iš Chica
gos ir A. ir L. Dūdai iš Toronto. 
Svečiai iš Chicagos čia pralei
džia ir savo atostogas.

— V. ir M. žižiai su šeima iš
sikelia į Montrealį, kur V. žižys 
lankys universitetą. Čia pardavė 
savo namą J. Valančiui.

Sudbiiriškis

už tuos du, kurie buvo parodyti, 
žinoma, nieko nepadarysi, bet tai 
dar nereiškia, kad ant scenos 
žiūrovams gali krauti bet ką 
ir paskui reikalauti teigiamo į- 
vertinimo.

Laiške redakcijai veltui džiau 
giamasi, kad Žiūrovas aprašė, ko 
nematė ir po slapyvardžiu pasi
slėpė. Jis vertindamas teigia
mai ankstyvesnius G. Veličkos 
pastatymus, prisiminė ir "Ne
munas žydi”, matytą ne Omą- 
hoje.

Bendrai pripažinkime, kad me 
nas galingas ir stebuklingas, bet 
jis tokiu yra tik tada, kai tar
nauja tiesai, grožiui ir gėriui. 
Tai galioja ir scenos menui. Jei 
jis nuo tų sekimų nukrypsta, 
tai tampa pseudomonu, kuris pri 
skiriamas netikrojo meno rūšiai.

Taigi visi Omahos žiūrovai 
nuoširdžiai linki Omahos L. V. 
Kolektyvui "Šiaurės pašvaistė” 
šviesti ne balanos šviesa, bet tik 
rojo meno šviesa, kuria žiūrovai 
žavėtųsi, gėrėtųsi ir tuo kolek
tyvas pateisintų savo pasirinktą 
vardą. Žiūrovas

kinti ir teisinti Gasp. Veličkos 
kūrybą, prodytą Omahos sceno
je ir dėl kurios, t. y. paskutinių 
komedijų “Lunatikai” ir ".Pelų 
sėja prieš vėją” Žiūrovas bir
želio 13 d. "Draugo” Nr. 137 nei 
giamai pasisakė.

Labai gaila, kad mes šiandien 
turim nemaža žmonių, kurio no
ri, kad visus jų darbus ir juos 
pačius tik teigiamai vertintume 
arba girtume, nors jie ir nebūtų 
visada to verti. Jie kartais sa
vo pateisinimui, apgynimui ir 
pagyrimui panaudoja ir įvairius 
kolektyvus.

Būrelio valdyba labai klysta, 
manydama, kad Žiūrovas G. Ve
ličkos kūrybos — komedijų ir 
vaidybos nesuprato. G. Veličkos 
kūryba nėra tokia gili, kad kam 
nors būtų nesuprantama, jei vai 
dimtojai gerai atlieka savo roles. 
Ji taip pat be jokio reikalo įžiū
ri tendenciją G.Veličkos de
gradavime į scenos mėgėjus, jei 
jo kūryba nepavadinama veika- 
iais. Kad valdyba G. Veličkos 
kūrinius laiko veikalais, žinoma, 
įskaitant ir “Lunatikus” bei "Pe 
lų sąja prieš vėją”, niekas nesi
stebės, bet Žiūrovas jais pa-

$924,000 katalikų 
universitetui

Iš Fordo fondo katalikų u- 
niversiteta3 gavo $924,000. Tos 
lėšos bus panaudotos pageri
nimui dėstytojų atlyginimo.

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
šiame leidinyje Ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sodai Securlty) įstatymas su 
naujausiais 1»5« metų papildymais, 
būtent: 1) Oficialčs pensijų Ir pašal
pų lentelčs, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 6 2 metų amžiaus, 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 60 metų amžiaus.

Be to, Siame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų alMltlkimų įstatymas 
(Wonkmen’s Oompensatlon), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
siželdimus klek mokama pašalpos 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus bu užsakymais siųsti: 
•♦DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

Duoną Ir j vairias skeningaa | 
bul kūtes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 8. Lituanica Avė.

Tel. CLiffside 4-6376 
Pristatome J visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčiame J visus artimuo
sius miestus.

Suvalkiečių draugija 

atostogauja

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos susirinkimas įvyko bir 
želio 26 d. Hollywood salėje. Tai 
buvo pusmetinis susirinkimas. 
Valdyba buvo visa. Pirmininkė 
Adela Burba, atidarydama susi- 
sinkimą, pranešė, kad mirė du 
draugijos nariai — Ona Matuse- 
vičienė ir Jurgis Kasaitis. Jie 
buvo pagerbti vienos minutės at 
sistojimu.

Buvo perskaityti ir priimti pra 
ėjusio susirinkimo nutarimai. 
Birželio 9 d. įvykusios gegužinės 
pranešimą pateikė Mrs. Mc me
ne. Dėkojo visiems, kurie kuo 
nors prisidėjo prie gegužinės pa 
sisekimo — darbininkams ir sve 
čiams, kurių daug buvo ir iš to
liau. Suvalkiečius sūriais vai
šino P. Mačiukevičienė ir Mary 
Martin. J. ir Ona Orintai auko
jo degtinės butelį. Jonas Palevi- 
čius iš Crown Point, Ind., pri
siuntė 5 dol. užsimokėti nario 
mokestį, o likusius paaukojo

^e" niekuomet nepritarė ir nepritars ! draugijai.
jų norams į Draugija nutarė pradėti vasa-

Gi kas liečia Miami daininin-1 ros atost°Sas ir susirinkimų ne-
kus, kad jie nedalyvavo, tai nė- kviesti du mėnesius - iki rug

sėjo 25 d., kada bus sekantis su
sirinkimas.

Bet visi prašomi nepamiršti, 
kad draugijos rudeninė geguži
nė įvyks pirmiau — rugpjū-

vių skaičių; reikėtų tikėtis, jog Amerikos Lietuvių Piliečių Klu- 
ir šiemetinės šventės vieta, bū-1 direktoriai ir valdyba turėjo

specialų susirinkimą ir nutarė 
duoti atsakymą V. Skupeikai dėl 
neteisingų išsitarimų klubo ad
resu.

Birželio 16 minėjimas įvyko 
klubo salėje; tiesa, žmonių ne
atsilankė daug, bet koresponden 
tas žino, kad daug mūsų gyven
tojų išvažinėjo į kitas valstybes 
aplankyti savo gimines bei drau 
gus, bet iš 50 asmenų surinko 
daugiau 100 dol. ir neparašė, 
kad klubas davė nemokamai sa
lę. Ir Vasario 16 minėjimui sa
lė taip pat buvo duota veltai ir 
aukojo $40 pinigais. Klubo di
rektoriai ir valdyba neima atsa
komybės, jei kas iš svečių,pa
reiškia savo nuomonę; mūsų klu 
bas yra šimtu nuošimčių už Lie
tuvos laisvę. Klubas niekuomet 
nėra atsakęs salės geriems tiks
lams, tik, žinoma, klubas yra 
priešingas komunistams; jiems

PAJIEŠKOJIMAI
Balfo centrui yra būtinai reika

lingi sekančių asmenų adresai:
Fregin, Hermamn,
Gegugeit, Robert,
Minelga, Jonas,
Schulz, Karl,*^
Jie visi yra neseniai atvykę ir 

jiems Ęalfo centre yra svarbūs do
kumentai. Todėl patys jieškomieji 
arba apie juos žinantieji, prašomi 
pranešti Balfo centrui: Balfas„ 
105 Grand Street, Brooklyn 11, 
New York.

NUO UŽSISENEJUSIŲ

SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 
KTVTRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
n&gall ramiai eBdStl Ir naktimis 
miegoti nes Jų užsisenSJuslos žalfdos 
niežėjimų Ir skau ’^Jimų senų atvl 
ru ir skaudžių talždų uždekite 
I.EGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėj! 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak 
tj Vartokite Ja tapgl nuo skau 
dilų nudegimų Ji taipgi pasaline 
niežėjimų ligos vadinamos P8ORIA 
SIS. Taipgi pasalina nerSSJlmų, ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT. su 
stabdo džiovinimų odos Ir perplyžlmų 
tarppirtčtu T ra tinkama vartoti nuo 
džlūstančlos suskllslos odos dedlr- 
vlnlų, odos išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus ISberlmas nuo vy
styklų JI yra gera gyduole nno lĄ 
virtinių odos ilgų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et.. 11.25. Ir »8.60.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devoeionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE. 7-1941

JOHAS GRADINSKAS

dama tikrai netoli nuo JAV pa
sienio, ir vėl atkreips Amerikos 
lietuvių dėmesį, kurių dalyvavi
mas taipgi mielai laukiamas. 
Šiais metais yra itin svarbu, jog 
5-ji, lyg ir jubilėjinė, Lietuvių 
diena būtų itin gausi svečiais, 
kurių skaičius tikrai turėtų vir
šyti visas iki šiol buvusias tokio 
pobūdžio šventes. Turime pa
rodyti visai Kanadai savąjį svo
rį, savąjį gausumą ir savąjį tau 
tinį sūsipratimą. Yra būtina 
galimai šauniau visai plačiajai 
Kanadai pademonstruoti visų 
lietuvių patriotinį nusistatymą: 
už lojalumą Kanadai ir Lietuvos 
išlaisvinimą iš raudonosios prie
spaudos !

Kanados Lietuvių dienos be 
. kultūrinio ir visuomeninio at

spalvio, aišku, kartu turi ir po
litinį aspektą. Tas turėtų būti 
išnaudota sėkmingesniam
tuvos reikalų garsinimui kana
diečių tarpe. Stambūs lietuviški 
susibūrimai sudaro geriausią 
progą patekti į didžiąją spaudą, 
radiją ir televiziją. 5-tosios die
nos rengėjai iš savo pusės pa
darys viską, kad tik Lietuvos 
ir lietuvių vardas šventės pro
ga būtų pajusta ne tik mūsų 
pačių, bet ir kanadinės visuo
menės.

Su tokiomis ir panašiomis 
mintimis Niagaros pusiasalio lie 
tuviai dar kartą kreipiasi į ar
timų ir tolimesnių vietų tautie
čius su prašymu: bendrųjų rei
kalų vardan dalyvaukime visi 
šiemetinėje 5-tojoje Kanados 
Lietuvių dienoje!
Penktosios Kanados Lietuvių 

dienos planas

šeštadienį, rugpjūčio 31 d.:
1) Lietuvių dailės parodos ati

darymas, kuriai vadovauja dail. 
Telesforas Valius;

2) sportas;
3) šokių vakaras — susipaži

nimo balius.
Sekmadienį, rugs'ejo 1 d.:
1) iškilmingos pamaldos;
2) iškilmingas šventės aktas;
3) koncertas.
Koncerte dalyvauja Chicagos 

Alice Stephens ansamblis, sol. 
St. Baranauskas (vienintelis kom 
certas Kanadoje), aktorius H. 
Kačinskas ir Hamiltono tautinių 
šokių grupė, vad. G. Breichma- 
nienės.

Paroda ir sportas vyksta šeš
tadienį ir sekmadinį.

Šokių vakaras — balius bus 
Memorial Arena, 1145 Centre 
Street.

Sportas paroda ir koncertas 
bus Collegiate - Epworth Circle.

Pirmadienį, rugsėjo 2 d., bus 
lankomos žymiosios Niagaros a- 
pylinkių vietovės.

Tikslus laikas ir smulkds pro
gramos nurodymas — V Kana
dos Lietuvių dienos metraštyje.

Žodžiu smulkios informacijos 
gaunamos augščiau nurodytuose 
punktuose. Iš anksto visais in-

ra klubo kaltė. Gaila, mes tu
rėjome labai gražų chorą, vado
vaujamą Petro Stevens, kuris 
dabar vargonininkauja vienoj di 
džiausiu Floridos bažnyčių. Bet 
kas atsitiko su šiuo choru? Kai- 
kurių žmonių liežuviai sugriovė 
šį gražų chorą; žmonės laukda
vo šio choro koncertų. Dabar 
nežinia, kodėl šis antras choras 
nedalyvavo šiame parengime. 
Gal ir šis choras sugrius; taigi 
ir nėra klubo kaltė.

Visgi buvo gražu, kad šios dvi 
moterys — latvė ir estė — da
lyvavo šiame parengime ir pa
įvairino šį vakarą savo skam
bančiais balsais.

Būtų gražu, kad vienas kito 
nešmeižtume laikraščiuose ir ne- 
jteškotume priežasčių, nes visi 
esame geros valios lietuviai, at
važiavę iš įvairių valstybių, ir 
norime prisidėti savo veikimu, 
kaip kas išmano.

Miami lietuvių veikla dėl Lie
tuvos neatsilieka nuo didesnių

čio 11 d. Liepos sode — 82 ir 
Kean Avė, prieš lietuvių tautines 
kapines. Apsiėmė pasidarbuoti 
ta pati komisija ir darbininkai. 
Praėjusį kartą gerai dirbo, tai 
ir vėl įprašyti tie patys. Pra
šomi visi svečiai iš visur dalyvau 
ti su suvalkiečiais tyrame ore. 
Visiems linksmų atostogų lin
ki Ona Švirmickas

Jieškomi: 1) Daktaras - chirur
gas Stasys Stonkus, išvykęs iš Vil
niaus 1944 m.

2) Ekon. Jonas Stonkus, išvykęs 
iš Kretingos aps. 1944 m.

3) Inž. Kostas Karuža, išvyk, iš ( pirkite valstlnčseChl- 
Panevėžio cukraus fabriko 1944 m. i cagoj ir apylinkėse—

4) Inž. Petras Barkauskas - Bar-1 Mflvraukee. Wisc., Oa- 
konis ir jo žmona Marija, išvykęs 
iš Kauno į Austriją, 1943 m., iš 
ten išvažiavo į ^Ameriką. Atrodo, 
kad šiuo metu gyv. Chicagoje.

5) Ekon. - Teis. Mykolas Žilins
kas, gyv. Vokietijoje.

6) Inž. arch. Romualdas Budrei- 
ka, gim. 1915 m. Jieško brolis Edu
ardas.

7) Farmacentė Marina Januške
vičiūtė, išvažiavo iš Kauno 1944 m.
Visus atsiliepti: Antanas Janikas,
Poland, Torun, VI. Matejki 20/24 
m 20.

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. Tek FRontier 6-1998
Atdara kasdien iki 6 vai., plrmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

ry, Ind. ir Detrolt, Mi-
untg&n arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order |

LEGULO, Department D.. 
5618 W. Eddy 8L. Chleago 34, OI,

Skelbkitės hraiigf’!

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. Westem Avė., Chicago 36, III.

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

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir
GIbeon 8-4938

• Generalls kontraktorlus nau
jų namų statybai, {vairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkalnavlmal nemo
kamai.

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

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

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

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

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

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS
Lyginimą*, dažymas, taisomi Ir reguliuojami (tune op) 

motorai, stabdžiai, trantnutaljoa Ir LL Alyva, baterijom Ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus (dedu veltui-

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ........................ 88.25 Muroery 49-51 ................. |8.95
Chev. Ali 1937-53 ......... 8.25Olds, 6 cyl. 41-50 .......... 8.20
Chevrolet 54-55 . 9.95P1ymouth 42-50 ............... 9.95
Chrysler 6, 42-52 .. ... 9.91 Pontiac 37-54 .................. 8.95
Dodge 6, 42-56 .............. 9.95 Buleli 87-52 ..................... 12.00

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

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

M. ČESAS
1914 West 59th Street Tel. GR 6-9136

» v

ŠTAI PAVYZDYS KAINŲ:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “wonrted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių ksinos paprastai yra 89.80, dabar tik - 84-50
Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “ antiąne Uffeta”, pa
prastai 8198, dabar tiktai ........................ ..........................98c.

60 colių vilnonės medžiagos ir ‘‘flannel” vyriškiems ir 
motęriikiems kostiumams tiktai ............................................81*89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vartės iki 
82.98. tiktai .................................................................................... |1.89

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik -81*09

Atvykite į STEIN TEZTILE ir patys įsitikinkite. Su kiefc- 
viei.n pirkiniu viri 820.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovanų.
Pas STEIN’Ą jfts rasite dideli pasirinkimų nuotakoms, kaip tai 

.‘‘lacee”, satinų, taffetų, “brocades”, Shaatung, ir L L Taip 
pat liekanas medžiagų pamuialams už baisiai pigias kainas

STEIN TEXTILE CO.
1806 SOUTH UNIOH 8VEHUE

1 Mokau į rytus nuo Halsted 8L, iy2 bloko 1 pietus nuo 
Koosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje Iki 5:30 vaL vak. 

Tel. MOnroe 6-8152.

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

ir tolimų distancijų. Šaukite segančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL| 

Telefonas — FRontier 6 1882
-0

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

ĮataigoĮe — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Iki 810,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSN
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Cąlifomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad., 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.



f

4

1L ULEN KASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, 1957 liepos 24
◄•►c

ŠACHMATŲ ŽINIOS

P. Tautvaiša laimėtojų eilėje 
Didysis New VVcstern šachma

tų turnyras Milvvaukee, Wis..su-j 
traukė 126 dalyvius, jų skaičių-1 
je visą eilę Amerikos įžymybių, i 
Turnyrą laimėjo tarptautinis! 
meisteris Larry Evans iš Ncwi 
Yorko su JAV rinktinės dalyviu 
Donai Byrne, abu surinkę po 7:1 Į 
taškų. Mūsų meisteris Povilas! 
Tautvaiša (Chieaga), Washing- 
tono meisteris H. Berliner ir uk-1 
rainietis meisteris Popel iš Dėt- 
roito pasidalino trečią vietą, su-j 
rinkę po 6 Va taško, vos pustas-j 
kiu atsilikę nuo laimėtojų. Taut
vaiša turėjo šešis laimėjimus, 
vienas lygiąsias (su Bobby Fi
scher) ir vieną pralairpėjimą — 
D. Byrne.

Kiti lietuviai surinko tiek taš
kų: Kazys Jakštas, A. Zujus ir 
Kazys Škėma po 4b., K. Jan
kauskas — 4 tšk., V. Karpuš- 
ka — 2 *<, ir Repšys — 1 tašką.

Tautvaišos pasirodymas yra 
puikus. Jis kopia j Amerikos j- 
žymiųjų šachmatų meisterių ei
les. Reikėtų dėti visas pastan
gas, kad Tautvaiša būtų įgalin
tas dalyvauti JAV “Open” pir
menybėse Clevelande rugpjūčio 
5 — 17 dienomis.

Nauji veidai
Milwaukee turnyre gerai pasi

rodė neseniai atvykęs iš Vokie
tijos K. Jankauskas, dabar įsi
jungęs į Chicagos lietuvių šach
matininkų eiles. Vokietijoje jis 
žaidė latvių rinktinėje. Pirmą 
kartą viešumon išėjo 14 metų 
Repšys; tikėsime, kad nepasise
kęs debiutas jo neatbaidys.

n o ir Chicagos lietuviai šachma- 
t ininkai.

— Montrealio lietuviai drau
giškose rungtynėse įveikė lenkų 
“Polonia” 5*^ :2’ Lietuvių ko
mandos pirmose lentose žaidė I. 
Žalys ir Baikovičius.

— New Yorko bankų šachma
tų lygos pirmenybes laimėjo Ha 
nover Bank, kurio komandoje 
sėkmingai žaidė dr. Juozas Re- 
pečka (antroje lentoje).

— “Boston Sunday Globė” į- 
vardina Kazį Merkį su jo laimė
jimais Grand National pirme
nybėse — “Current Boston ace 
m postai chess”.

— Bobby Fischer, keturiolik
metis iš Brooklyn, N. Y., baigia 
laimėti JAV jaunių piermnybes, 
vykstančias San Francisco, Ca- 
lif. Jis veda su 71/<l/į, seka 
\jr. Ramirez su 7:1.

— JAV studentų komanda
(Lombardy, Mednis, Feuerstein, 
Saidy ir Sobel) pasaulio studen
tų pirmenybėse Islandijoje įvei
kė britus 3:1, su vengrais — 
2:2, su čekais — J/2 :3l u ir Equa 
doru— 1:1 (2). Čekoslovakija 
turėjo 11:1, sovietai 10:2, Islan
dija — 9:7. K. Merkis

PAJIESKOJIMAI
Pajįeškomi: PAKfiNAS JONAS, 

iš Radviliškio. Jieško žmona Pakė
niene Salomėja ir duktė Anelė. Be 
to jieškomas PAKALNIŠKIS MAR 
TYNAS, P., išvykęs iš Tauragės. 
Jie patys arba žinantieji apie juos 
prašomi atsiliepti šiais adresais: 
Lietuva TRS., Ukmergės m.. Rūtų 
g-vė nr. 4, A. Pakėnaitė arba A. 
Dapkus, 36 Chadwick Avė., Hart
ford, Conn.

Pajiešk. RAKAUSKAS JUOZAS, 
Į gvv. Berlyne, Vokietijoj. Jieško te- 
; t& Lietuvos. Atsiliepti: Paržiu- 

k >itė Elena, Rokiškio ra.j. Duokiš
kio pašt. Mikniūnų km. Lithuania.

Pajieškau JONO ADOMĖNO, 
Juodupės valse. Prašau atsiliepti ar 
kas žinote pranešti, Plukių km. Pa- 
Vera Adomėnienė^-Plūkių km. Pa
nevėžys IV pašt. Lithuania.
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Jieškau mamos brolį VINCĄ LY
DŽIŲ, s. Juozo. Kilę iš 'Tauragės 
rajono, Naumiesčio apylinkės, Bui- 
kiškio km. gyv. Chicagoje. Taipat 
jo vaikų. Jieško Juzefą Lydžiūtės 
dūk. Justina Čeponaitė Valčjukienė 
d. Antano. Atsiliepti adresu: Justi
na Valčiukienė, Pušyno g-vė Nr. 
19, Tytuvėnų paštas, Tytuvėnų raj. 
Lithuania.

Iš Lietuvos jieškomas PETRAS 
RADZEVIČIUS, auto mechanikas, 
gyvenęs Kaune. Jieško žmona ir 
duktė. Atsiliepti adresu: Jadvyga 
Radzevičienė, Vievio g-vė 11-1, A. 
Šančiai, Kaunas, Lithuania.

Jieškomas Urbutis - Banzinas 
Kazimieras ir Pranas, anksčiau gy
venę Rivertone ir Springfield. Jieš
ko brolis Jonas Banzinas gyv. L. 
T.S.R. Kražių apskr. Kelmės raj. 
Vizgaudų km.

Jieško ANTANO DAPKAUS, ki
limo iš Raseinių apskr., Girkalnio 
parap. Jotkienų km. Jieško JONO 
ŠOPOS s, Leono, gim. 1907 m. Vieš 
venų km. Atsiliepti: Adomas Mit- 

i kevičius, 584 Califomia St., Strat- 
ford, Conn.

Jieškomi JONAS ir VIKTORIJA 
LEN0V1ČIAI, gyv. Superior,, Wis. 
Jieško giminės iš Lietuvos. Praneš
ti: V. Čepukaitis, 11607 Iowa Avė., 
Cleveland 8, Ohio.

— Latvių šachmatų kongre
sas praėjo labai sėkmingai. Buvo 
daug dalyvių iš Kanados ir JAV. 
Latvių šachm. pirmenybes lai
mėjo septyniolikmetis Ivars Kai
me su 6' k: V*; jam atiteko $250 
premija. Kaime savo kredite tu 
ri JAV jaunių čempiono titulą, 
Philadelphijos miesto ir Pennsyl 
vanijos valstybės meisterio var
dus. . II vieta — Rankis, III — 
VI vietos — Znotins, Liepnieks, 
Dreibergs ir J. Tums. Latvius 
kongreso proga sveikino Bosto-

AUKOS BALFUI
Balfc centre gautos aukos 

195'. m. birželic mėn. 
California — 19 dol.; Cennecti- 

j eut — 80 dol.; Illinois — 539.02 
dol.; Indiana — 250 dol.: Maine 

Į—- 15 dol.; Michigan — 46 dol.; 
Massachusetts — 166 dol.; Neb- 

, raska — 25 dol.; New Jersey — 
32 d.; Kanada — 158 dol.; New 
York 58 dol.; Pennsylvania — 
15.03 dol.; Texas — 7.43 dol. Vi- 

i so o'outa aukų — 1,510.48 dol.
Pabėgėlių jūrų transportacijai—- 

874.18 dol. Nario mokesčio 12 dol.

Jieškau sesers PETRONELfiS 
SUDENIENES - ČIUŽELAITES, 
gyv. Chicagoje. Atsiliepti: Stefa 
Čiuželaitė - Jurkienė, Plungės mies
tas, Vandentiekio 19, Lithuania, T. 
S.R.

KAS KĄ IR KUR

Pajieško SPINGIO ANTANO, s. 
Kazio ir jo žmonos Spingienės Sta
sės NORĖIKAITES, atsiliepti adre
su: V. Vaičiulis, 1661 Decatur St. 

! Ridge Brooklyn 27, N.Y.

Jieškoma: APOLONIJA VYGAN 
įTIENE su d. JULIJA gyv. Chica
goje. Yra iš Kelmės valse. Lapkal- 
niuko km. Atsiliepti: D. Cechana- 
vičienė, Kelmės rajonas, Loliai, Li
thuania T.S.R.

Jieškau brolių: JONO ir JUOZO 
i ŠLIMŲ, sesers DOMICĖLĖS GED
VILAITĖS. Juozo. PETRO ir PO- 

— Kun. R. Krasauskas, sve- j VILO ČIUKŲ, Juozo. Atsiliepti ar
ba pranešti apie juos adresu: Kaš
te Gedvilaitė - Liekienė, Juozo. 
Lieplaukales km. Didvyčių kolūkis, 

: Plungės raj., Lithuania.

J. A. VALSTYBĖSE

čias :š Romos, pasakys pamoks-
. lą Lietuvių Susiartinimo šven
tėje liepos 28 d. Putnam, Conn.

v • /D- • ,*•••

DABAR GAUSITE 
AUKŠTESNIUS 
DIVIDENDUS!

z'.’’- '

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 . . .

PLIAŽUI ANTKLODE 
UŽ $200.00 SANTAUPAS

fti 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.

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

ST. ANTHONY SAVINGS
ANO IOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court • Cicero 50 • TO 3-8131 INSURED

Savings Insured...Since 1938

Pajieškau JUOZO PETIALIO, 
kuris 1945 m. gyv. 144 So. 21 St., 
Pittsburg 3, Pa. Jo giminės jieško 
iš Lietuvos. Pranešti: Aug. Juk- 
nialis, 1711 Erie Avė. Sheboygan, 
Wis. ________ . i

Jieškau klasės draugę BERZA- 
NARYTĘ MIRJAMĄ, iki 1939 m. 
gyv. Jurbarko m. Kauno gatvėje, 
o 1939 m. išvyko Amerikon. Atsi
liepti: Konstancija Zaldarytė - Ver- 
pečinskienė, Jurbarko miestas, Re
voliucijos gatvė Nr. 14; Lithuania, 
T.S.R.

Pajieška brolį JULIŲ JAKŠTĄ,! 
s. Augusto. Gim. 1904 m. liepos 11į 
d. Liepojos mieste. Jieško sesuo 
Stefanija gim. 1903 m. sausio 4 d. 
Atsiliepti: Stefanija Jakšaitė, Plun 
ges miest. Parko Alėja Nr. 1.

Katrė Jankienė gyv. Sibire, Kras 
nojarskij Kraj, Eniseiskij rajon,; 
Poselok Maklakovo, Ulic. Gagolia' 
dom Nr. 30, Kvartira 12. jieško 
savo vyro KAZIO JANKAUS, ki
lęs iš Digrių km. Garliavos valse, f 
Kauno apskr.

REAL ESTATE

l*ardu«Mlanius mažas namas su
vonia, dalinai apstatytas. Didele dar
žinė. 3 sklypai žemės. Pastatus rei
kia remontuoti. Mažas (mokėjimas. 
Vieta yra Townsend, Wisconsin, ar
ti “trout” upėtakių upelio ir gero 
žuvingo ežero. Rašykite — Fred 
Matthes, <KiliB N., 58th st., Milwuiikce, 
Wls. arba tel. (Mllaaukce) FLag- 
stone 3-8913.

GAGE PARKE
Pajamų nuosavybė 7 kanib., rezid. 

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

Pilna kaina $19,900. 
MARQUETTE PARKE

navininkas turi greitai . parduoti 
1 % augšto medinį namų — 5 ir 3^ 
kamb., alyvos šildymas. Tik $11,900.

Prie parko 1 int. senumo 5 kmb. 
būt. (3 mieg.), apačioje ir 4 kmb. 
būt. viršuj, kilimai, įkainuota pri
einamai.

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

apačioje, 4 k. butas viršuj. 50 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$24.500

PASITEIKAi’UITE musų namų 
surašė ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Nntary Public 

6816 So. Western Avė.
Pitosp »-2Z.n 'arba HEm. 4-7085

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIJIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

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

NORVILĄ
KKAL IŠSTATĖ SALES 

2600 W. 59tli SI. Tel. Pltospeet 8-5454
WMimil»MiiiiiHHi«»iiiliihitihiiitii»,i>;..::c!!iruuu,i.,n.iii|i:iuu1i!iii,.iiii!i!iiinii.iuinininii:tii(

R KAI. ĖST ATE

Mūr 2 u. po 4 k. centr. šild. $25,5ti(i 
'Mūr. 2 u. po 5 k. šlld. guzu $23,001* 
Mūr. 2 u. po 5 k. 3 mieg., šlld. gazu, 

alum. langui, nauj. garaž. $24,000
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., skl.vp. 
31 pėdų, garažas. '$29.000.

M. ŠIMKUS
II E AL E S T A T E

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLiffside 4-7460; lies. 

YArds 7-2040

Brlghton I’ke Ir Marąuette I’ke.
(I ir 3 kb., gar., šlld.. dv. lotas, pa

likimas dalinamas, tik $15,900.
2 |M> 4 kb., nauj. gar., tik $11,300. 

5 ir 4 kb., šild., išvyksta, tik $12,500. 
3 bt. ir kraut., gar., liga, tik $19,500.

Naujas 2 po 5 kb. tik $28,500. 
Naujas 0 kb., brang, pried., bargonas.

Yra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-8384

TVARKINGAS
‘ii/., 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.

•B MS KAINUOS TIK $8,000
Med. 5 kmb. namas Gage Parke. 

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

APSAUGA NUO POTVYNIO
40 pėdų sklypas. 6 kantb. mūr. re

zidencija. Du blokai nuo Marąuette 
Parko. Apšildomas gazu. Alum. dvi
gubi langai. 1% karo garaž. $20,000. 
A. Katilius.

TIK $111,000
Marąuette Parke 5 kamb. mūr. re

zidencija su garažu. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street
Visi telefonai" \VAIbrook 5:6015

Prieš pirkdami ar parduodami 
namas, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St.
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

CICERO. Pajamų namas. Apy
linkėje 52nd ir 31st. St. Centrinis 
apšild. alyva. Koklių virtuvė; spin
tos. Garažas. Mokesčiai tiktai $111. 
SVOBODA 6013 Cermak Rd. BI- 
shop 2-2162. __________

BERWYNE
Išnuomuojamas apstatytas 2 kam
barių butas su vonia. Tinka vie
nam. asmeniui. 4222 S; Maple Avė.
Parduodamas naujas 2-jų butų mū
rinis namas 2 butai po 4(4 kamb. 
Dideli “master” mieg. kmb. 2 aut- 
mūr. garažas, šoninis privažiavi
mas. Aluminum žiesn. langai. Ap
sodinta. Daug priedų. Įvertinimui 
reikia pamatyti.4311 W. 67th St. 
Kreiptis 1-me augšte.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas 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 OLymplc 6-0775 nno 8 vaL 

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

OLympie 2-6752

LIET. APDKAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudon Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtinęs kainos

Prieš darydami apdraudas kitur 
pilaiteiraukitę pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAIhmok 5-5671 .

INTEILSTATi; INSURANCE AGENUY 
6108 S. Ashland Ave„ Chicngn 36, III.

PROGOS— OPPORTUNITIES

Pardavimui TAVERNA ir SALĖS.
Pokyliams gaminamas valgis. Sa
lės dažnai išnuomuojamos. Įsigyve
nęs biznis. Geros pajamos. Pilnai 
įrengta.

Labai pelningas biznis.
Pžirnkite ir pradėkite dirbti. 
Skambinti —

BKunswick 8-6575
Modem. Groserių ir Maisto Prod. 

Krautuve. 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.

Parduodama RŪBŲ VALYKLA 
IR SIUVYKLA. Biznis įsteigtas 
prieš daug metų. Tel. REliance 5- 

1 5281.

MODERN IIAIthU'AKE STORE.
Modcrn. geležies krautuvė ir narnas
2 butai po 3 kamb. 2-me augšte; 1 —
3 kamb. butan ir krautuvė 1-me 
augšte. Įsigyvenęs biznis. Sav. par
duoda dėl sveikatos. Pamatę įvertin
site.

4351 S. Califomia Avė.

VIKTORO K O 2I O O S 
IJetavlik^ gazolino stotis Ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6759 S. WE8TERN AVĖ. PB 8-9633
9___ __
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"ikelhtir DRAUGE ao8imo<i> 
nes us , rt> nlaCin^sin tKaiTom- 
letuvių dienraštis o akelbimųį

kaine vrn prieinama visiem*..
ooooooooooo oo o o o o o oo o o o o oo- ’

REAL ESTATE HELP WANTEP — MEN

Mūrinis, 7 kamb. namas, (4 mieg.),
2 vonios. Nepaprastai puikus vidaus , 
įrengimas. Natūralūs naudojamas ži
dinys (fire place). Liuksusiniai veid
rodžiai. Keramiko plytelės. 2 autom, 
garažas. t blokas nuo parapijinės 
mokyklos ir bloko nuo !high
school. labai gražiai prižiūrėtas ir 
ištaisytas sklypas. Netoli 55th ir Ko- 
mensky Avė. Reikia pamatyti, kad 
įvertintumėt. Kaina tik $22,500.00.

KRAITTVVI5-BUCERNI5 ir prie šios 
krautuvės 5 kambarių butas. Naujai 
įrengti didžiuliai šaldytuvai mėsai 
laikyti. Gerai įšvyatyta prekyba, bet 
nąšlė negalėdama apsidirbti privers
ta parduoti už žemą kainą. Dar yra 
ir 2 autom, garažas.

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski SI.

Telef. LUdlow 5-5900

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

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

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

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

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

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

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

garažas, puiki vieta.
KITUR:

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

BIZNIAI:
Mūr. 3 butai ir gelž. Išdirbinių 

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

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

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

visais įrengimais, 35 gt. netoli Ash
land.

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

WAREHOUSE JOBS
• DRDER ElIiLER ik PAUKER
• SHIPPING & RECEIY1NG 

STTM’KMAN
• JANITOit

5 day week; permanent work.

J. W. BUTLER PAPER CO.
223 W. Monroe St. 

FRanklin 2-5800

REIKALINGAS PRITYRĘS 
MĖSININKAS

Nuolatinis darbas. Geras atlygi
nimas. Turi gerai kalbėti angliš
kai. Kreiptis: —

COCO’S MARKEI 
4931 So. Ashland Avė.

HELP WANTED — FEMALE

REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti 2 metų vaiką. Gali gyventi vie
toje: arba ateinanti. Tel. CLiffside 
4-1759.

BUILDINO & REMODELING

Nauji namai, garažai. Įvairūs pa- 
tatsytno Ir pertvarkymo (remodel- 
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4-827 8. Campbell Av., Oicago 32. III. 
Telef. YArds 7-9675 arija CL 4-7451)

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

V. ŠIMKUS
Susitarti Saukite TEmilnai 9-5551 

nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 516

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. BIshop 7-3340 
2737 Wcwt 43rd Street

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 SIDfiJE 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. MONSTAVICIUS
REAL ESTATE - 165S W. 108 st 

Teb BEVERLY 8-SS46
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. 'Tarpininkavimas bizniuose Ir 

l valdžios įstaigose.
INCOME TAX. Tai aoooontant

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės į .
SOPRYCH REAL ESTATE

•407 S. Kedzie Avė. WAlbrook 5-3216 
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS

Perskaitę “Draugą” duokite

kitiems!

WHOLESALE DISTRIBUTOR |

Padės patikimam asmeniui per
imti “T.V & Radio Tęst Your Own 

jTube Tester” vaistinėse, supermar- 
j ket - krautuvėse bei geležies krau
tuvėse. Maršruto darbas ‘route type 
work”. Patyrimas nebūtinas. Gali
ma įsidirbti iki $15,000.00 netto 

; pelno į metus. Šis darbas nebūtinai 
1 trukdys jūsų dabartinį darbą. Rei- 
! kalinga $3,000.00 grynais. Rašy
kite — Industrial Oistrihuting 

1 Corp., 901 Rxoelsior Ave„ Hop- 
kins, Minnesota.

IftNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame batų ilnuoman- 

inui. Patarnavimas veltui. Turim* 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
6916 Hn. Kode™ Plloeiret 6-2334

Išnuom. 2 kamib, butelis su bal
dais. 2551 West. 45th St. YArds 
7-5095.

Biznieriams apsimoka skelbtis tlienr. “Drauge".

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLymplc 2-5121 nno 6 vai. 
vakaro iki 11 vai. vakaro

LIETUVIU STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Bullders Gen. Contractors 

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

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir ,buto telefonas

PRosjrect 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. I1L

Skelhkiles Drauge!

Remkite dien. Draugą!
VYRAI IR MOTERYS

Reikalingi —
SIUVĖJAI 
FINISHERS 
PRESSERS 
IN SPEKTORIAI

Turime nepaprastai gerų progų patyrusiems vy
rams ir moterims dirbti mūsų South Side krautuvė
je — Rūbų pataisymo skyriuje. Nuolatinis darbas. 
Daug bendrovės priedų.

Kreiptis į MR. CHRISTOPHER 
MORRIS B. SACHS. INC.

6614 South Halsted Street

(TEMALE)
f

DIRECTOR of NURSES
(NO SCHOOL)

MUŠT H A VE DEGREE AND EXPERIENCE WHICH VVOULD 
OUALIFY HER FOR POSITrONS IN 208 BED HOSPITAL 
SALARY OPEN. WRITE OR WIRE PERSONNEL DIRECTOR

ST. LUKE'S HOSPITAL
ST. PAUL, MINNESOTA
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SO. BOSTONO ŽINIOS
STEIGIAMAS LIETUVIŲ 

SPURTO KLUBAS
, rengs patį pagrindinį minėjimą
So. Boston High Sehool salėje

, . 1958 m. vasario 16 d., nes ta die-' Jau kuris laikas nedidelis skai . . ... . ,
čius bostoniSkių lietuvių yra pra ™ “telna"'la18 ""“f bus..8<‘k 
dėie nr?a„iz„n.i lietuvi., .„„rtn, mad,c“t' Numatyta kviesti ki- 

tas organizacijas 40 metų sukak 
ties proga aktyviai rengtis mi
nėjimui ir parodyti savo inicia
tyvą. Nusistatyti kviesti labai 
žymų amerikietį kalbėtoją ir pa
vesta prezidiumui jau dabar pra 
dėti tuo reikalu rūpintis. Taip 
pat tartasi dėl reikalo į minėji
mą kviesti kitų pavergtųjų tau
tų atstovus. Pavesta prezidiu
mui parengti ligi kito posėdžio 
meninės dalies programos pro
jektą. Buvo iškeltas sumany
mas minėjimo proga išleisti 
spausdintą leidinį ir jį dalinti 
dayviams minėjimo metu.

dėję organizuoti lietuvių sporto 
klubą ir parinkę jam vardą "Dai 
nava”. Tokiu vardu Bostono lie
tuviai sportininkai buvo atsto
vaujami Worcesterio lietuvių 
sporto šventėje ir joje gražiai 
pasirodė. Taip pat tas ratelis y- 
ra žaidęs nemažai draugiškų 
rungtynių su So. Bostono Lietu
vių Piliečių Klubo sportininkais 
ir amerikietiškomis sporto orga
nizacijomis.

Dabar yra norima s jungti vi
sus Bostono lietuvius sportinin
kus į vieną bendrą, didesnį spor
to klubą. Tam tikslui š. m. lie
pos 31 d. 7:30 vai. vak. Tautinės 
Sąjungos namuose, 484 E. 4th 
Str., So. Boston, Mass., yra kvie 
čiamas steigiamasis organizaci
nis Bostono Lietuvių Sporto Klu

IŠSIKELIA VASAIČIŲ ŠEIMA

Keleris metus Bostone gyve
nęs prof. Ant. Vasaitis gavo

, .... T . darbą medžio pramones srity irbo susirinkimas. Į susirinkimą , jau turis lajka8 dirba Madison 
kviečiami visi lietuviai sporto
mėgėjai — vyrai ir moterys. Nu 
matoma pirmoj eilėj steigti šias 
sekcijas: krepšinio, tinklinio, 
stalo teniso, lauko teniso, leng
vosios atletikos, plaukimo ir fut
bolo. Norima steigiamajame su
sirinkime sudaryti tų komandų 
branduolius. Visi sporto entu
ziastai, jaunesnio ar vyresnio 
amžiaus, šiame krašte užaugę 
ar iš tremties atvykę, kviečiami 
gausiai dalyvauti. <

TARĖSI ALT DARBUOTOJAI

Liepos 15 d. įvyko gausus ir 
gyvas Alto Bostono skyriaus po 
sėdis. ‘ Tartasi specialiai būsimo 
1958 m. Vasario 16 minėjimo 
reikalu. Numatyta, kad Alto sk.

SKAUTAI
(Atkelta iš 2 pusi.}

Stovykla bus pradėta rugpjū
čio 1 d., ir iš 22 kraštų skautai 
į ją atskris lėktuvais, o kiti at
plauks laivais. Kaip amerikiečių 
specialus korespondentas prane
ša, stovyklos maitinimui bus pa 
naudota pusė miliono kiaušinių, 
pusė miliono “pints” pieno, 250,- 
000 kepalų duonos, pusė miliono 
bulkučių, pusė miliono pyragų, 
250,000 tonų daržovių ir 40 to
nų vaisių.

Pasaulinė skaučių stovykla į- 
vyks tuo pat metu irgi Anglijo
je, prie Windsor, toli nuo skau
tų stovyklos, kur dalyvaus 4,- 
000 skaučių iš viso pasaulio.

Abiejose stovyklose Lietuvą 
reprezentuos mūsų skautai ir 
skautės, kuriems stovyklauti 
galimybę sudarė mieli Jamboree 
Fondo rėmėjai, paaukodami lė
šų šiam kilniam ir labai svar
biam reikalui. * B. J.

SKAUČIŲ DĖMESIUI

Pranešama, kad L. S. S. Vadi- 
jos ūkio skyriuje galima gauti:

1. Naujai išleistą reprezenta
cinį leidinį anglų kalba “A visit 
with Lithuanian Giri Guides” 
(daug nuotraukų iš mūsų skau
čių gyvenimo nuo pat jų įkūri
mo pradžios; labai tinkama do
vana kitataučiams susipažinimui 
su lietuvaičių skaučių istorija). 
Kaina — 50 c.

2. Atvirukai susirašinėjimui 
su anglišku įrašu “Lithuanian 
Giri Guides” (linoleumo raiži
nys, vaizduojąs skautes prie sto
vyklinio kryžiaus; fone stovyk
los vartai ir palapinės miške). 
Kaina — 5 c. vienas.

3. J. Augustaitytės - Vaičiū
nienės naujausias poezijos rin
kinys “Žvaigždėtos naktys”. Kai 
na — $1.

4. Žalios skautiškos rūtelės po 
1 dolerį.

5. Skilties knygelės, tinkan
čios kiekvienam vienetui — vyr. 
skaučių būreliams, draugovėms 
ir t.t. Kaina — 75 c.

Užsakymus su pašto perlaida 
ar čekiu, nurodant norimų daik
tų kiekį, siųsti L. S. S. Vadijos 
ūkio skyriaus vedėjai Sofijai Ja
nuškevičienei, 6111 So. Califor- 
nia Avė., Chicago 29, III.

Pašto persiuntimo išlaidas ap
moka ūkio skyrius.

Wis. Jo šeima — Valerija Va
sarienė, duktė Aldona ir sū
nūs Kazys, Tadas ir Vitas — 
ligšiol buvo Bostone, baigė čia 
mokslo metus. Aldona Vasaity- 
tė buvo stud. ateitininkų dr-vės 
pirmininkė, o Tadas Vasaitis — 
moksleivių at-kų apygardos pir
mininkas. Vasaičių šeima iš
vyksta iš Bostono liepos 30 d. 
fVisi draugai linki sėkmės nau
joje vietoje.

Aldona Vasaitytė rugpjūčio 
mėn. Chicagoje susituoks su inž. 
Kaziu Alminu, veterinarijos pro
fesoriaus dr. K. Almino sūnu
mi.

TRUMPAI
— Moksleiviai ateitininkai ren

giasi vykti į stovyklą, kuri bus 
Marianapolyje rugpjūčio pabai
goje. Prašoma visus registruo
tis pas kuopos pirmininką Rai
mundą Žičkų, 649 E. 4th Str., So. 
Boston, Mass. Kviečiami ir ne- 
nariai.

— Putnamo mergaičių sto
vykloje iš Bostono šiemet daly-1 
vauja Mar. Grinkevičiūtė, Dai- 
va Mučinskaitė, Živilė Mockutė, 
Regina Spirauskaitė ir Nijolė 
Vaičaitytė.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll

Visi Pittsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMI A

Pittsburgtfo Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

— vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JT TRANSLI’ OJAMA 
Kiekviena sekmadien* omo

1:SO Iki 3:00 vai. p -
Ifl 8TJPRIO8 IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE

Visata reikalais kreipkitės Šiuo adre 
•u: LITHUANIAN CATHOLTC HOUR 
Radlo Rtatlon WLOA. Braddook. Pa.
HiiiuHiHHHimniiiuiiiiiiimiiiiuiiiHiini

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

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

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

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

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

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

MALDAKNYGE

JAUNUOLIU MALDOS
K. u n, oaruož*

nūn. P. KirvelaltU

Kaina $1, $1.75 ir $2.50
jmm fulreamofcit*

D R A C G A R 
4545 We«l C3rd Street 

CHICAGO 29. ILL.

PO ATSISAKYMO KALBĖTI

Teatrinių veikalų rašytojas A. Mil- 
ler rodomas po to, kai jis Washing-1 
tone buvo nubaustas 500 diol. ir 1: 
mėn. kalėjimo už piainiekinimą kon-, 
gresinių tyrinėjimų komisijos. Jis 
atsisakė patiekti žinių apie asme
nų dalyvavimą komunistiniuose su
sirinkimuose. (INS)

lietuvių gyvenimo. Labai įdomi 
ir žodinė dalis. Šiame numeryje 
rašo Pr. Dailidė, kongresmanas 
Hugh Scott iš Pennsylvanijos, 
dail. Ant. Rūkštelė, J. Žilevičius, 
B. Raugas, Salomėja Narkėliū- 
naitė ir kiti. Šiam numeryje at
žymėtas žymusis lietuvių solis
tas Vaclovas Verikaitis iš To
ronto, Kanados. “Lietuvių Die
nų” prenumerata visame pasau
lyje tik $5. Prisiuntus adresą, 
vienas numeris bus siunčiamas 
susipažinimui nemokamai. Ad
ministracijos adresas: “Lietu
vių Dienos”, 9204 So. Broadway, 
Los Angeles 3, Calif.

— Janulį Francis Mclntyre, 
Los Angeles kardinolas, priėmė, 
Lietuvos Vyčių kuopos delegaci
ją. Kardinolas pažadėjo daly
vauti Lietuvos Vyčių seimo pro
ga įvykstančiose iškilmingose 
pamaldose, kurios įvyks rugpjū
čio 11 d., sekmadienį, 10:30 vai.

I ž

Šv. Kazimiero parapijos lietuvių 
bažnyčioje. Po pamaldų kard.
J. F. Mclntyre taip pat pažadė
jo tarti žodį vyčiams ir kitiems 
pamaldų dalyviams. Pamaldų 
metu pamokslą pasakys vysk. 

i Vincentas Brizgys iš Chicagos. 
Andiencijog metu kardinolas pri 
siminė New Yorko lietuvius. La- 

I bai maloniai prisiminė a. a. kun. 
į J. Simonaitį, su kuriuo jis kar- 
’ tu mokėsi kunigų seminarijoje. 
Kun. J. Simonaaitis daug kartų 
jį kvietęs vykti atostogų Lietu
von. Delegaciją sudarė Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas kun.
J. Kučingis, vyčių vietos kuopos 
pirm. L. Valiukas, filmų ir tele- | 
vizijos artistė Rūta Lee - Kilmo- ' 
nis ir Rita Medziukaitė. j

— Gen. St. Raštikio atsimini-! 
mų II tomas jau išėjo iš spau-1 
dos. Antras tomas, kaip ir pir
masis, yra storulė knyga — 686 
psl. Be abejo, tai viena įdomiau i

šių knygų. Antrame tome kelis 
skyrius yra parašiusi gen. St. 
Raštikio žmona, kur ji aprašo 
savo kalinimą bolševikų kalėji
me. Knyga išsiuntinėjama pla
tintojams šiomis dienomis. Kny
gos kaina $7 (kietais viršeliais), 
minkštais viršeliais — $6.50. Vi
si tie, kurie yra knygą užsisakę 
iš anksto ir pakeitę adresą, pra
šomi duoti savo naują adresą.

Knygą išleido “Lietuvių Dienų” 
leidykla, 9204 So. Broadway, 
Los Angeles 3, Calif. D. K.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GfiLINYClA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ba n se
tų, laidotuvių ir kitų papuošima.

2443 VVrnt 63rd Strem 
Tel. Pitospect M-0B33 ir l’K S-0M34.

OJVUNJBJ M

Los Angeles, Calif.
•

— Rūta Kilmonytė, kylanti 
Hollywoodo žvaigždė, gavo vėl 
žymią rolę naujame filme “Wit- 
nes for the Prosecution”. Šiame 
filme ji vaidins kartu su pirma
eiliais Hollywoodo aktoriais — 
Marlene Dietrich, Tyrane Power, 
Charles Laughton ir kt. Rūta 
Kilmonytė labai aktyviai reiš
kiasi vietos lietuvių veikloje: 
priklauso Lietuvos Vyčių Los 
Angeles kuopai, yra Kalifornijos 
lietuvių respublikonų valdyboje 
(Board of Govemors narė). Be 
jos neapsieina nė vienas dides
nis liet. parengimas Los Ange
les kur ji paprastai yra progra
mos pranešėja ar vakaro vedėja.

— “Lietuvių Dienų” birželio 
mėn. numeris jau pasiekė skai
tytojus ir platintojus. Šis nume
ris, kaip ir visi kiti, yra puošnus 
ir įdomus. Gausiai iliustruotas 

i nuotraukomis iš viso pasaulio

ra

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street 

Tel — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapiniųJ

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

M

A. A.
FLORENCE MILLS

(Tėvų pavardė Wabel)
Gyveno 7500 8. Shore Drive

Mirė liepos 21 d., 1957, 4 v. 
popiet, sulaukus pusės amž. 
Gimė Chicago, III.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Joy A., brolis George 
Wabel, brolio dukterys: Jean 
Podjaski su šeima; ir Murray- 
Ann Wabel, 2 švogeriai Lam- 
bert, gyv. lndianapolis, Ind„ 
ir Douglas Mills, jų šeimos, ki
ti giminės, draugai ir pažįsta
mi.

Priklausė S. L. A. Kuopa No. 
134.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio kaplyėioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės Įvyks ketvirtadie
nį, liepos 25 d., iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta Į Sv. Kry
žiaus parapijos bažnyčių, kurio
je Įvyks gedulingos pamaidos- 
už velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta Į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdęs VYRAS

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikls. Tel. YArds 7-1741

A. A.
ANTANAS SHEMEŽIS

Gyveno "126 W. 23rd 8t.
Mirė liepos 22 d., 1957. 3:20 

vai. popiet, sulaukęs 70 m. am
žiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš 
Panevėžio apskr., Ramygalos 
parapijos.

Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

5 sūnūs: Edward, marti Lu- 
cllle; A n t o n, marti Helen; 
John, marti Tlllle, Raymond. 
marti Esther ir Adam. marti 
Jeanette. 10 anūkų, sesuo Vik
torija Staskevičienė, kiti gimi
nės, draugai ir pažĮstami. Lie
tuvoje liko brolis Jonas, sesuo 
Paulina Kriaučiūnienė.

Priklausė Chlcagos Lietuvių, 
Draugijai, Liet. Piliečių Dar- 
binffikų Pašalpos Klubui.

Kūnas pašarvotas Lackawlcz 
koplyčioje, £314 W. 23rd Plaee.

Laidotuvės Įvyks ketvirta
dieni, liepos 25 d., Iš koplyčios 
R:80 vai. ryto bus atlydėtas Į 
Aušros Vartų parapijos bažny
čių, kurioje Įvyks gedulingos 
pamaldos už. velionies širdų. Po 
pamaldų bus nulydėtas Į (iv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, nuirčlos Ir 
anūkaL

Laidotuvių direktorius Stepo
nas lAckawlcz. Tel. Vlrginla 
7-6672.

URŠULĖ LAURINAVIČIENĖ
(BIELINYTĖ)

Mirė liepos 22 d., 1957, 1 :40 vai. ryto, sulaukus puses amž-
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Švenčionių apskr.čio, Tverečiaus 

parapijos, Jeciūnų kaimo. Amerikoje išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Kazimieras Laurina

vičius, sūnus Vaclovas Šimanis, sesers sūnus Julius Pakalka; 
mirusių pusbrolių žmonos — Nellie Skrabutėnas su šeima, 
Anna Skrabutėnas su šeima, Laureen Skrabutėnas su šeima, 
giminaitė Helen Širvinskienė su šeima, ir jos duktė vienuolė 
Sesele Pranciškietė Colleta; Seselė Colleta taippat yra velio
nės Uršulės Laurinavičienės krikšto duktė. Krikšto dukterys: 
Agnės Juocis, Annaf Gubista ir Janice Dolikas. Kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Lietuvoje likio brolis Zigmas Bielinis, jo žmona Bronė ir 
jų 3 dukros, Ječiūnų kaime irssesers dukra, Malvina su šeima, 
Kaune.

Buvo amžina narė sekančių draugijų: T.T. Marijonų Rė
mėjų, Seselių Kazimieriečių Rėmėjų, Labdarių Sąjungos, Pran- 
čiškiečių Seselių Rėmėjų, T.T. Jėzuitų Rėmėjų, TT. Pran
ciškonų Rėmėjų, T.T. Saleziečių Rėmėjų, Nekalto Prasidėji
mo Seselių Gildos. Nukryžiuoto Jėzaus Seserų Vienuolyno 
Rėmėjų. Taippąt buvo nare Apaštalystės Maldos, Tretinin
kų, Gyvojo Rožančiaus ir kitų katalikiškų organizacijų.

Kūnas pašarvotas 6845 S. Western Avė. Koplyčioje
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 25 d., iš koplyčios 

8:30 vai. ryto bus atlydėta į švenč. Panelės M. Gimimo pa
rapijos bažnyčią,, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Pagal velionės pageidavimą prašome gėlių nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus; gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Vyras ir sūnus.
Laidotuvių direktor. Juozas Dolikas, Tel. Hllltop 5-3400.

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

UODlflO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

CMS Sk Weatm Air 0a»«ti«me4 kaply*
7-S6OS — WSW Automobiliam, vtota 
karto gjrrem kitom atimto OaJreet pamtom

k«ply«to arGtoa jūsų namų.

Jau laikas užeiti į ...

MUTUAL
FEDERAL SAVINGS

ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 $0. 50th AVĖ.
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2108, 3-2109
• DIDELIUS NUOŠIMČIUS 

MOKAME NUO 1905 M.

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

INSUREO

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

-..................................... .......... .......#

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

'Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias!
' vimaa dieną ir n ak- v s o s e Chicagos ir I
I tį. Reikale š a u k t i _ JMBcL • Roselando dalyse ir(

i mua. .tuojau patarnaujame. (

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

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

TROOST - PACHANK1S MONUMENTS
JOHN W. PAOHANKIS (PATCH). Vice-President

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

659 West 18th STREET
PETRAS P. GURSKIS

Tel. SEeley 3-5711

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

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

o»

J

•A. . endU.Ju.4a.. W
Į paminklų patalpa, ir atgal mes visuomet parūpiname

tranaportaciją automobiliu
Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki R vai. popiet.

IfcNITtINKITF DABAR _ nvs PASTATYTA KAPINIU niF.NOJF.! 
JOKIO 1MOKI.IIMU*. hlM< »KftHI ’’F KAFIMfi DIKNOJIB.

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

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

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

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

VANCE FUNERAL HOME
H24 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3 9687

Vasinaiitlokilc “Draugo" flassified skyriumi.
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X Prelatas Ignas Alhavičius

yra tas didysis Cicero lietuvių 
šulas, apie kurį sukasi visas 
lietuvių kultūrinis gyvenimas. 
Jo globos ir paramos dėka čia 
aktyviau nei kur kitur pasi
reiškia lietuvių kultūrinis ir 
visuomeninis gyvenimas. Jo 
globos dėka čia gražiai veikia 
jaunimo organizacijos. Čia vei
kia trys lietuvių chorai, dvi li
tuanistikos mokyklos, lietuvių 
biblioteka, o šiais metais veikė 
ir grynai lietuviška vaikų aikš
telė. Atrodo, kad tai buvo vie
nintelė visoje Chicagoje tokia 
aikštelė.

Prelatas I. Albavičius šiai 
aikštelei ne tik dvi gražias ir 
erdvias patalpas su visomis rei
kalingomis priemonėmis užlei
do, bet dargi parūpino kasdien 
mažiesiems pieno ir mielam 
kunigui Antanui Vilkaičiui, LB 
Cicero apylinkės valdybos na
riui ir aikštelės organizatoriui 
ir faktinajam aikštelės vadovui, 
visą laiką leido aikštele rūpin
tis ir ją globoti.

Pereitą savaitę aikštelė baigė 
savo darbą, nes didelė dalis vai-! 
kų su savo tėvais išvažiavo ato- Į 
stogų. Aikštelės darbas buvo 
baigtas bendrais pietumis, ku
riuos paruošė p. Ambroziejienė.
Į šiuos pietus atsilankė ir pre
latas I. Albavičius, kuriam ma
žieji nuoširdžiai padėkojo už di
delę globą ir parodytą didelį 
rūpestį jiems. Padėkodami įtei
kė prelatui gražią puokštę bal
tų gėlių.

Be vaikučių, prie pietų stalo 
dalyvavo ir dalis tėvelių. Prie 
stalo po kelis žodžius pasakė 
prel. I. Albavičius, kun. A. Vil
kaitis ir Z. Ašoklis, o kun. P. 
Patlaba pravedė su mažaisiais 
gražų pasikalbėjimą.

Aikštelėje nuoširdžiai savo 
darbą atliko mokytoja Birutė 
Ališauskienė.

Atsisveikinant mažieji buvo 
apdovanoti saldainiais ir gra
žiais paveiksliukais.

X Aleksis Kalninš, latvis, 
rašo “Draugo” redakcijai: “Su 
dideliu įdomumu ir dėmesiu esu 
perskaitęs Jūsų išleistą knygą 
“Verkianti Dievo Motina Syra- 
kūzuose”. Kadangi aš esu lat
vis, tai norėčiau gauti tą knygą 
prancūziškoj ir vokiškoj laidoj, 
kad galėčiau duoti pasiskaityti 
šeimos nariams ir kitiems tau
tiečiams. Malonėkite pranešti, 
kur aš galėčiau tokias knygas 
gauti. Jei būtų sumanymas 
“Verkiančią Dievo Motiną Sy- 
rakūzuose” išleisti latviškai, tai 
toks sumanymas būtų sveikinti
nas.”

X šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų I skyrius iš Town 
of Lake rengia arbatėlę su 
daugybe dovanų sekmadienį, 
liepos (July) 28 d. pas Helen 
Gedvilienę, 4639 So. Hermitage 
Avė., 3 vai. po pietų. Kviečia
me skaitlingai atsilankyti.

X Cicero lietuvių ekskursija 
organizuojama į A. L. K. Fe
deracijos Jaunimo stovyklą, ku
ri bus atidaryta liepos 28 d. 
Rengimo komitetas ragina visus 
šia labai reta proga pasinau
doti ir dalyvauti didžiosiose iš
kilmėse.

X Auna Paukštienė jau ke
linta savaitė atostogauja Flori
doje pas sūnų Alfonsą Paukštį, 
kuris yra advokatas ir visiems 
lietuviams gerai patarnauja.

X Marija Melkienė jau grįžo 
iš Šv. Kryžiaus ligoninės ir bai
gė sveikti namuose. W. M. Mel- 
kai yra žinomi gerų darbų rė
mėjai ir daug veikia parapijoje 
ir draugijose.

X Juozo Skorubsko vadovau
jama Cicero 100 sukakties mi
nėjimo Lietuvių dienos progra
mos komisija uoliai dirba ir no
ri, kad Lietuvių diena praeitų 
įspūdingai.

Lietuvių diena bus rugsėjo 
mėn. 15 d. Dienos programą 
atliks Cicero stadione. Pasiro
dys rinktinis choras, žymieji 
lietuviai solistai ir keli jungti
niai tautinių šokių būreliai. Lie
tuviai nori pasirodyti ir su sa
vo gražia, nors ir miniatiūrine, 
knygos ir tautodailės paroda.

Lietuviai organizuotai daly
vaus ir bendrajame šimtmečio 
parade. J. Skorubskui progra
mos komisijoje padeda kun. P. 
Patlaba, Č. Grincevičius, K. 
Deveikis, Juozas Krivickas, 
Zen. Ašoklis ir Valerijonas So
deika.

X “Kristaus Karaliaus Lai
vo” naujausiame numeryje kun. 
Juozas Prunskis rašo apie tai, 
kas labiausiai pasitarnauja pra
garui, K. Baras — apie diplo
matą tarp Dievo ir velnio, My
kolas Muraitis — apie griaus
mo sūnų, B. Mikalauskas — 
apie vieną stebuklą. Be to, duo
dama įdomių žinių iš ark. Jur
gio Matulaičio beatifikacijos 
bylos, informuojama apie nau
juosius T. Marijonų kongrega
cijos vairininkus kun. dr. S. 
Škutanį ir kun. dr. P. Brazį. 
Taip pat pažymėtinos mintys 
Maldos apaštalavimo skyriuje 
apie šventą pagarbą gyvybei.

X Pas Helen širvinskienę,
Tėvų Marijonų Rėmėjų 35 kuo
pos pirmininkę, galima užsisa
kyti arba įsigyti biletus dėl au
tobuso, kuris sekmadienį, liepos 
28 d., veš į tėvų marijonų me-; 
tini išvažiavimą Seminarijos so
de Clarendon Hills, III. Auto
busas išvažiuos 11 vai. ryto 
nuo Švč. P. Nek. Pras. parapi
jos bažnyčios. H. širvinskienės 
adresas yra 4541 So. Rockwell, 
telef. LA 3-4841.

X Jonas Šimutis (aviacijos 
vyresnysis leitenantas-lakūnas) 
ir šeima šią savaitę vieši Chica- • 
goję pas tėvus. Jis yra pakely
je į naują paskyrimo vietą — 
Yuma, Arizona. Praėjusią sa
vaitę Jonas parskrido iš Korė
jos, kur buvo pasiųstas viene- 
riems metams. Ten besi
darbuodamas jis pelnė karo 
aviacijos viršūnių augštą įver
tinimą. II Pasaulinio karo me
tu jisai dalyvavo Pacifiko karo 
fronte.

X Kazė Baumilienė, Rita Dū- 
dienė ir Gimžauskienė, Cicero 
Liberty restorano savininkės, 
kurios labai gražiai ir pavyz
dingai veda savo restoraną, Įei
na į Cicero š. m. rugpjūčio mėn. 
18 d. organizuojamos iškylos 
komitetą ir vadovauja vaišių 
pakomisijai.

Komitetui vadovauja dr. F. 
V. Kaunas.

Iškyla vyksta pas saleziečius.
X Egidijus Jonynas, staty

bos inž.-architektas, "užbaigė sa
vo prabangios rezidencijos sta
tybą. Ponai Jonynai yra plačiai 
žinomi visai lietuvių visuomenei 
savo svetingumu ir daug lietu
viškų organizacijų randa ių 
ūkyje patogią prieglaudą savo 
suvažiavimams, išvykoms ir pa
silinksminimams.

X Korektūros klaidos atitai
symas. Straipsnyje “Profesorių 
Draugijos narių suvažiavimas”, 
tilpusiam “Drauge” liepos 19 
d., įsibrovė nemaloni korektū
ros klaida. Turi būti: “pajamų 
— 995.02”, o ne “pajamų — 
1995.02”.

Naujasis Testamentas- 

Šventas Raštas
Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama
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Chruščevas išvalė 3 augštus Bulgarijos pareigūnus. Mirusio Aga Khan sūnus — jo įpėdinis ir kt.

X Aima ir Stanley Kanapark 
buvo išvažiavę į Pittsburghą, 
Pa. Ten jie dalyvavo seselių 
pranciškiečių surengtame pik
nike, taipgi pasimatė su savo 
dukrele vienuole sesele Marija— 
Raphael.

X Helen Širvinskienė, plačiai 
žinoma Chicagos veikėja, ren
giasi važiuoti į Kaliforniją ato
stogoms, kur taipgi dalyvaus 
Los Angeles mieste Lietuvos 
Vyčių seime. Linkime laimin
gos kelionės ir gerų atostogų.

JAV Valstybės departamen
tas jieško asmenų, kurie sutik
tų tarnauti amerikiečių įstaigo
se Afrikoje, Pietų Amerikoje, 
Europoje, Azijoje ir kituose už
sienio kraštuose. JAV turi 270 
ambasadų, konsulatų ir atsto
vybių net 78 kraštuose, ir visur 
yra reikalingi tarnautojai.

Priimami tik baigusieji bent 
X Uršulė Laurinavičienė, di- augštesnę mokyklą, turintieji ne

dėlė gerų darbų rėmėja, po sun
kios ligos mirė liepos 22 d. Na
zareto Šv. Marijos ligoninėje 
1120 N. Leavitt St.

X Viktoras ir Sofija Mickū-
nai, Town of ,Lake veikėjai, su-; \v. Washington str., Chicagoje 
silaukė brangių svečių: sūnaus tarp liepos 22 ir rugpj. 10 d.
ir marčios Viktoro ir Virgini
jos Mickūnų su 3 sūnumis. Jie
atvažiavo iš Dės Moines, Iowa, tadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 
pasisvečiuoti pas tėvelius. 12 vai. dienos.

X Pranas Juška po sėkmin-
gos operacijos 
ligoninėje jau grįžo į namus — 
3347 So. Lituanica Avė. ir eina 
stipryn. Linkime sveikatos.

X Ignas Bilaišis, gyvenęs 
Chicagoje, įsigijo namus Nort- 
lake, III., 312 E. Lemoynne St. 
ir ten persikelia gyventi.

X St. Kerpienė su visa šeima 
persikėlė į Chicagą, 7355 So. 
Francisco Avė.

KAS KĄ IR KUR
— Studentų alumnų klubas lie

pos mėn. 27 d. rengia išvyką į p. 
Jonyno ūkį Neturintieji nuvažia
vimo priemonių renkasi 8:30 vai. 
ryto prie Dariaus ir Girėno pa
minklo Marąuette Parke. Kolegos 
alumnai su mašinomis taip pat yra 
laukiami prie to paties paminklo. 
Studijuojantis jaunimas ir visuo
menė yra kviečiami dalyvauti šio
je išvykoje, kurios laiku, vakare 
bus laužas su dešrelių spirginimu 
ir su alučio užsigėrimu. Šokiai ir 
žaidimai prie Hi-Fi muzikos ir ki
tos įvairenybės.

Dėl informacijų kreiptis: Bronius 
Mičiulis INdependence 3-7400, ext.- 
26, nuo 9 vai. iki 5 vai. — TO 3- 
4301 nuo 6 vai. vakaro.

SPRAUSMINIAM LĖKTUVUI NUKRITUS

Lakūnai užsimušė, o žmonės išliko sveiki, kai sprausminis lėktuvas nukrito Worcester, Mass., 
vienoje gatvėje. (INS)

J. i S£15 NIW ACROS5
M A S K OF 1H»tt HOUFS. 21 
MILUTIS ANO « 4 SECONDS

CHICAGOS ŽINIOS
Tarnyba užšieny |

maziau kaip 21 ir ne daugiau 
kaip 35 metus amžiaus, JAV 
piliečiai per paskutinius penke
rius metus. Norintieji tokios 
tarnybos turi kreiptis į Illinois 
State Employment Service, 73

Valandos: nuo 8 v. 30 min. ry
to iki 4 vai. 30 min. p. p. šeš-

Siekiantieji sekretorių vietos 
Šv. Bernardo turi mokėti mašinėle parašvtii

50 žodžių per minutę ir greity- 
raščiu — 100 žodžių per minu
tę. Jų pradinis atlyginimas 
$3,800 metams, su užsienio tar
nautojų priedais. Sunkesnėse 
tarnybos vietose, kaip Viet Na
me — atlyginimas $6,700 me
tams. Duodama daug atostogų 
ir progų pažinti svečius kraš
tus. Papildomų informacijų ga
lima gauti telefonu pas Miss 
Rice ar Mrs. Livesay, šaukiant 
Financial 6-3960.

Išplaukė aplink pasaulį
Chicagoje buvo sustojęs vy

ras ir žmona Chris Kappler su 
savo 45 pėdų laivu, kuriuo jie 
iš South Haven, Mich., išplau
kia aplink pasaulį. Taip jie ban
do įvykdyti savo 10 metų sva
jonę. Vyras turi 50 m. amžiaus 
ir yra stalius, o žmona — 39 
m., buvusi sąskaitininkė. Vaikų 
jie neturi. Praeitą žiemą jiedu 
lankė laivininkystės mokyklą, 
o dabar išplaukia jūromis ap
link pasaulį.

Lietus ir mirtis
Chicagoje pirmadienį ir nak

čia į antradienį lijo. Kaikuriuo- 
se namuose rūsys vėl užtvino. 
Slidesnės gatvės buvo palankes
nės susisiekimo nelaimėms. Jau
na, 20 m., moteris Virginia Ed- 
mundson ir jos 7 m. amžiaus
sūnūs buvo mirtinai sužeisti, . .» ... , ,, . . , - ... ... _ ją atrisęs, paliko, sakydamas,kai jų automobilis susidūrė su , , .. , - . .. .kad ji per 15 minučių nejudė

tų. Policija uoliai suskato jieš-sunkvežimiu. Drauge važiavęs 
žuvusiosios vyras buvo sunkiai 
sužeistas.

Ziva Alexich, 50 m. amžiaus 
darbininkas, buvo užmuštas ir 
keturi kiti sunkiai sužeisti, kai 
du automobiliai susidūrė vieš
kelyje nr. 6 apie trys mylios į 
vakarus nuo Joliet.

Charles Summers, 34 m. am
žiaus, žuvo, o vienas keleivis 
jo automobily buvo sužeistas 
kai Summers automobilis ties 

1 Gamtos Istorijos muzėjumi iš
šokęs iš kelio trenkė į medį.

Mirė paspaudusi ne tą 
pedalį

Automobiliu mirtinai užsimu
šė 70 m. amžiaus našlė Mabel 
Clausen ties savo namais 3827 
N. Central Park, Chicagoje. 
Mašina važiavo jos duktė Vir
ginia. Palikusi motiną automo
bily ji nuėjo atidaryti garažo. 
Pastebėjo, kad mašina važiuoja 
ir šūktelėjo motinai — pa
spausti stabdį. Matyt, kad mo
tina vieton stabdies, mynė ben
zino pedalį. Mašina šoko va
žiuoti, trenkė į stulpą ir — mo
tina buvo rasta negyva. Rasta 
tik mažas sužalojimas jos 
smakre. Bus ištirta, galbūt ji 
mirė iš išgąsčio gavusi širdies 
ataką.

Pabrangs ledai
Įsigalėjus naujai sutarčiai, 

pagal kurią padidinamas atly
ginimas ledų (ice cream) įmo
nių darbininkams, numatoma, 
kad neužilgo Chicagoje pa
brangs ledai.

(INS)

Maskuotas banditas ir 
moteris

Kaukę užsidėjęs banditas, 
padaręs, skylę durų sietelyje ir 
atsikabinęs • duris, įėjo į butą 
Marie Pasko, 6952 N. Woloott, 
Chicagoje, surišo jos rankas ir 
kojas, atėmė keliasdešimt do
lerių ir norėjo moterį nu
skriausti, tačiau ji prašėsi pa
liekama ramybėje ir banditas,

koti užpuolėjo.

Šaltis 460 žemiau nulio
Chicagos universitete, kur 

buvo pasiektas karštis 25,660 
laipsnių, dabar įtaisė įrengimus 
žemiausiai temperatūrai gauti. 
Čia bus net 460 žemiau nulio. 
Tas reikalinga laboratorijoje, 
kur bus tiriami metalai žemo
se temperatūrose. Metalų atšal- 
dymas bus pasiektas naudojant 
suskystintas dujas: vandenilį ir 
helijų.

Sumažėjo susirgimai poliju
Pernai metais šiuo laiku Chi

cagoje sergančių polijo liga bu
vo 268, šiemet — tik du, ir tai 
užsikrėtę poliju kitose vietose. 
Gal tas pagerėjimas yra dėl 
skiepijimo nuo tos ligos; tačiau 
ir 1943 metais Chicagoje pir
mas susirgimas poliju buvo įre
gistruotas birž. 6 d., antras — 
liepos 23 d. ir dar atsirado šeši 
susirgimai, ir daugiau tais 1943 
metais susirgimų nebuvo.

Iš Meigs į Detroitą
Nuo šios dienos prasideda 

lėktuvų susisiekimas iš Meigs 
aerodromo Chicagoje į Detroitą. 
Meigs aero'dromas yra arti 
miesto ir keleiviams patogu jį 
pasiekti.

įsigykite, perskaitykite Lietuvoje 
premijuotų Istorini romaną dviejuo
se tomuose,

KRAŽIŲ SKERDYNES
Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai, 

gyvai pavaizduoti anų dienų papro
čiai, {domi meilūs intryga, vaizdūs 
Dialogai atskleidžia anų dienų tik
rovės vaizdų. Jie parodo kaip dar 
Lietuvos nepriklausomybes priežaui- 
ryje maskoliai persekiojo mylinčius 
savo kraStų Ir tikėjimų žemaičius Ir 
Jie liejo kraujų d61 savo SventovCa 

Autorius — J. Marcinkevičius 
pats lankūs! Kražiuose, gerai susi
pažino su vietos aplinkuma, apkiau- 
slnfijo gyvus Įvykių liūdininkus ir 
panaudojo plačių archyvine me- 

1 džiugų.

I tomas 818 pusi. kaina ....88,00

II tomas 820 pusi., kaina ....83.00

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

4545 H'fst 6Srd Street
CHICAGO 29, ILLINOIS

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ !

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVI U 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.

------ ---------- ~

Iššoko mirtin
Elzbieta Harden, 50 m. am

žiaus, Standard Oil bendrovės 
(Ind.) prižiūrėtojo žmona, iš
šoko iš Conrad Hilton viešbu
čio 24 augšto ir užsimušė įsi
registruodama ji padavė netik
rą pavardę, bet paskiau ja vy
ras atpažino. Jos artimieji pa
sakojo, kad paskutinėmis die
nomis ji buvo labai nervinga.

Laiškas redakcijai
Didžiai Gerbiamoji Redakcija!

Perskaitęs š.m. birželio 28 d. 
“Draugo” sporto apžvalgoje tilpu- 
šį Fasko skelbimą, labai nusiste
bėjau ir neiškenčiau nutylėti, kad 
esama lietuvių, kurie vietoj padė
ti viens kitam varo ardomąjį dar
bą. Tas kaip tik dabar tenka užmest 
Fasko vadovybei JAV-bėse. Nega
liu pilnai pasakyti, ar tas daroma 
apsirinkant ar iš piktos valios, 
bet pilnai galiu patvirtinti, kad tas 
yra netikslu ir visuomeninėje bei 
kultūrinėje veikloje netinka ir ne
lietuviška. Ypatingai, kad kiek
vienas, kuris tik visuomeniniame 
darbe dalyvauja žino, jog kiekvie
nais metais yra rengiama Kana
dos Lietuvių diena, o tuo labiau, 
kad šiais metais rengiama Niaga
roje, nes jau prieš nusę metų tam 
ruošiamasi ir spaudoje buvo skel
biama. Argi Faskui nėra žinoma, 
kad Niagara yra ant sienos Kana
dos su JAV ir kad Rochesteris y- 
ra tik apie 80 mylių nuo Niagaros. 
Bet, nežiūrint nieko, pasirenka tą 
patį laiką ir visai pašonėj vietą, o 
gerai žino, kad Niagaroje šventė
je irgi bus sporto varžybos. Jei 
geras ir net būtinas reikalas y- 
ra apsistoti ties šia data, tai ko
dėl būtinas reikalas lysti pašonėn 
ir ardyti kitiems seniai ruoštą dar
bą. Tas viskas nieko gero nežada. 
Greičiau veda tik prie nesusipra
timo. Esu girdėjęs, kad Kanados 
sportininkai „solidarizuodami savo 
šventei į Roehesterj nevyks. Tai 
kur lietuviškas solidarumas, bend
radarbiavimas? Ar toks konkuren
cijos kelias čia išeivijoje tinka, ma 
nau kiekvienas lietuvis gali iš' 
spręst, o Faskui tenka priminti: 
”Quo vadis lituanus”.

Juozas Dilys

Remkite dien. Drauįfo!
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NEPRALEISKITE

PROGOS
Kiekvienai dovanų progai didžiau 
siu pasirinkimu:

• šveicariški laikrodžiai,
• kristalas, įvairiausi vokiečių, 

čekoslovakų ir švedų kristalo dir
biniai,

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

• Bavarų porcelanas, pilni ir 
pusrytiniai servyzai,

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

o deimantiniai stiklui rėžtukai,
• klasikinės ir pramoginės mu

zikos plokštelės,
• amžinos plunksnos, Hummel 

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

• knygyne — visos lietuviškos 
knygos.

Prekių kainos labai prieinamos. 
Užeikite, skambinkite ar rašykite: 
Terra, 3333 S. Halsted St., Chica- 
go 8, III., tol. LA 3-0427; namų — 
DA 6-4158.

Moksleivių ateitininkų 
vasaros stovykla

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 ka 
talikoi moksleiviai ir moksleivės 
nuo I pradžios mokyklos skyriaus 
iki IV gimnazijos klasės. Regist
racijos ir smulkesnių informacijų 
reikalais kreipkitės: dieną 12—4 v. 
pas A. Šatą 1528 So. Ridgeway 
Avė., Chicago 23, III., tol. CRaw- 
ford 7-7373; vakare 5—10 vai. pas 
V. Šoliūną, tel. REpublic 7-7735 
ai*a pas R. Pemkutę OL 2-7092.


