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AMERIKA PARODYS KREMLIAUS MELAGYSTES
Chicaga primine pavergtas 

valstybes
Kalbėjo sovietinės tikrovės liudininkas '*—n

CHICAGO — Kun. Leopold Braun, 12 m. išbuvęs vieninteliu 
katalikų kunigu Maskvoje, buvo vienu iš svarbiausių liudininkų 
apie komunizmo baisybes 5,000 klausytojų miniai šeštadienio 
popietę Grant Parke, Chicagoje.

Pavergtųjų Tautų savaitės 
proga įvykusiame minėjime kun.
Braun savo įtikinančiame žody
je, dažnai paįvairintame rusiš
kais išsireiškimais bei sakiniais, 
atskleidė sovietinės tikrovės kor
tas, kurios vaizdžiai kalbėjo apie 
komunistinę terorą, smurtą, ap
gavystes, skurdą ir visas kitas 
žmogaus protu suvokiamas blo
gybes.

— Aš mačiau tūkstančius 
žmonių, vežamus į kalėjimą; mi
nias vergų, kasančias Volgos ka
nalą, girdėjau sovietinių vadų 
melagystes ir gyvenimo tikro
vę. Milijonai žmonių mirė po 
sovietinio „taikingumo” simbo
liu — piautuvu ir kūju. Chruš-

ir Chicagos miesto burmistro R. 
Daley sveikinimo telegramą, sa
kančią, kad chicagiečiai yra vi
sada mintimis kartu su paverg
tųjų tautų žmonėmis.

Nuoširdžią kalbą pasakė ir 
senatorius Roman Hruska (res
publikonas iš Nebraskos), kuris 
pareiškė, jog niekas pasaulyje 
nežino tokios valstybės, kurioje 
komunistinis režimas būtų įsiga
lėjęs žmonių laisva valia. Jis So
vietų Sąjungą pavadino vienin- 
telia kolonijaline valstybe, ku
rios valdžia daugelį tautų laiko 
priespaudoje. Šis senatorius, ku
rio tėvas yra gimęs Cekoslovaki-
joje, davė daug kitų reikšmingų 

čevas nori įvairių kraštų „piece”, j minčių pavergtųjų tautų adresu.
bet ne „peace” 
Braun.

— teigė kun.1 Taip pat vienu iš svarbesniųjų 
kalbėtojų buvo ir buv. kongres-

Svarus dr. V. Vardžio žodis prisidėjęs prie juodųjų sovieti
nių darbų tyrinėjimo. Jis nubrė
žė sovietų techniką, kurią jie prof. dr. V. Vardys, kuris davė naudojo užgrobiant kitus kraš- 

gerai apmąstytų idėjų. Paskai- tus. Priminė į Kubą atsiųstąjį 
tininkas, metęs žvilgsnį į šių die- sovietų šnipą Kudrecevą; at- nų tvankią politinę atmosferą ir' kreipė dėmesį j sovietų taikinį komunizmo plėtimąsi vistiek į- Konge.matė šviesių taškų. Jis pareiš
kė:

Pirmuoju kalbėtoju buvo lie
tuvis, Viscomsin universiteto

— Yra plati veiklos skalė, ku-

-

F1wwmlny

Nuotraukoje
Morton MltcheU Lodg« Goldwater

parodyti galimi kandidatai respublikonų konvencijoje į JAV viceprezidento postą, 
espublikonų partijos konvencija Chicagoje prasidės liepos 25 dieną. (UPI)

Respublikonų partija 
pradėjo konvencijų

Chicagoje
CHICAGO — Chicagos Tarp-

BELGŲ RŪPESČIAI KONGE
B-elgai liko apvilti

LODGE GINA JAV GARBĘ
Sovietų kovos lėktuvas numušė RB — 47 virš tarptautinių 

vandenų
NEW YORKAS — Jungtinės Amerikos Valstybės šiandien įro

dys, jog rusų kaltinimai yra melagystė, kad amerikiečių žvalgy
binis lėktuvas RB — 47 skrido šnipinėti, kai jis buvo numuštas sovietų kovos lėktuvo.

, JAV ambasadorius Jungtinė- .
se Tautose Henry Cabot Lodge tinės Amerikos Valstybės parei-
penktadienio vakare pabrėžė, 
jog jis šiandien vėl turės progą 
Saugumo taryboje kalbėti apie 
amerikiečių lėktuvo numušimo 
incidentą, kurį jis pavadino „kri
minaliniu ir piratiniu”. Lodge 
susprogdino sovietų kaltinimus 
kaip išgalvotą dalyką penktadie
nį JT Saugumo Tarybos posėdy
je, dalyvaujant lėktuvo įgulos 
narių žmonoms.

Jis kalbėjo po to, kai Sovietų 
užsienių reikalų viceministeris 
Kuznecov pasakė vienuolikos

NEW YORKAS — The New York Times politinių įvykių
tautinis Amfiteatras kurilme koresP°ndenta« H- Gilr°y savo straipsnyje mėgina atvaizduoti neseniai buvo įsikūręs vienas iš Paskutiniuosius įvykius Konge, kaip jie yra vertinami pačių bel- 
didžiausių Amerikos cirkų su sa-1
vo klaunais, žvėrimis ir kitais Bel&ai jaučiasi ap&auti ir ap'I--------------------------retai matomais sutvėrimais šio- vilti k°ngiečių. Daugumas belgų Į 2. Kongo respublikos nepri- valstybių tarybai, jog Jungtinės 
mis dienomis vyksta respubliko- pastaruosius įvykius Konge| klausomybė buvo suteikta per- Amerikos Valstybės pasiuntė
nų suvažiavimas, kuris pradėtas kaltina komunistus, kurie su- 
šiamdien 10 vai. ryto. kurstė juoduosius kolonijos gy

ventojus prieš belgus. Dabar 
likimas jau pasidarėJau visą praėjusią savaitę 

Sherman - Blackstone ir Conrad Kon8°
Hilton viešbučiuose vyravusi tarptautine problema, kurią iš-

manas Charles Kersten, daug prieš konvencinė įtampa, plačiu spręsti pavesta Jungtinių Tau- 
---------j. • . • mastu išsiliejo didžiajame Amfi- tu organizacijai. Beleiia. sutei'k-tų organizacijai. Belgija, suteik

dama Kongui nepriklausomybę, 
tikėjosi visai kitokių rezultatų: 
tai pgreitai ir lengvai suteikta

teatro pastate, kur įvyksta bai
giamieji konvencijos darbai 
prieš daugelio delegatų, svečių 
ir milijonus televizijos stebėtojų nepriklausomybė akis.

greitai. Prie to reikėjo prieiti 
tik laipsniškai;

3. Belgai turėję kreipti dau
giau dėmesio, kad tarp pačių 
kongiečių nevyrautų separatisti
nės tendencijos — kaip įvyko su 
Katango provincija, kuri pasi
skelbė nepriklausoma nuo liku
sios Kongo republikos.

Katangos provincijoje belgai

lėktuvą į sovietų oro erdvę „su
rasti radaro sistemos stotis ir 
kitus karinius įrengimus” Rusi
joje. Kuznecov pareikalavo rezo
liucijoje, kad taryba pasmerktų 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
aviacijos „tuos kartojamus pro- 
vakuojančius žygius”, pavadinti 
juos „agresijos veiksmais” ir įti-

Minėjimo paradas 
Minėjimas buvo pradėtas pa-rią pavergtųjų tautų draugai ga- radu, kuriame dalyvavo įvairių 

Ii remti ir tuo būdu stiprinti pa- pavergtųjų tautų atstovai su vė- 
vergtųjų laisvės bylą. Pirma liavomis. Lietuvių grupėje buvo 
mes norime stebėti ir veikti, kad tautinė vėliava, 4 ateitininkų vė- 
JAV niekad neatsisakys laisvės Havos ir šaulių organizacijos vė- 
principų pavergtoms tautoms, o liava. Visos grupės buvo supa- 
taip pat niekad nesutiks su tų žindintos su žiūrovais bei prezi- 
tautų pavergimu ir niekad ne-i diumu, kurio tarpe buvo ir 
susilaikys nuo pavergtųjų pro- kons. dr. P. Daužvardis.

Įspūdingai nuskambėjo Pa
vergtųjų Tautų himnas, kurį su-

Okupuotoje Lietuvoje 
mirė kun. Julijonas 

Kazakas, MIC

kongiečiams 
turėjo būti pavyzdys kitoms 
valstybėms, kurios turi koloni- 
nių problemų. Tarptautinis ko
munizmas šį šviesų pavyzdį taip 
sujaukė, kad gavosi visai prie
šingi padariniai. Kai kongiečiai 
ėmė terorizuoti belgus ir bendrai

CHICAGO. _ Gauta žinia. , .. nuomenes dalumus apsaugoti sa-kad liepos 18 d. okup. Lietuvoje vo piliečių teise8 ir garbę Tada mirė kun. Julijonas Kazakas,1

blemos diskutavimo tarptauti
niuose forumuose.

Antra — mes turėtume įti- komponavo vengras dr. Frede- 
kinti Amerikos ir laisvo pašau- rich Nagy, o žodžius parašė lat- 
lip žmones remti laisvės idėją vi- vis kun. Norbert Trepša. Jį su-siems pavergtiesiems, įskaitant 
tuos, kurie jau yra Sov. Sąjun
gos absorbuoti. Trečia — mes 
turime prašyti valdžios išplėsti 
psichologinio karo veiklą Ame
rikoje ir visame pasaulyje. Kon
gresas ir administracija gali 
daug daryti kovoje už žmonių 
įtikinimą visur ir neturėtų delsti 
naudoti psichologinio karo prie
mones savo politikos rėmimui.

Baigdamas savo punktus 
prof. Vardys kalbėjo:

— Pagaliau mes turėtume 
melstis, jog veikla pavergtųjų 
tautų naudai būtų nepartinė 
taip, kad nuo politinio pasidali
nimo nenukentėtų laisvės reika
las.
Šilta vicepr. Nixono telegrama

Pilnus vilties pavergtosioms 
tautoms žodžius pareiškė JAV 
vicepr. Nixonas jo atsiųstoje te
legramoje, kurią perskaitė prog
ramos vedėjas kongreso narys 
Pucinski. Jis taip pat perskaitė

KALENDORIUS

giedojo įvairių tautų jungtinis 
choras. Taip pat scenoje grojo 
ukrainiečių koncertinis orkes
tras,' o parade dalyvavo kitas 
ukrainiėčių orkestras. Tenka pa
sakyti, kad ukrainiečiai buvo 
gausiausi ir organizuotais daly
viais, kurių lietuviai gana ma
žai davė.

Minėjimas, užtrukęs apie 3 
valandas, buvo užbaigtas rezo
liucijų priėmimu ir malda.

Edv. bulaitis

MIC. Velionis buvo gimęs 1886 
m. sausio 2 d., kunigu įšventin
tas 1910 m. gegužės 15 d. Į Mari
jonų vienuoliją įstojo 1912 m., 
o 1913 m. kartu su kunigais J. 
Matulaičiu ir F. Kudirka atvyko 
į JAV-es, kur pradėjo kurti Ma
rijonų vienuolijos buveinę, išsi
vysčiusią jau į dvi provincijas. 
1923 m. grįžo Lietuvon ir buvo 
ilgametis Marijonų gimnazijos 
inspektorius bei klasinių kalbų 
mokytojas. Bolševikams okupa
vus Lietuvą, dirbo įvairiose pa
rapijose, pastaruoju metu Paluobiuose, Šakių apskr.

(Plačiau duosime kitą kartą).
• Guatemalos vyriausybė už

vakar paskelbė krašte apsiaus
ties stovį 30 dienų, nes ten kilo 
politinis neramumas. ’

Kongo premjeras Lumumba, ko
munistų įrankis ir europiečių 
priešas, paskelbė, kad Kongo 
naujoji respublika ir Belgija yra 
karo stovyje. Jis kaltina Belgi
ją, kad jos piliečiai yra užsitrau
kę teisėto keršto iš kongiečių, 
kadangi praeityje terorizavo ir 
išnaudojo Kongo gyventojus.

Kad Belgijos politiką Kon
go kolonijoje smerkia komunis
tinio bloko valstybės, tai yra vi
sai natūralu. Belgai tačiau jau
dinasi, kai juos kritikuoja ir 
kaltina net Vakarų valstybės. 
Jos Belgija kaltina štai dėl ko:

1. Belgai neparuošė tinkamai 
kongiečių perimti valstybės va
dovavimą ir su juo surištą di
delę atsakomybę;

Britai ruošiasi persijoti savo 

ministerių kabinetą

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

Du ministeriai jau atsistatydino
LONDONAS — Netikėtai at- išėjimas duoda 

sistatydinus penktadienį antram 
ministeriui iš britų vyriausybės, 
beveik tikra, jog būsiąs didžiau
sias kabineto persijojimas nuo 
premjero Macmillano atėjimo į 
valdžią pakeičiant Edeną 1957 metais.

Liepos 25 d.: šv. Jokūbas, a- Sveikatos ministeris Derėk 
paštalas; Mangirdas, Aušra Walker - Smith pasitraukė, kad

Liepos 26: šv. Ona; Gluosnis, negalėjęs gauti aukštesnio posto.

progą
tarptautinės politikos 
mus, nes Macmillanas paprašęs 
Selwyn Lloyd, kuris nuo 1955 
metų yra užsienių reikalų sekre
torius, užimti iždo kancleriaus 
vietą. Ambicingas Lloyd galvo
ja, kad iš iždo posto galima 
lengviau atsisėsti į premjero kė- 
flę.

— /talijos prezidentas Giovan- 
ni Gronehi paprašė buvusį prem
jerą Amintore Fanfani sudaryti 
naują vyriausybę ant keturių vi
durio partijų pagrindo prieš ko-

kalbėti mun)iatll opoziciją. Fanfani pri-
, ... ėmė prašymą. Jo nominavimas pakeiti-11 premjeru yra centro partijų at

sakymas į komunistų riaušes, 
kuriose 10 asmenų žuvo ir šim
tai buvo sužeisti šio mėnesio 
pradžioje.

— Argentiniečių,

Greitutė.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
daugiausia saulėta, apie 90 
laipsn.; galimas lietus po pietų

Walker - Smith, 50 metų, buvo 
vienas iš tinkamiausių konser
vatorių ministerių. Jo rezignaci
ja įsigaliojo pirmadienį.

Ministerių kabineto persijoji
mas būsiąs šią savaitę, nes 
Macmillanas privertė atsistaty-

Užsienių reikalų sekretorium 
numatomas lordas Home, dabar
tinis britų bendruomenės (eom- 
monvvealth)
riua.

ar vakare; rytoj — giedra ir vė- dirnti vieną iš vyresniųjų savo 
siau. kolegų. Jis yra derek Heathcoat

Saulė teka 5:37, leidžiasi 8:.|7 Amory, iždo kancleris. Amory 
)

gūnai pareiškė, jog jie įrodys, 
kad lėktuvas buvo virš tarptau
tinių vandenų numušus jį.

Dviejų suimtų lakūnų žmonos 
girdėjo Lodge reikalaujant So
vietų Sąjungą tuojau paleisti 
tuos vyrus.

— Henry Cabot Lodge, JAV 
ambasadorius Jungtinėse Tauto
se, nepaliks savo posto New Yor- ke dėl respublikonų konvencijos 
Chicagoje, nes JT Saugumo ta
ryboje šiandien gina JAV garbę 
prieš Maskvos melagystes.

Jono XXIII padėka
Bazelio universiteto 

rektoriui
BAZELIS, Šveicarija. — Po

piežius Jonas XXIII specialiu 
raštu padėkojo Bazelio univer
siteto rektoriui už jo išreikštą 
pagarbą Šventajam Tėvui šios 
aukštosios mokyklos 500 metų 
sukakties proga. Bazelio univer 
sitetą, kaip žinoma, yra įsteigęs 
popiežius Pijus II 1459 metais. 
Jonas XXIII savo laiške linki

kinti Jungtines Amerikos Vals- 
yra daugiausiai investavę kapi-J tybes, kad jos „tuojau nuo tų žy- 
talo; ten belgai turi didžiausią i gių atsisakytų”. Rezoliucija ne
karinę bazę; toji provincija yra praeis.
turtinga vario ir urano kasyklo- JT ^Saugumo taryba susirinko, 
mis. Belgijai ji tad yra svarbi. Sovietų Sąjungos užsienių rei- .Gal Jungtinių Tautų interveftci- [ kalų ministeriui Gromyko parei- siam zymiam šveicarų univerri-
ja ir sugebės šią provinciją ir 
visą Kongo respubliką apsaugo
ti nuo patekimo į komunistų ran
kas ir sudaryti draugišką at
mosferą tarp Belgijos ir jos bu
vusios kolonijos Kongo.

kalavus apsvarstyti Jungtinių 
Amerikos Valstybių „naują ag
resijos veiksmą”.

Lodge pabrėžė, kad JAV 
RB — 47 nebuvo arčiau kaip 30 
mylių nuo sovietų pajūrio. Jung-

tetui uoliai tarnauti mokslo pa
žangai ir ugdyti jaunimo dva
sią.

Rusų karininkai kontroliuojaI
rumunų kariuomenę

Belgijos kariniai 
daliniai išėjo iš 
Leopoldvillės

DIDELĖ PAGALBA JAV
NEW YORKAS - 

i Tautų generalinis
- Jungtinių 
sekretorius

Rumunų kariuomene pertvarkyta pagal Maskvos pavyzdį
BUKAREŠTAS, Rumunija — Be to, Maskva jau 1947 metų daliniai visiškai evakuavo iš Le- 

1958 metais sovietai savo ka- įsakymu pasirūpino, kad rumu- opoldvillės, Kongo respublikos
riuomenės dalinius iš Rumunijos 
atitraukė. Jau ir tada sovietinės 
taktikos žinovai teigė, kad rumu
nų kariuomenė nepaliks be ru
siškos „priežiūros”, šis teigimas 
pasitvirtino. Rumunijos žinių 
biuletenis birželio 13 d. laidoje pateikė ilgą sąrašą naujų, Ru
munijos pilietybę gavusių asme
nų, su rusiškomis ir ukrainietiš- 
komis pavardėmis. Pasirodo, šie 
visi nauji piliečiai yra buvę So
vietų Sąjungos piliečiai, kurie 
šiuo metu užima svarbiausius 
postus rumunų kariuomenėje.

Rumunijos kariuomeiėje yra taip pat „patarėjai” su plačio
mis teisėmis. Šių sovietinių pa
reigūnų žinioje yra kariuomenės 
apmokymo programos sudary
mas, vadovaujančių kadrų orga
nizavimas. Šitokiu būdu Maskva 
be didesnės rizikos galėjo ati
traukti savo reguliarinę kariuo
menę iš Rumunijos.

nų karinės uniformos nesiskirtų sostinės, ir nuvyko į belgų bazes 
nuo sovietinių. Skirtumas tik Konge. Jungtinės Tautos pareiš- 
tas, kad rumunai kepurėse ne- kė, jog devynios valstybės nu- 
šioja sagą su trimis raidėmis siuntė 6,000 karių į sukilusį 
„RPR” (Republika Populara Ro- Kongą ir už savaitės ten bus 

12,140 kareivių.mina).
Aplamai visa rumunų kariuo

menė yra pertvarkyta pagal 
Maskvos pavyzdį. Tarp sovietų . 
ir rumunų kariuomenės karių 
paučiamas didelis atsiribojimas 
vienų nuo kitų.

Hammarakjoldas rytoj išskrenda į Kongą susipažinti su
Jungtinės Amerikos Valstybės 

parūpino lėktuvų nuvežti beveik 
trečdalį kariuomenės į Kongą.

I
Dirba daugiau, o

atlyginimas tas pats
VARŠUVA, Lenkija — Var

šuvos. „Tribūna Ludu” rašo, kad 
Varšuvoje septyniose svarbiau
siose vietose statybininkai pa
kėlė produkciją nuo 10 - 20 C 
Nežiūrint to, jų darbo atlygini 
mas paliko tas pats.

— Kongo premjeras Patrice 
Lumumba vakar atskrido į New 
Yorką pasikalbėti su Jungtinių 
Tautų vadais ir pareigūnais. 
Konge padėtis esanti rimta, 
trūksta ten maisto ir siaučia li
gos. Susisiekimas sutrukdytas.

r.
Lenkijoje nenorima 

skelbti naujos 
amnestijos

vyriausybė n « . «/••••įsakė Izraelio ambasadoriui KaUaOtlOSlOS KllllJOS ir
Arich Izevavi išvykti iš Argenti
nos, nes yra persona non grata 
(nepriimtinas). Jis turi išvykti 
kaip galima greičiau. Argentina 
Izraelio ambasadorių išvaro už

Kubos prekybos 
sutartis

„Zycie Gospodareze” rašo, 
kad, apklausinėjus statybos dar
bininkus F’oznanės ir kitose pro
vincijose, nustatyta, jog 70% 
darbininkų šalia savo tiesioginio
darbo dirba šalutinius, atsitikti-kad ryjjum au Išriki jos 
nius darbus, idant galėtų šiuo įkūrimo tūkstančio metų gu-

VARšUVA. — „Zycie War- 
szawy” laikraštyje buvo iškelta

būdu bent kiek pakelti savo pa
jamas. 66' t darbininkų dirba ir 
rhvo atostogų metu.

Darbininkai nepatenkinti nc- 
vien tik savo atlyginimu, bet ir 
gyvenimo sąlygomis aplamai.

kaktim reikėtų suteikti amnesti
ją politiniams kaliniams, pirmo
je eilėje bent moterims. Į tai 
Lenkijos teisingumo ministeris 
atsakė, kad po karo ne vieną 
kartą buvo suteiktos amnestijos

HAVANA, Kuba — Vyriausy
bė pranešė, jog komunistinė Ki
nija pasirašė sutartį pirkti 
milijono tonų kubiečių cukraus: 
apie 20 proc. už grynus pinigus, 

'80 proc. pasikeičiant prekėmis.II ir princas Pyiipas sekan- į Raudonoji Kinija ir Kuba pasi- 
čių metų kovo mėnesį vizituos prekybos sutartį už 70 mi- 
Iraną. I lijonų dolerių.

santykių sekreto- Adolf Eichmano pagrobimą.

— JAV Saugumo taryba šian
dien, Newport, R. I., turės posėdį 
su prezidentu Eisenhoweriu.

ta
Britanijos karalienė Elz liep Vidutiniškai darbininkai gyvena politiniams kaliniams, tačiau

po du — tris vienoje patalpoje, 
kurioje nėra pakankamai vietos

jie, girdi, jas panaudojo blogam. 
Jis pabrėžė nematąs jokio Uks

inei nusiprausti. Taipgi jie skun- lo rodyti nuolaidumą šnipams ir 
džiasi blogu maisto aprūpinimu.' revizionizmo agentams.
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SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PR. SULAS IR J. SOLICNAS

APIE NELAIMINGUS ATSI
TIKIMUS IR ATSAKOMYBĘ

Daugelyje šteitų už šaligat-1 
vių tinkamumą atsakomybę ne 
ša ne namų savininkai, bet mie 
sto savivaldybė. Savivaldybė 
turi teisę reikalauti iš tam tik
rų savininkų, kad jie užlaiky
tų šaligatvius tvarkingam sto
vyje ir už tai saivininkas atsa
kingas tik prieš miesto savi
valdybę, kuri gali namų savi
ninką skųsti magistrato teis
mui, arba padaryti šaligatvių 
pataisymus ir po šio remonto 
atlikimo — gąli išlaidas ieškoti 
iš samų savjninko. Bet už ne
laimingus atsitikimus, kurie 
ištinka keleivį šaligatvy atsa
komybę neša miesto savivaldy
bė, angliškai vad. “city”. Ieš
kinių terminas — vieneri me
tai nuo nelaimingo atsitikimo 
dienos. Dešimties dienų laiko
tarpyje reikia pranešti miesto 
safvialdybei, kad nukentėjęs no
ri bylinėtis su savivaldybe.

Jeigu bet kuris keleivis žie
mą paslysta ir susižeidžia šali
gatvyje, tai jis turi įrodyti, 
kad miestas turėjo pakanka
mai laiko, kad nuvalytų sniegą 
ir pabarstytų druska arba smė
liu ir to nepadarė, tuo pačiu 
buvo nerūpestingas apsaugoti 
keleivių sveikatą ir saugumą.

Čia išvardinti neiaiminigi at
sitikimai, įvyksta gatvėje, ne 
darbe. Jei įvyksta nelaimingi 
atsitikimai (aksidentai) darbe, 
tuomet kompensacijos už ne
laimę ieškoma pagal Workmen 
Compensation įstatymą ir į 
bendruosius teismus tokios by
los patenka apeliacine tvarka.

Jeigu darbininkas arba tar
nautojas nukentėjo darbe dėl 
kaltės trečiųjų asmenų, kurie 
nedirba toje darbovietėje, tuo
met nukentėjęs darbininkas 
gali tuo pačiu laiku kreiptis su 
ieškiniu į Workmens Compen
sation valdybą ir į teismą. 
Bvz., kai atvežęs žaliavą sunk
vežimis žaliava sužeidžia dar
bininką, tai pastarasis gali kel
ti ieiškinį tai firmai, kuriai pri
klauso tas sunkvežimis.

Nelaimingam atsitikimui į- 
vykus, ieškovas turi teismui 
įrodyti, kad miestas žinojo 
apie esamą defektą ir kad 
kas nors buvo atkreipęs į tai 
miesto valdžios dėmdsį (di- 
rect notice) arba reikia įro
dyti, kad defektas jau buvo 
taip ilgai, jog miestas negalė
jo jo nežinoti (const.ruct*ve no
tice).

Bylos laimėjimas priklauso 
nuo to, ar žinojo miestas apie 
esamą defektą, dėl kurio įvy
ko nelaimė, ir jeigu žinojo, tai 
ar miestas turėjo pakankamai 
laiko, kad pataisytų minimą 
defektą.

Daugelyje šteitų veikia to
ki nuostatai pagal kuriuos į ne 
laimingus atsitikimus žiūrima 
kaip jie įvyko, '‘palyginamasis 
nerūpestingumas”. Jeigu namų 
savininko nerūpestingumas bū
tų didesnis, negu nukentėjusio 
asmens nerūpestingas laiptais 
lipimas, tuomet tęismas galėtų 
pripažinti namų savininką at
sakingų už nelaimingą atsitiki- 
mą. Bet jeigu nukentėjusio ne
rūpestingumas pasirodytų di
desnis, negu namų savininko 
nerūpestingumas (arba bet ku 
rio kito atsakovo bet kuriame 
nelaimingame atsitikime), tuo
met atsakomas būtų išteisin
tas, t. y. atleistas nuo atsako
mybės.

Bylos sprendimas priklauso 
nuo prisiekusių posėdininkų 
(Jory). Įstatymas nenustato 
fiksuotos sumos atlyginimo už 
nelaimingą atsitikimą. Viskas

priklausys nuo padarytų išlai
dų nuo susižeidimo besigydant, 
kiek prarasta uždarbio ir nuo 
nedarbingumo praradimo laips- 
nio, pasireiškusio susižeidimo 
rezultate.

New Yorko statė jeigu pats 
nukenėjusis nors ir dėl mažiau
sio laipsnio buvo nelaimingo at
sitikimo priežastimi, atsakovas j 
yra atleidžiamas nuo atsakomy- < 
bės, nežiūrint nuo nukentėjimo 
rūšies. Nukentėjusio “neatsar
gumas” čia vadinamas “contri- 
butory negligens’’ ir pats nuken
tėjusia turi įrodyti teismui ko | 
kiame laipsnyje jis “nepadė
jo“ nelaimingam atsitikimui į 
įvykti. pr. š?

JŪS KLAUSIATE —

MES ATSAKOME

Kl. X tremtinys, Išgyvenęs 
šiame krašte virš 19 metų, ne- 
piliefcis, norėtų iš okup. Lietu
vos atkviesti savo brolį, nes jo 
jčia gyvenanti žmona su šeima 
nenori daryti įkeliavimo doku
mentų. Ar gali jis tai padaryti ?

Xyz.
Ats. Xyz. Iškviesti į šį kraš

tą savo gimines tegali toks as

muo, kuris jau turi šio krašto 
pilietybę.

Kl. N. tremtinys skundžiasi, 
kad dėl darbų sumažėjimo jo 
gaunama bedarbio pašalpa bu
vo nutraukta, nes jis nesutiko 
tolti daug 'blogiau apmokamą 
darbą. Pildant pareiškimą be
darbio pašalpai gauti, jame ran 
dama visą eilę klausimų ir iki 
šiol niekas nebuvo verčiamas 
dirbti už atlyginimą, kuris bu
vo mažesnis prieš atleidimą iš 
darbo. Ar tai neprieštarauja 
Illinois valstybės įstatymams?

Xy.,
Ats. Xy. Veikiančiame įsta

tyme pasakyta, kad bedarbis, 
atsisakęs priimti pasiūlytą dar
bą, netenka teisė j bedarbio pa
šalpą.

Kl. Fabrike išdirbau 5 me
tus. Turėjau akcidentą ir ma
ne atleido, kadangi negalėjau, 
dirbti. Esu nedarbingas visam 
laikui. Per teismą priteisė man 
kompensaciją iš viso $10,000. 
Kai man išmokės tą sumą, ar 
aš galėčiau atnaujinti teismą ir 
reikalauti dar daugiau ir ilges
niam laikui? Ar galiu reika
lauti iš to fabriko nemokamo 
gydymo? v. S.

Ats. Jei teismas priteisė 
už sužeidimą darbe kompensa
cijos $10,000, vad., pagal abie
jų šalių susitarimą, tai dau
giau už tą patį sužeidimą rei
kalauti, atrodo, nebūtų pagrin-į 
do. Iš fabriko galėtumėt reika-1

lauti nemokamo gydymo, jei 
turite tuo reikalu susitarimą. 
Tiksliai į viską atsakyti nega
lime, nes neturime teismo 
sprendimo bei nežinome jūsų 
su fabriku susitarimo. Patar
tume jums kreiptis į vietos lie
tuvį .advokatą, kuris geriausiai 
jŪ3U reikalą išaiškins, o rei
kalui esant — jus teisme ir 
fabrike atstovaus. pr. š.

Kl. Chicagoj pastebėtas fak
tas, kad tūli darbdaviai atsisa
ko sužeistiems darbe ar sirgu- 
siems darbininkams išduoti pa
žymėjimus, be kurių jie negali 
nurašyti nuo danbo pajamų mo 
kesčių nustolius. Taip, pvz., vie 
nam sužeistam darbininkui įmo 
nės vedėjas išdavė netikusį ras 
tą, kad jis tik nebuvo darbe 
(absent). Rašte niekur nemini
ma apie sužeidimą, jo priežastį 
ir 1.1., be kurių darbininkas 
negali kreiptis į mokesčių įstai
gą. Kitoje įmonėje darbdavys 
tiesiog atsisakė išduoti pažy
mėjimą apie sirgimą save dar
bininkui. Kur reikia kreiptis, 
kad gautų teisingus pažymėji
mus ? x.

Ats. X. Teisingų pažymėji
mų reikalu su skundais suin
teresuoti asmenys gali kreiptis 
į Federalinio Danbo Samdos 
įstatymo vykdymo priežiūros 
įstaigą, kuri randasi 105 W. 
Adams st., Chioago, III.

Kl. Dirbau fabrike ir šių me 
tų birželio 22 d. buvau atleista.

Dabar gaunu bedarbės pašal
pą $33 per savaitę. Liepos mėn. 
fabrikas išduoda atostogin. če
kius (Vacation Pay). Ir aš tokį 
čekį gausiu. Nedarbo įstaigoje 
nuolatos gaunu lapą, kuriame 
reikia atsakyti į klausimą “ar 
turėjau pajamų?“ Noriu žinoti, 
ar man reikės parašyti, kad ga
vau atostoginių pinigų? Ir ar 
man bus nutraukta kompensa
cijos mokėjimas ir kaip ilgai?

Draugo skaitytoja 
Ats. Draugo skaitytojai. Pa

gal veikiantį įstatymą, užpil
dant nedarbo įstaigoj gauna
mą lapą, tarp daugelio klausi
mų reikia atsakyti ar nedarbo 
pašalpos prašytojas turėjo pa
jamų ir kiek. Už atostogas gau 
tas atlyginimas skaitomas irgi

pajamomis. Todėl reikia para
šyti kokia suma gauta. Nedar
bo kompensacija, atrodo, bus 
nutraukta ant tiek laiko, kiek 
gauta už atostogas atlygini
mo.

f

tiiDflinflco
MTar, inž. A.Semėnai J
• ‘Televizijos s Radijai,
• Fonografai • Plokštelės,
• Elektriniai virtuvėn priulalaal
• Elektr. laikrodžiai.
• Rašomosios mašinėlės,
• Radijo ir TV lemputes,
• Visokios antenos,
• Baterijos s Balys,
• Vėsintuvai — Vėdlntnval,
• Elektros lemputės

PARDAVIMAS-TAISYMAS

!
3321 S. Halsted St.-CL4-5665|

SAVIN6S
Hfscrtve Jas. 1,1960

FRE6 ALUMINUMWARE
WITH gSOSAS OR MOKI

ST. ANTHONY 
SAVINOS k LOAN ASSK. 

1447 So. 49tk Court, Cicere, M.
Tai. B lik op 2-1397

HOUSS: MONOAV 9 te S 
TVRSOAV, THURSSAV, RRMAV

9 te 9
BATUS D AY 9 «• 1 w*bnuoay tvoti*

Jus kviečiami į...

71 -ma ir Hamlin gat.
Penktad.Jiep. 22 iki antrai, rugp. Z

Pelnas — Universo Karalienės Parapijos naudai.

KIEKVIENĄ VAKARĄ KAS NORS SENSACINGO.
PRAMOGOS JAUNIEMS IR SENIEMS. CIRKO TRIUKAI IR ĮDOMYBĖS.

KARUSELĖS — PONY-JOJIMAS — ŠOKIAI — SCENOS ĮŽYMYBĖS

LIEPOS 25 IKI 27 DIENOS

• C A N D Y
— stebuklingas dramblys

• MUMBO IR JUMBO
... šimpanzos iš Hollywood

Malonus laikas užtikrintas visiems

— jauniems ir seniems!

LIEPOS 29 IKI 30 DIENOS

• MR. SENSATION

— Trapezų artistas

LIEPOS 29 IKI RUGPIŪČIO I DIENOS

• LA MOTHE’S
> Sensacingas šuolis iš 40 pėdu Į 

2 pėdu gilio vandenį.

Lėliu vežimėlių parado varžybos kas vakaras. — Ed Price su savo orkestru.

Proga laimėti vien^ iš 10 AUTOMOBILIŲ.

DR. J. G. BYLA ■ BYLAITIS
Nervų-Smegenų Eicon, Chlrurg. 

OAKLEY MEDICAL BLDO.
2300 West 51 st Street

1 Valandos Seštad. susitarus, skam
binti tik pirmad., antrad., ketvtr- 
tad., penktad., tik nuo 2—4, 6—g 
vai. PRospect 6-1795. Rez. TRE- 
MONT 9-5890.

Ofiso HE 4-1818, Rrzkl. |»R 6-tfHOl
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campneli Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
Šeštad.: 9 v. r. — iki 2 p. p 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spec. vidaus ligos
6317 South VVestern Avenue 
Tel. ofiso — KEpubllc 7-4*00

namu — GRovehUI 6-8 lill 
Valandos: lcaadlen 2-7 v. p. p., šeš
tad. 1-6 vai. p. p., trečiadieniais už- 
darvta.

1)81 tikslaus prlSmlmo laiko (ap- 
potntment) malonėkite susitarti te
lefonu ar asmeniškai. Ved nereiktu 
litrai lauk)’

Tel. Ofls. VI 2-1484. Rez. RE 7-801*

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
3259 South Halsted Street .

Vai. kasdien: S—7 p. p.: , penktad. 
2—4 Ir 6—8; Seštad. 1—4 vai. Treč. 
uždaryta. ,1

Ofiso telefonas — BIsliop 7-2526

DR. AL RA&KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzle Ir’ Archer) 

VAL. kasdien nuo 2 lkl 9 vai. vak 
Treč. ir sekmad. tik susitarus

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOft

Headaches, Arthlritls, Rheumatlsm l 
Splne & Nerve. Allnifnts į

1428 Broailuay, Gary. Indiana 
Vai. pirm. 8—6 v. v., šešt. 9—111 
vai. prieš plet. Kitu laiku pagal su
sitarimu. Tel. Office Gury' TUrner 
5-8638. Re*. Ch-go BlNtMip 7-5833

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 691 h Street 

Spec. ORTHOPEBInOS LIGOM
Priešais ftv. Kryžiaus ligonine 

VAL.: Pirniad., antr., ketv., penktad. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 8-8 vai. v. 
Seštad. nuo 2-4 Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.
_______ Telef. REpubUc 7-2296

Rez. GI 8-0873 
Br. Eisiu.

Rez. HF 6-1070 
Br. Butukas |

DR. W. M. EISIM-EISIHAS 
DR. K. G. BAIUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS 
Valandos pagal susitarimą.

6132 S. Kedzle Avė., WA 5-2670
Jei neatsiliepia skambinti Ml 3-0001 

Ofiso HE 4-1414. Rezld. KE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė akušerija ir moterį? ligos
2454 VVest 71 st Street

(71-os ir Campbell a ve. kampas)
Vai.: kasdien 1—S Ir 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p. Trečiadieniais 
uždaryta.________________________________

OR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2787 West 71 st St.

Atostogose iki rugpiūčio 
8 dienos

Ofiso tel. TOvvnhall 3-0959 
Mamų-rezld. tel. Hl mboldt 6-8273

DR. JANINA IAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

5002 W. 16th SI., Cicero, Illinois
. Vai.: Kasdien 4-8 p. p„ Seštad. 10-2 
1 p. p. Treč ir kt. laiku tik susitarus

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. RE 7-n 199

DR. A. 1ENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street 
Vai. kasdien nuo 1 — 4 p. p. Ir 6 
iki 8 vai, Trečiad. Ir šešt. uždaryta

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 8. Califomla Avė. VA 7-78*1 
Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečiad. te
daryta Seštad. 10 v. r. Iki 2 p. p

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Naujas adresas: 4255 W. 63rd 8t 

Ofiso tel. REIiance '6-4410 
K*'z. tel. GRovehilI *-0617

Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m 
Penkt. tik 1—S p m

Trečiad Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso telef. CElffsIde 4-3896 
U>-zi*l. telef. IVAIbrook 6-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika Ir spedaUal
chirurgija)

1724 U ėst 47th Street 
(Kamp. 47th Ir S. Hermltage)

Vai : nuo 2 iki 4 vai. Ir 6 lkl8 v. V. 
Seštad. nuo 2 iki 6 vai., ftakyr. sek.

Tel. ofiso TO 3-0959 
' Res. tel. GA 3-6046

DR. FL TALLAT-KELPŠA
gydytojas ir chtAurgah 

Hpec. chirurgines ligos
5002 West 10th Street, Cicero, UI 

Vai.: kasdien 6-8 p m., šeštadien
1-4 p. p. Kitu laiku ir trečiad. susi 
tarus

DR. VTT. TAURAS
(Bendra praktika Ir moterų liros: 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas h- rez. 2652 W. 59th St.

Tel. PRospect 8-1223 ar »*t 3-5571 
Ofiso vai.: Pirm. 7-9 v. v.. Antrad 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., Seštad 
2-* *8'- popiet. 1M autis sualtarlniu

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonis pasai susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 lkl 9 v. p. p. 
kasdien. Išskyrus trečiad. ir Šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKEIES LIGOS
Pritaiko akinius

6322 South VVestera Avenue 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—8 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
dlen. uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonus l*R 8-3229 
Rez. telef. \VAIbrook 5-507#

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Il&men Avenue
Kampan 47-tos Ir Damen Avė. 

t Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.
ftešt. 2—4 vai. vak.

1 TrPčlad. Ir kitu laiku pagal sutartj 
i Ofiso telef. LAfayette 3-6048

Rez. IVAIbrook į-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija

Tel. PRospect 6-1796 
2300 W. 5lst St., Cblcago, TU.

Oakley Medicnl Artu Bldg.
arba

434 Algnna Avė., Klgln, Illinois
Tel. OWens 5-0533 

Valandos pagal susitarimą

Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 W. Marąuette Road 

Valandos 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą. Išskyrus trečiadienius.

Tel.: REIiance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

( Lieta vis gydytojas)
3925 We»t 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:80-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto OEym|*lc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

Ofiso telef. EAfnyettc 3-3210, Jei 
neatsilieiria, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 13—8 vai. 
vak., pirm., antr., ketvlr. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-#ll

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAM

2454 We*t 7Ist Stneet 
(7lst tr So. Campbell Avė.) 

Atostogose iki rugp. 1 d.
Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKCŠERIJA 1» MOTERt 
LIGOS

2524 West 69th Street 
Valandos: nuo 1-4 Ir 6-8 vai. va* 

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 
Trečiad. uždaryta

Tel. PRospect 6 9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VA8KAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 South Kedzie Avė.
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8

šeštad. nuo 2 lkl 4. Treč. Ir sekm 
tik skubiais atvejais Ir susltarua 

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-1 IK

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Road
Vai. nuo 2 lkl 4 p. p. ir 7 Iki 8 ▼. r

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj.

Tel. ofiso HE 4-5819, rez. HE 4-2834

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., p> nkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutartj. 
sek m. uždaryta.
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antrad Ir penktad. 6-8 v. v.

draugas
THE LITHUAHIAH DAILY FRIBITD 

’ «3rd St., Ohicago M, IUinoii t#L LUdloi 6-0S0t
Kntered as Second-Clase Mattsr Marcb 31, 1316, at Chioago, Illinolr 

_______ Under the Aot of March S. 1879
Msmher of the Cathollo Prs«i Ase’n 
Publlohed dally ezeept Rundays and 
daya after Chrtstmas and Boster 
by the Lltbuantan Catholle Press 
Hoo'y.
PRENUMERATAI Matams
Chicagoj Ir Cleeroj 
Kitur JAV Ir Kanadoj 
Užsienyje

119.00
810.00
613.90

Kai

81TB8CRIPTION RATE8 
f 10.00 per year outatde of Cbtcsgo 
112.00 per year In Cblcago A Cloevo 
810.00 per year In Canada 
Foretgn 111.00 per year
H met* 8 mOn. t mtn
SABO 816016.50
84 60

88.00
tl.60

11.10
61.16
1160-T-l

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-661 

Rezl.l 6600 So. Artesian Av«.
Vai. ii v. ryto Iki S v. p. p.. 6-7 va
Tel. Off. ER 2-4S4I, 9 AM.-6. P.8
Tel. Res. A V 3-2627. 5:SO P.M. Mtl

DR. JUSTINA ŽIRGULIS
įvairios nervų bei proto Ilgos • 

valkų Ir Hiuuigustų
PITTSKIELB H1TIEDINO, Kamb. 01 
56 E. Wsshlgton St.. Chioago I, B

Priėmimas tik pagal eusitarlm*

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
OrtlioiH-dss. Protozlstas 

A pa ratai-Protezai. Med. hai 
dažai Hpee. pagalba kojon

’ (Arch Supports) Ir 11. 
Vai 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 0- 
ORTHUPEBMO8 TECHNIKOS LAI 
2850 W. A3rd St, Chlcage 29, E

Tel. I'ltonpect 6-5634

DR. G. SERNER
LJITUVIS AKIU GYDYTOJAS '

Tslj Y Arde 7-109 
PritaOD* Akteha

Redakcija atralpanlua tateo oavo nuoMSra. Neeunatidotų straipsnių 
■re juos gražina Mk M anksto susitarus Redakcija už skelbimų te W*L 
Meatsaka. Bkaihlm* kainos srislnadlamas gavės prairta^

Q ta Įsa.
OHass Ir AMnlų Dlrbtvv*

___  754 WE»T 359*1 STRIIT
▼fhmdor nuo 19 iŪ 3,
Mi r ’ - - 'i savi



Pim".dicnis, 1260 m. liepos 25 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS a

Laisvieji su pavergtaisiais
Ddžiaugsmas ir pasididžiavimas mus apima, pastebėjus, kad 

pavergtųjų kraštų likimu pradeda rūpintis ir laisvasis pasaulis. 
Pavergtųjų atstovai, gyveną laisvuose kraštuose, atvira širdi
mi jungiasi prie tų, kurie, nepatyrę vergijos pančių sunkumo, 
imasi ginklo prieš 'vergiją ir kovoja už laisvę su pavergtaisiais. 
Susirinkimai, demonstracijos, iškilmingi paradai, sutelkiu įvai
rių tautų žmones, siekiančius to paties tikslo ir galinčius kalbė
ti laisvųjų bei pavergtųjų vardu, sudaro galingą jėgą, didesniu 
svoriu reikalaujančią vergijos panaikinimo ir laisvės graži
nimo pavergtiesiems.

Demonstracijos dar nėra išlaisvinimas, bet jų įtaka laisvuo
se ir nelaisvuose kraštuose yra gana didelė. Laisvajam pasau
liui jos parodo, kad, šalia jo, yra dar daug žmonių, kurie neša 
vergijos pančius ir negali laisvai pareikšti savo nuomonės bei 
troškimų, nes laisvė suglemžta kelių tyronų rankose. Juoba pri
simintina, kad dauguma kovų už laisvę ir geresnį gyvenimą yra 
prasidėjusios nuo demonstracijų, šūkių, stipresnių žodžių, pra
dedančių uždegti širdis kovai ir tirpinti vergijos ledus. Toks pat 
tikslas yra šių visų demonstracijų, kuriose susitelkia ir koja ko
jon eina laisvųjų ir pavergtųjų tautų atstovai, susirūpinę žmo
nijos ateitimi.

Mums reikia nukreipti dėmesį ta linkme, kad pavergtųjų 
tautų vardai ir jų laisvės troškimai kiekviena proga būtų iške
liami ir padaromi žinomi visam pasauliui. Mūsų asmeninis įsi
jungimas ir aktyvus dalyvavimas tokiose demonstracijose bei 
jų rėmimas visomis išgalėmis yra viena iš sąlygų, užtikrinančių 
tikslo pasiekimą. O juk mūsų kenčiančių brolių likimas ir tau
tos laisvė yra mūsų gyvenimo ir siekimų dalis.* * * ♦

Šiais metais pastebime, kad Amerikos rinkiminėse partijų 
programose nėra apleisti ir pavergtųjų tautų reikalai. Kiek tuo
se prisiminimuose yra tikro nuoširdumo, nereikia spėlioti, nes 
politikoje ne visi pareiškimai paremti jų įgyvendinimo nuošir
džiu troškimu. Tačiau mums svarbu, kad mūsų kraštų likimas 
yra jau toks platus ir stiprus, jog su juo jungiami net ir poli
tinių partijų rinkiminiai laimėjimai. Šio reikalo neturėtume pra
leisti pro akis.

Pavergtųjų kraštų atstovams, šio krašto naujiesiems pilie
čiams, reiktų prisiminti, kad, atiduodami savo balsus už kurios 
partijos kandidatus, pirmiausiai pažvelgtų į renkamųjų padary
tus pareiškimus pavergtųjų kraštų laisvinimo atžvilgiu. Mūsų 
vieningumas šiame reikale suteiktų daugiau galimybių turėti 
didesnę įtaką šio krašto politikoje.

Niekas negali būti peiktinas, kad pasirenka tą ar kitą par
tiją. Bet būtų naudinga šiuo atveju pritaikyti ekonominį dėsnį: 
duodu, kad gaučiau. Mes turėtume remti tik tuos, kurie remia 
mūsų kraštų ir pavergtųjų brolių teisėtus reikalavimus, kurie 
drįsta viešai pasisakyti už jų laisvę ir laisvą apsisprendimą. 
Mūsų politinių vadovų pastangos, kad respublikonų partijos 
programoje būtų pabrėžiami pavergtųjų reikalai, yra labai ver
tintinos. Būtų buvę naudinga, jei tas pat būtų buvę padaryta 
ir prieš demokratų partijos visuotinį suvažiavimą. GaĮ ir jų pa
reiškimuose būtų šiuo atžvilgiu atsiradę daugiau aiškumo.* * *

Mūsų tautos reikalais niekas nepasirūpins, jeigu mes pa
tys nedėsime pakankamai pastangų. Kiek mes patys pajėgsime 
save ir savo reikalus iškelti, tiek būsime vertinami ir kitų. Taip 
yra asmeniniame gyvenime šiame krašte, taip juo labiau visuo
meniniame ir politiniame. Mums nereikia šiandien svarstyti, kas 
verta ar neverta daryti, kai pasitaiko proga savo tautos vardą 
parodyti viešumoj, bet turime būti pasirengę panaudoti kiek
vieną progą, nes jų ne perdaug pasitaiko.

Progų išnaudojimo pastangas reikia vertinti visuomet, ar 
tai daro pavienis žmogus ar organizacija. Aišku, organizacijos 
sutelktinėmis jėgomis gali daugiau padaryti, bet kartais reikia 
pavienio žmogaus iniciatyvos ir energijos, kad gražūs žodžiai 
taptų kūnu. Be reikalo tik didesnių pareiškimų akivaizdoje, ka
da reikalingas darbas ir auka, ne vienas nusiplauna rankas, o 
jiems pasibaigus, — sukyla neapgalvotomis ir nepagrįstomis kritikomis.

Pastaruoju metu gerai buvo išnaudota proga Lietuvos var
dą priminti pasauliui tarptautinėje parodoje, kurioje buvo sve
timtaučių dėmesys atkreiptas į mūsų tautą ir jos dabartinius 
siekimus. Gerai buvo panaudotas ir pavergtųjų tautų savaitės 
paskelbimas, pasireiškiant viešomis demonstracijomis. Jų ga
lėjo būti daugiau ir platesnės apimties, jei būtų kiekvienoje vie
tovėje atsiradę pakankamai stiprios iniciatyvos. Tačiau jos sa
vo tikslą pasiekė, — parodė Amerikos žmonėms, ko siekia pa
vergtosios tautos per savo atstovus laisvajame pasaulyje.

Vienu reiktų tik susirūpinti, tai būtent, kad mūsų visuome
nė neliktų tokiems įvykiams perdaug abejinga. Visi kartu ir 
kiekvienas atskirai turi jausti atsakingumą už Lietuvos ateitį 
ir jos likiminę kovą dabartyje. Tos atsakomybės mūsų visuo
menėje jau kaip tik ir pasigendama. Jau perdaug atsiranda ne
jautrių saviems reikalams, kada reikalipga vieningų ir suglau
dintų mūsų visų jėgų. Bent retomis progomis reikalinga sušuk-, 
ti galingesniu balsu, kad jį išgirstų laisvasis pasaulis ir juo su
sirūpintų mūsų krašto pavergėjas. Kada laisvieji .rūpinasi pa
vergtųjų reikalais, juo labiau jais turėtų rūpintis pavergtieji ir 
jų atstovai laisvėje. Bent to jau galima iš mūsų visuomenės 
reikalauti. Pr. Gr.

Kunigai: Burba ir Žilius
Praėjusį penktadienį šioje vietoje buvo rašyta apie Lietu

vių R. K. Susivienijimą Amerikoje ryšium su besiartinančiu jo 
seimu. Straipsnyje buvo suminėti kai kurių šios organizacijos 
kunigų pirmininkų vardai, tačiau praleisti kun. Aleksandro Bur
bos ir kun. Jono žibaus - Žilinsko vardai. Pirmasis mūsų Susi
vienijimui yra pirmininkavęs nuo 1890 iki 1894, o antrasis nuo 
1894 iki 1898 metų. Ir vienas, ir antras yra labai daug davę ne 
tik šiai vienai mūsų organizacijai, bet visai Amerikos lietuvių 
visuomenei, nes abudu buvo visuomenininkai, rašytojai, publi
cistai. Ugdant Susivienijimą, organizuojant parapijas, atskiriant 
lietuvius nuo lenkų parapijų, dalinai ir nuo organizacijų, a. a. 
kun. Rurbos nuopelnai yra nepaprastai dideli. Mes manome, 
kad LRKSA seimas jo brangų atminimą ypatingu būdu pagerbs. 
Minint Susivienijimo deimantinį jubilėjų, visi pirmieji organiza
cijos kūrėjai, jo ugdytojai ir pirmieji vadovai turės būti prisi
minti ir pagerbti. x* -

Bevykstant politinių partijų konvencijoms, prisimintina, 
kad lygiai prieš 35 metus mirė William Jenning Bryan, garsusis 
savo laiku oratorius ir politikas. Demokratų partija savo kon-

Susidaužė du Amerikos karo laivyno laivai. Nelaimė įvyko 30 mylių nuo Los Angeles. Čia yra 
laivas Collet, kuriame žuvo 7 jūrininkai.

PAKEISTA EUCHARISTINIO KONGRE
SO LIETUVIŲ GRUPES PROGRAMA

Mirus a. a. vysk. Vincentui Pa 
dolskiui, jo vietoj į Pasaulinį 
Eucharistinio Kongreso lietulviš 
kosios grupės komitetą įėjo 
prel. Ladas Tulaba, Sv. Kazi
miero Kolegijos Romoje rek
torius.

Lietuviškos grupės pasiruo
šimai kongresui vyksta tvar- 
|kingaįl. , JLietuvių programa 
kiek pakeista, geriau pritai
kyta bendrajai programai ir 
aplinkybėms.

Ąteitininkų Diena ir Visų 
kongreso dalyvių — lietuvių 
pobūvis iš rugpiūčio 2-ros die 
noe — antradienio — nukelti 
pabaigai savaitės. Svambiau
sieji programos pakeitimai 
yra šie:
Rugpiūčio 2 d. — antradienis

Dienos tema ir intencija — 
už visų laikų lietuvius, tikėji
mo aukas.

8 vai. — šv. Mišias laiko ir 
pamokslą sako J. E. vysk. V. 
Brizgys; 9:30 vai — vyksta
ma grupėmis lankyti misijų 
parodos ir kitų; 6:20 vai. — 
vykstama į Karlsfeldą pamal
doms ir susitikimui su kardi
nolu Mintimi, Šventosios Konsi- 
storialinės Kongregacijos sek
retoriumi, Šv. Tėvo skirtu spe
cialiu tremtinių dvasiniu glo
bėju; 8:30 vai. v. — jaunimas 
dalyvauja “Jaunimo palapinių 
mieste” Obermiesenfelde jauni 
mui skirtoje bendroje progra
moje.
Rugpiūčio 5 d. — penktadienis

Dienos tema ir intencija — 
už visus bolševikijoje kenčian
čius lietuvius.

8 vai, _ iškilmingos šv. Mi
šios, atnašauja prel. L. Men- 
delis, pamokslas prel. L. Tula- 
bo«. Per Mišias giedos Tėvų 
Saleziečių gimanzijos berniu
kai ir Šv. Kazimiero Kolegijos 
Romoje auklėtiniai. 10 vai. — 
Ateitininkijos 50 m. Jubilėjaus 
minėjimo pradžia — prof. A. 
Maceinos paskaita “'Kultūros 
prasmė krikščionybėje”. Minė
jime kviečiami dalyvauti visi 
kongreso dalyviai — lietuviai. 
1 vai. p. p. jaunimo delegacija 
vyksta į 'buvusią Dachau kon
centracijos stovyklą pagerbti 
lietuvių, -kentėjusių ir žuvusių 
koncentracijos stovyklose. 3 v. 
p. p, _ ateitininkų sendrau
gių, studentų ir moksleivių po
sėdžiai. 7:15 v. v. — Visi vyk
sta į kongreso aikštę bendrą
ja! programai.
Rugpiūčio 6 d. — šeštadienis

Dienos intencija — už visą 
lietuvių tautą.

7:30 vai. iškilmingos pontifi- 
kalinėa šv. Mišios, laiko vysk. 
V. Brizgys. Pamokslą sako tė
vas dr. V. Gidžiūnas, OFM. 
Per Mišias giedos Memminge- 
no choras "Dama”, vadovau
jamas muz. M. Budriūno, 9 v. 
— ateitininkai sendraugiai da
lyvauja Pax Roma na akade
mikų bendrojoje valandėlėje. 
Tuo pačiu laiku ateitininkai 
studentai, moksleiviai ir visas 
jaunimas vyksta į kongreso 
aikštę — viso pasaulio jauni
mo valandėlėm Visi kiti lanko 
Miuncheno žymiąsias vietas. 
3 vai. p. p. — Ateitininkų Ju
bilėjaus minėjimo tąsa: iškil

mingas aktas ir meninė dalis, 
kurioje dalyvauja solistė iš 
Romos Uknevičiūtė ir Memmin 
geno choras “Darna”, vado- 
naujamas M. Budriūno. Kvie
čiami dalyvauti visi lietuviai 
kongreso dalyviai. 6:30 v. v. 
vykstama į kongreso aikštę 
bendrai programai.
Rugpiūčio " d. - sekmadienis

Dienos intencija — už Baž
nyčią Lietuvoje.

7 vai. — šv. Mišios, laiko tė
vas dr. St. Petraitis. Pamokslą 
sako tėv. dr. Pr. Brazys, MIC. 
8:30 vai. vykstama į kongreso 
aikštę paskutinei bendrai pro
gramai. 3 vai. p. p. — visų lie
tuvių kongreso dalyvių kuklus 
pobūvis ir atsisveikinimus.

Jau prieš kurį laiką bendro
ji kongreso programa išleista 
ir lietuvių kalba, labai skonin
gai, su iliustracijomis, gerame 
popieriuje. Prieš pat kongresą 
bus atspausdinta ir vien tik lie 
tuviškosios grupės ‘programa.

Kongrese dalyvauti yra užsi
registravę jau per 350 lietuvių 
iš visų pasaulio šalių: JAV-bių, 
Kanados, Argentinos, Austra
lijos, Italijos, Prancūzijos, Švei 
carijos, Australijos, Vokietijos 
ir kitur. OberammArgaue Kri
staus Kančios vaidinimuose da
lyvaus apie 250 lietuvių. Tam 
tikslui gautieji 'biletai jau bai
giami išparduoti.

Lietuviškosios grupės komi
teto reikalų vedėjas kun. dr. 
J. Aviža (Muenchen 2, Unter 
Anger 17/1) svečius jau pasi
ruošęs priimti ir jų mielai lau
kia, linkėdamas geros kelionės 
į Bavarijos sostinę Miunche
ną. i s

vencijose jį net tris kartus (1896, 1900 ir 1908 m.) buvo no
minavusi į prezidentus, tačiau jisai nė vieną kartą nelaimėjo. 
Savoje partijoje jis vaidino svarbų vaidmenį. Buvo ir Valsty
bės sekretorium.

Dorovingiausias žmogus yra 
tas, kuris siekia tobulybės; lai
mingiausias gi tas, kuris paste
bi, kad tikrai daro pažangą to
bulybėje. — Sokratas

ALfi RŪTA

MOTINOS RANKOS
ROMANAS

Tęsinys

Nuo tvartų ėjo Pilypas. Auliniais batais apautos 
jo kojos kilojosi sunkiai, kas žingsnį žymiai linkdamos 
per kelius. Buvęs prieš kelis metus lieknas liemuo da
bar išdribo. Rankas laikė šonuose nuleistas — žemėtas, 
išskėstais sugrubusiais pirštais. Nykštia, kurį vakar 
įsikirto buvo apvyturiuotas skuduru. Vasarą ir žiemą 
ta pati dirbtinio baroniuko aukšta kepurė gerai pritiko 
apvailainaan jo veidui. Jam artėjant, Emilija nustojo 
dainuoti. Juzytė vėl žaidė linksma su Petriuku. Pily
pas priėjo tiesiai prie žmonos. Vaikų lyg būtų nema
tęs. Ėmė tuoj kalbėti:

— Žiūrėk, Emilija, ką aš sugalvojau.
— Na? — Emilija nustebo ne tiek dėl sugaivoji- 

mo, kiek dėl Pilypo balso minkštumo. Taip jis labai 
retai su ja kalbėdavo.

— Atsisėskim kur, — jie dairėsi suolelio ar ak
mens.

— Kas čia bus per kalbos, kad ir atsisėsti reikia? 
— nusišypsojo Petronienė. Ji priėjo prie trobos slenks
čio.

— O gal čia? — rodė Pilypas į didelį akmenį kie
mo pakrašty.

— Per kieta. Ogi gerai ant slerikčio.
— Tai gal, va, ant pievelės? — vis dairėsi Pily

pas. Jis niekad neapsispręsdavo iš karto mažuose da
lykuose.

— Taigi, jau sėdžiu, — sakė Emilija.
— Aha. Na, gerai. Tai ant slenksčio.
Pilypas atsisėdo šalia žmonos. Du kartu patraukė 

nosį, kilstelėjo virš kaktos kepurę, ištiesė kojas.
— Tai, matai. Reikalas toks.
— Petriu-uk! — šūktelėjo staiga Emilija. — Nie

kur neikit! Būkit čia. Žaiskit akmeniukais.
— Niekur nenueis! — nekantriai mostelėjo ranka 

Pilypas. Jo balsas buvo vėl šiurkštus. — Nesirūpink!
— O kaipgi nesirūpinsiu! Savais vaikais.
— Tai klausyk, — nekantravo Pilypas. — Ar 

girdi? *
— Girdžiu.
— Emilija, aš eisiu tarnauti.
— Raštinėm ? — ilgai patylėjusi, atsiliepė Emilija 

klausimu. Jos balse jautėsi lengvas atsikvėpimas.
— Taigi. Raštinėn. Kur, o kur. Gausiu vietą. 

Dabar labai reikalingi apsitrynę žmonės. Valstybė ku
riasi.

Emilija šypsojos jau. Iš toli, toli pamažu grįžo jos 
svajonė. Vėsus vėjelio dvelkimas paupėj, ponios guli 
pievoj, šalia pasidėjusios mezginį ar kokį spalvotą siu
vinį. Jau Emilija matė ir save su valkais tame tingi
niaujančių būry. Tai bus kažkur, toli nuo čia...

— Tai žemę gal ant pusės užduoeim ? Kaip Aks
tinuos? Tėvai negi išsidirbs patys.

— Ką? Juokinga tu! — nusijuokė, nusikvatojo 
Pilypas. — Ji, matai, galvoja, kad visi išvažiuosim.

— O kaip? — nustebo Emilija.

PAMIŠĖLIŲ SIAUTĖJIMAS
UEUIMINAS GAIVA

Kongo nepriklausomybę pas
kelbus prasidėjo neatpasakoja- 
mas pamišėliškas siautžjimas. 
Vietiniai netrukus pakeitė 
belgus. Apsubkresnieji ėmė 
pamėgdžioti baltųjų diduome
nę. Buvusi policija, kuriai va
dovavo baltieji, naujosios vals
tybės nūdienio kariuomenė su
kilo. Ji nukreipė ginklus prieš 
baltuosius. Jie buvo užmušinė- 
jami, apiplėšiami, o moterys iš
niekinamas. Visame Konge, ku
ris neseniai buvo pavyzdingiau 
šiai tvarkomas, įsigali sąmyšis, 
siaubas ir vyksta nekalto krau
jo praliejimas. Sukilėliai kovo
ja prieš kiekvieną jėgą, išsky
rus atkeldintuoju? belgus ka
rius gelbėti savo tautiečius.

Turtingas kraštas per tris 
savaites patapo griuvėsiais. Gy
venimas sustingo. Leopoldville, 
400,000 gyventojų miestas, vis
ko trūksta. Vietiniai pusbadžiai 
gyvena. Baltieji stengiasi kuo 
veikiausia apleisti kraštą.

Kurstytojai

Kai Kongtas džiaugėsi savo 
nepriklausomybe, o kongiečiai 
tikėjosi, kad ji be darbo visus 
turtingais padarysianti, užkuli
syje kažinkas nepaprasto dėjo
si. Sovietų lėktuvai jau liepos 
mėn. 1 d. iš vienos vietos į ki
tą skraidė ir vietinius policijas 
pareigūnus skatino kuo veikiau
sia išguiti baltuosius pareigū- 

I nūs iš vadinamos kariuomenės. 
Netrūkus įvyko kariuomenės 
sukilimas. Sukilėliai tepripažino 
tik savo valdžią. Kongo vyriau
sybė neturėjo priemonių apsau
goti ne tik keršto aukas bal
tuosius, bet ir vietinius gyven
tojus. Kongo ministeris pirmi
ninkas pradėjo dvygubą žaidi
mą. Tuo pat metu, kai prašė 
amerikiečių kariuomenės jau 
ėmė niekinti ne tik belgus, bet 
ir Jungtines Valstybes. Joms 
atsisakius savo kariuomenę į 
Kongo siųsti, kreiptasi paramos 
į Jungtines Tautas. Saugumo 
Taryba skubiai sukviestame po 
sėdyje visais balsas pritarė 
siųsti savo kariuomenę į Kongo. 
Kongo vyriausybė nepatenkin
ta, kad J. T. kariuomenė, kuriai 
juk niekas kitas, o tik švedas 
gen. Horn gali vadovauti, ne
ganėtinai skubiai telkiama. To
dėl Kongas užsimanė pasikvies 
ti Soviet. kariuomenę, šiam polė 
kiui nepritarė ne tik J. T. ats
tovas R. Bunche, bet ir Kongo 
senatas, kuris ryt gali tapti be
reikšmiu ar net panaikintas.

Sovietų įgeidis

Sovietai deda pastangų savo 
kariuomenę į Kongo įvesdinti 
ir ten ją palikti, šiais sumeti
mais jie puola Belgiją, kad ji

vykdanti JAV imperialistinę 
politiką. Jie reikalauja, kad bel
gai kariai tuojau iš Kongo pa
sišalintų ir kraštui leistų lais
vai tvarkytis. Belgijos vyriau
sybė gieržtai atsikirto ir į Kon
go pasiuntė karius.

Šiuo metu, amerikiečių pavyz 
džiu, Sovietų lėktuvai neva 
maistą veža. Ar maisto prie
dangoje kartais nepristato gin
klų, kurie būtų nukreipti ne tik 
prieš belgus, bet J. T. kariuo
menę, kurios siuntimui net So
vietai pritarė.

J. T. kariuomenė atsidūrė 
sunkioje padėtyje. Ar ji ištvers 
be galybių įsikišimo?

Sovietų kėslus aiškiai išduoda 
Chruščevo liepos 15 d. pasakyti 
žodžiai: “Kai valstybės vykdo 
Kongo respublikoje imperialis
tinį užpuolimą ir daro nusikal
timus, Sovietai nesvyruos dary
ti žygius pasipriešinti jų užma
čioms”. Sovietai vakar paver
gę Lietuvą ir eilę valstybių, 
vykdę žiausiausius nusikalti
mus ir tautas naikinę, vakarie
čiams tylint, nūnai skelbiasi 
gynėjais laisvės ir žmonišku
mo, kurių priedangoje slypi 
žingsniai į pasaulinę revoliu
ciją.

Kas kaltas?

Kongas nepriklausomybei ne 
pribrendęs. Vietiniai gyventojai 
neparuošti net pirmykščiai san
tvarkai. Naujosios Afrikos vals
tybės netrūkus iš demokratinio 
tarpsnio pereina į diktatūrą, 
pav. Ghanoje. Kongo vietiniai 
gyventojai neturi nuovokos apie 
valdymą, nes pav. iš 1,400 augš 
fcesnįųjų kolonijos valctutinkų 
tik 3 tebuvo vietiniai. Žemes
niųjų valdininkų virš 10% vie
tiniai tesudarė. Pastarieji teži
no techniškąjį darbą atlikti, bet 
ne kraštą valdyti.

Belgams daug kas nepagrįs
tai prikaišiojama. Esą, jie vie
tinių ^neparuošė demokratinei 
santvarkai. Juk ir Anglijos ka
ralius Jurgis III manė, kad at
siskyrimo metu amerikiečiai ne 
paruošti kraštą valdyti. Jiems 
gal prikištinas nepaprastas 
skubėjimas atsisveikinti su 
Kongu. Didžiausiu nūdienių 
įvykių kaltininku yra Jungtinės 
Tautos, kurios kurstė afrikie
čius apsispręsti už savo laisvę. 
Jie apsisprendė paskelbti nepri
klausomybę, kurios šešėlyje ma 
tosi Sovietų ženklai.

Ore labai saugu
Civilinės Aviacijos departamen

tas pranešė, kad Australijos lėk
tuvų bendrovės be jokios katast
rofos pervežusios 17 milijonų ke 
leivių.

— Aš vie-nas, — pabrėžė. — O jūs čia pasiliksit.
— Tai kas visa prižiūrės? Kas ūkį ves?
— Ogi tu.
— Aš? — Emilijos rankos nusviro žemyn. Karš

tos darbymetės perbėgo jos mintimis, visokie trūku
mai, Pilypo motinos žvilgsniai, šaltos, pusningos žie
mos, svetimame klojime pašaras, troba užgriozdintą 
bulvėmis, grūdais, daržovėmis...

— Tėvas, tu. Motina padės. Prisisamdysit ką. — 
Vis dar minkštu ir nerūpestingu balsu dėstė Pilypas.

— Gal geriau neik, — atsigavusi kiek iš nusivy
limo, sakė Emilija. — Tiek darbo! Ką mes vieni dary
sim? Ir... Tu gi žinai: aš laukiu trečio.

— Tai kas? — pertraukė ją vyras. — Baisus čia 
daiktas! Pasiprašysi kokią bobutę. Žinai — kaime 
ligoninių nėra. O paskui — mama vaikus Žiūrės, o tu 
— darbus. Matai, Emilija, — Pilypas kalbėjo greit, 
lyg bijodamas, kad jo nepertrauktų, reikia gi trobe
sius atstatyti! O iš kur gausim pinigų? Raštinėj, ži
nai, algą moka. Aš semsiu pinigus, o tu čia samdai 
darbininkus... Medžiagos jau yra... Ir pakils trobos. 
Rugeliai auga, prasipiausit duonos...

— Gerai, kad tėvelis pavasarį pūrą sėklos davė. 
O tai niekas neaugtų, — su pasididžiavimu pasakė 
Emilija.

— Tai! Būtų nedavęs, būtum gavę kitur, — Pi
lypas labai mandagus būdavo, kol gaudavo. Tada labai 
linkčiodavo, uošvį girdavo. O nusisukęs, tiioj užmirš
davo. Dar kritikuodavo: tai mažai davė, tai blogiau
sius atsėmė, tai nepilnas buvo saikas...

— Gavęs! Iš kurgi? Gauni tu visa iš kitur... 
Bus daugiau
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A. -f- A.

Dr. Pulk. JUOZUI TREČIOKUI mirus, 
jo žmoną Aliodiją ir sūnų Leopoldą su žmo
na, giliai užjaučia ir kartu liūdi

Dr. Ad. Laskauskas ir
Kęstutis Laskauskas su šeima

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS REAL ESTATE

REAL ESTATE RE A L ESTATE RE AL ESTATE

A. -Į- A.

Dr. JUOZUI TREČIOKUI mirus, 
mielai p. Aliodijai Trečiokienei, sūnui Leo
poldui ir giminėms giliausią užuojautą reiš
kia

Janina ir Rimas Vienužiai

MARŲUETTE VARK.
Mfir. 2 po 6 k. Ijtbai gerus >28,900, 
Mūr. 4 apt., >800 pajum. mėn. Ir 
butas nav. >31,600.
Mūr. M apt. >13,000 met. Įnešti 
>16,000. Sav. duos paskolų-' 14 6%%.

BRIGHTON PAR K.
Mūr. 2 po 6 k- Gazo 611d. Lotas
37 H. p. Gar. >20,600.
Mūr. 2 po 6 k. Centr. 611d. Gar. 
Pigiai.
Med. 2 buty puikiam stovy. >16,900.

Prieš pirkdami namus būtinai pa
tikrinkite mus.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-8384

MARŲLLTTE PARKO CENTRE.
Skubiam pardavimui gražus mūr.

2x6. dideli kamb., išgražintas rūsys, 
šildymas alyva, 2 auto mūro garažas. 
Prašoma >30,300.

Pajamų mūr, H kamb. ir purčius.
5 miegami. Naujas šildymas alyva. 
2 auto garažas. >19,600.

7 kamb. apynaujis mūr., 2 auto 
garažas. 40 pėdų sklypas. >22,600.

Visai naujas mūr., arti lietuviškos 
mokyklos. 3 miegam. Iškelti vamz
džiai. .šildymas guzu.

0 kambarių namas ir geras gara
žas. Arti mokyklos. >14,600.

BRIGHTON PAI1KE: Med. ~ PO
4 k., centr. šldynias. garažus, >6,600.

.Mūr. 2 po 6 k. (po 3 mg.), 37 
p. skl., šild. gazni pečiais, arti mo
kyki. Ir bažnyčios. >20.000.

Visu! naujas mūr. buiigl. 6%
k., 611d. k. vandeniu — guzu, mažas 
(mokėjimus.

Med. 2 po 5 k. (3 mieg.), šild. 
gazo pečiais. > 1 1,500.

(JAGK PARKE: Mūr. bung. 6 k. 
ir 1 k. pastogėj. 30 p. skl., garažas, 
šild. karštu vand. >17,600.

MAK4JI ETI'E PARKE): Mūr. 4 
butai po 4 kb. centr. šildymas, 37 
p. skl., mūro garažas, paj. >420 j 
mėn., $44,000.

.Mūr. 2 po 6 k., centr. šldl., mūr. 
garaž. >29,900.

KITI K: M<tl. 6 butai po 5 k., 
šild. gazo pečiais, $320 paj. j mšn. 
$17.000.

Mūr. 4 butai: 2 po 5 k. Ir 2 po 4
k. Ir kraut., paj. 230 mėn. $16,250. ✓

Simaitis Realty
2737 W. 43 St.

CL 4-2390

Mūrinis pajamų bung. — 6 kamb. i 
sav. ir 75 dol. nuomos. Įrengtas rū 
sys, Gage p. >20,600.

Mūrinis 3 mieg. arti mūsų įstai

A t A
WILLI AM BOSKI

Gyveno 401 South La Šalie Street, Chicago, Illinois. 
Mirė liepos 23 d„ 1960 m., 5 vai. popiet, sulaukęs 68 m. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolio vaikai: Helen Boski, 

John Boski ir Leoną Serafih, taipgi draugai bei pažįstami. 
Priklausė Dariaus-Girėno American Legion Post No. 271. 
Kūnas bus pašarvotas šiandien 6 vai. vakare Lackawicz 

koplyčioje, 2314 West 23rd Place. Laidotuvės įvyks trečia
dienį, liepos 27 d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Aušros Vartų parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Brolio vaikai, draugai ir pažįstami.
Laid. direktorius S. Lackawicz, telef. VIrginia 7-6672.

Pranešame, kad šių metų liepos 24 dieną 3 valandą ryto 
mirė mūsų mylima motina, uošvė ir močiutė

A. -f- A.
VIKTORIJA ČAPLIKIENĖ- 

LUBRICKAITĖ
Kūnas bus pašarvotas šiandien 3 valandą po pietų Pe

tro Bieliūno koplyčioje, 4348 South California Avenue.
Laidotuvės bus liepos 27 dieną. 8:30 valandą ryto iš ko

plyčios bus atlydėta į Šv. Kryžiaus lietuvių parap. bažnyčią, 
o po gedulingų pamaldų bus nulydėta į Švento Kazimiero 
kapines.

Nuliūdę lieka: Dukterys, žentai, anūkai, ir brolis Stasys 
Lietuvoje.

Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas, Telefonas LA- 
fayette 3-3572.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad po ilgos ir sun
kios ligos, aprūpinta šv. sakramentais š. m. liepos 24 dieną 2 
vai. ryte mirė mūsų mylima žmona, motina ir sesuo

A. -f A.
Ona Karečkaitė—Dobulevičienė

Kūnas pašarvotas Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 2533 West 
71st Street. \

Laidotuvės bus antradienį, liepos 26 dieną. Kūnas iš koply
čios 10 valandą ryte bus nulydėtas į Švč. Panelės Marijos Gimi
mo parap. bažnyčią, kur 10:30 valandą ryte įvyks gedulo pa
maldos. Po pamaldų laidojama šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę lieka: Vyras, dukros, seserys Ir brolis.
Laidotuvių direktoriai: Petkus ir Sūnus, Tel. GR 6-2345.

Mūsų mielai narei

A. -f- A.
ONAI DABULEVIČIENEI mirus, 

jos vyrui Karoliui Dabulevičiui, dukterims, 
seserims, broliui ir jų šeimoms reiškiame tik
rai gilią ir nuoširdžią užuojautą ir kartu liū
dime.
__  Vyresniosios giedrininkčs

f

CHANE
SAVINOS AND 

LOAN ASSOCIATION

ŠSSSS55B-J

I -- 1 ~ i

B. R. P1ETKIEWTCZ, Prea.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

4 */4%
NEKĄ INVESTAVIMO SĄSKAITOS

Mokami nuo vasario I d., 1960
U'

PINIGAI INEftTI IKI 16 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 P 
Dividendai mokami gaunlo ir liepos m. 1 d.

•■an samsto PIRMAD. Ir KETV......................... 9 y. r. iki 8 P O
VĄ LANDOS! ANTRAD. Ir PKNKTAD.................. 9 t. r. iki K p p

ŠKŠTAD........... 9 v r. Iki 18 vai. d. Trečiad. atdaryta.

ArG Ūetuviškos mokvkki Gražus ROS- visai nauJas 
6 MQrlnU 2'5 Marąuette p. >22
mas. Garažas. >22,200.

3 butai ir biznis. Mūr. namas.
šviesūs dideli butai, 2 auto garažas. 
>46,000.

Naujas, 2 po 5% mfir. po 1 % vo
nios kiekviename bute Atskiri šil
dymai gazu. Rimtas oasiūlymas.

Gražus 1 % aukšto mūras. 6 Ir 
4% kamb. butai. 40 pūdų sklypas, 
šalia mūro garažas. $29,300.

Senutė parduoda gerą ir pelnin
gą namą, 14 kamb., 3 vonios. Centr. 
gazu šild., 2 garažai, platus sklypas, 
geležinė tvora, vist valdai — už 
$25,000.

KITUR: 5 butai ir krautuve. 
Pelningas mūr. namas. $16,900.

Krighton Parke. Modern. Įrengtas 
3-jų butų mūr. 2 auto. mūr. gara
žas. $28,000

Pelningas restoranas. Didelės pa
talpos. Gerai įrengta vieta, 6 metų 
“leasrf'”. Arti California Ir Archer.
Tik $2,300.

Taverna Ir puikus didelis butas. 
Gražus mūro namas. Geri (rengi
mai, šalia aptvertas platus sklypas. 
Tik $23,000.

Bovi-rly Hllls. Pulkus 6 kamb. mū
rinis. Platus sklypas. Gazu šildymas. 
Maži taksai. $25,000.

3-Jų butų mūrinis. Moderniai 
(rengtas namas. 2 po 5 kamb. Ir 6 
kamb. butas. Atskiri gazu šildymai. 
Galite siūlyti $19,800.

žaliajam priemiesty. 6 m. namas. 
3 erdvūs mieg. Didžiulis sallonas. 
Modern. virtuvė. Sausas beismentas. 
Platus lotas. Prašo $15,600.

K. YALDIS REAL ESTATE
2655 West 69th Street 

RE 7-7200 arba RE 7-8534

NAUJOS
TELEVIZIJOS

- ir -

ooo.
Mūrinis (I kiliuli. Gage p. >17.500.
Mūrinis 7 kamb. .M, p. >15,800
Mūriuis 3x5 Brighton p. >29,500.
Murmi-. 0 im lų Gag-i p. >1T,5OO.
Medinis 5 kutui). .M p. >12,800.
Medinis ii kamb. M. p. >13.500.
Medinis 2x4 k. M. p. >20,000.
Medinis (I kamb., Gage p. >18,500.
Mūrinis 2x4. Gage p. $23,900. ..
Mūrinis 2x5, Gage p. $29,500.
Mūrinis beveik naujus, 2x6, atski

ri šild. gazu. $42.800.
Medinis 1% aukšto (6 ir 3 vir

šuj), garažas. M. parke. $14,500.
2 meiliniai namui ir 2 ekstra lo

tai, G. Parke, $26,000,
Mūrinis <1 kamb., arti mūsų Įstai

gos, 30 p. lotas, $17,900.
Medinis 5 kamb. Ir ekstra 26 p. 

lotas. G. Parke, $13,000.
Mūrinis 7 kamb., naujas šild. ga

zu, arti mūsų. >20,000.
I’njnmų mūrinis hung. — $100,

plūs sav. butas, $22,000.
Mūrinis 12 apnrlmentų labai gra

žus namas, metinių pajamų virš 
$13,000, gera vieta.

MAR (įUETTELAND
2517 W. 69 St. PR 6-0956
REAL ESTATE-INSURANCE

NORKUS A ASSOCIATES 
2405 W. Slst Street 

WAlbrook 5-5030 
Vak PR 8-S57S

Trečiadieniais uždaryta
40 AKRŲ geros žemės šalia plen

to, arti miestelio. "Modernus G kamb. 
namas, gazu apšild. Geras tvartas. 
Žemi mokesčiai. Turi parduoti.

T. SCHAFARZEK 
Solon Springs, Wisconsin

HELP WANTED — VYRAI

REIKALINGAS
pilnam laikui nekilnojamo turto

kiti namams reikmenys PARDAVĖJAS (SALESMAN)
Naujos patalpos, gera apylinkė

2 aukštų medinis 4-4, gazu ši
lumą, pastogė, Brighton Parke. 
Tik $15,500.

1 */j aukšto modernus medinis 
5-3 kambar., 37 pėdų sklypas, 
nauja gazu šiluma, arti Spaulding 
& 53-čios. Tik $16,900.

1 Vi aukšto pajamų mūrinis 5-2 
kambar. (2 miegam, ir vonia vir
šuj). Alyva, karštu vandeniu ši
luma ir atskiras sklypas. 40 dol. 
pajamų iš garažo. Arti Hamlin & 
63-čios. $24,900.

2 aukštų mūrinis 3-4-6. kambar. 
198 dol. pajamų ir savininkui bu
tas. Mūrinis garažas, arti 55-tos ir 
Sawyer $29,500.

4 butų med. Gazu šiluma. Ga
ražas. Arti 51-os ir S. Morgan 
St. Tik $15,900.

5 kamb. (3 mieg.) mūrinis. Aly
va karštu vand. šiluma. Poilsio 
kamb. ir baras rūsyje. Garažas. 
Gage Parke. Tik $18.500.

2 namai — 6 kamb. mūrinis ir 
4 kamb. medinis. Alyva ir gazu 
šild. $165.00 mėn. pajamų. Arti 
72-os ir S. Artesian. Tik $16,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja 
Visais Draudimo Reikalais

J. BACEVIČIUS

BELL-VARRAS
REAL ESTATE

General Insurance. Notary Public
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. PRospect 8-2233

MARQ1’ETTE PARKE 6 metų 
2x4 mūras, 2 auto mūr. garažas. 
Kaina $41.000.00.
MAKQ1 FTTE PARKE 2x5% mū
ras, autom, alyvos šiluma. Plytelių 
sienos virtuvėje Ir toalote. Garažas. 
Kaina $29,300.00.
Marąuette Parke 10 metų mūras, 2 
butai po 5 kab., 2 auto garažas, 
daug modernių (rengimų. Kaina 
$41,500.00.

Dėl ligos turi skubiai parduoti 2 
metų 5% kamb. niūrin) bung., pir
mas geras pasiūlymas užtikrins šj 
pirkinį. Daug priedų.

5817 S. kenneth 1% aukšto nau
jas mūras. Visi moderniškiausi įren
gimai. Vienas butas 4% kam. neša 
$125.00 nuomos. Antras butas — 
5% kamb. 3 mieg. Traukiam rimto 
pasiūlymo.

I vakarus nuo Marųuette Parko 
1 % aukšto 7 metų mūrinis namas, 
su 2 auto mūriniu garažu. Kaina 
tik $28,000.00.

f vakarus nuo Marąuette Parko 
n-paprastai gražus Ir geras biznis. 
Metinė apyvarta virš $80,000.00 
gryno p«4no virš $30,000.00. Reikia 
suaugusios šeimos šj biznį gerai ves
ti. Skambinkit p. Grigui HE 6-2502.

Brighton Parke. Puiki taverna su 
sale, 7 kamb. butas ir šalia 50 pė
dų sklypas . Geras biznis — parduos i 
rimtam pirkėjui labai prieinamom Į 
sąlygom.

Puikus mūrinis ant plataus skly
po 2 po 6 kamb., 2 niuš. garažas. 
Tik $26.500.

Brighton Parke: Mūr. 3 po 5
kamb. Centr. šild., 2 muš. gar. Arti 
susisiek, ir mokyk. $28,000.

Medinis, 3 butai. 6—6—6 kamb. 
Geros pajamos. $16,000.

Marąuette Parke: Mūr. fl kamb. 
(3 mieg.) bungalow. Platus sklypas, 
erdvus kamb. $18,600.

Netoli Chlcagos 24% akro temis 
su trobesiais. >7,800.

M. ŠIMKUS
R1AL ESTATE — INSURANCE

4259 So. Maplewood Avė.
CL 4-7450; Rcs. YA 7-2046

BUILDING A RKMODELING

STAN K U S
CONSTRUCTION C0. jj

Atlieka planavimo ir ataty- . 
boa darbus, gydytojų ofisų, w 
gyvenamųjų ir prekybos pa
statų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 įvairių atandar-

I v tinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas:
PRospect 8-2013 

7403 S. WESTERN AVĖ. 
Chicago 36, IllinoisSHUKIS REALTY 

6433 S. Pulaskl St. 

Tel.LUdIow 5-5900
Parduoti, pirkti ar Umalnytl na

mus galite Čikagoje ar Jos priemies
čiuose.

Turime nuosavybių visur, taip pat 
turime ir klientų, kurte nori pirkti

Kreipkitės i mūsų raštinę, kur 
gausite geriausią patarnavimą.

200 AKRŲ ĖKIS WISON81NE 
285 myl. nuo Čikagos 5 kamb.

gyv. namus, tvartas, ūkio mašinos, 
100 akrų apaugę mišku, kita — 

dirbama. Kiekvieną savaitgalį gali
ma apžiūrėti — būsite nuvežti. Tik
>12,800.
PRIE LIETE VISKO8 BAŽNYČIOS 

Gražioje vietoje, arti susisiekimo
18 metų 6 kamb. rezidencija. Gazo- 
karšto vandens šildymas. 2 auto ga
ražas. 60 pėdų sklypas.

10 APARTMF.NTV M C R.
2x5, 2x4 Ir 6x3. Labai švarus. Ap
žiūrėkite! Savininkas duos morgi- 
čių.

DĖL SENATVĖS
Savininkas parduoda 450 akrų 

ūkį NViseonsine. 4 traktoriai, 3 šilo-

„VIKDO"HeaIing Co,
Įrengia naujus ir perstoto se
nus visų rūšių namo apšildy- ‘| 
mus, pečius (furnaces), gas ir 
alyvos ‘‘converslon burners”, 
vandens “boilers”, vand< ns nu
tekėjimo rinas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
4444 S. UESTERN AVF... Chi
cago, III. VI 7-3447 — l». Žu
kauskus. Cicero U'l. OL 2-2017 
— V. štuopys.

sĮIIIMIIIIIIIIIIinilllllllllllllllllllllllllllllHL
BL. STAŠAITIS & Co !
= GENERAL CONTRACTORS =
3 Statome gyv. namu. Ir (vairius = 
Spastatus. Tam reikalui turime E 

13pUtklų sklypų.
pataisymus Eaal, 80 galvijų, 7 kamb., modernlš- į S Atliekame namų 

kas namas. Duos morgičlų, arba 3|>ai atnaujinimus. —
PRIE“ M()KVKLOSaiKJeBAZNYCIDS lakamo'. f

Maųuette Pk. puikus 6 kamb. 3 — # oĄSfi VVF'sT fidth ^TRFFT —mieg. mur. bungalow. 7-tas kamba- j s ŪMI o.lin SlKr.r.l _
rys viršuje. Potvynio apsauga. 3 Tel.: ĮSTAIGO8 WA R-»73O =

3200 MĖNESINIŲ PAJAMŲ 3 NAMŲ IN 8-hzOH =
Ir savininkui 6 kamb. butas. Ge- g

rlausia Marąuette Pk. vieta. 2x6 7MUUIIIIIIIIIIIII llllll IIIIIIIIIIIIIIIll lt III I llu- 
kamb. Ir biznis. Tik >35,600. |___________________________________________

12 APARTAMENTŲ
Virš >1,000 mėn. pajamų. Galima 

mainyti.
KAMPINIS SKLYPAS

35x125 pėdų Marąuette Pk. 9,000.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7 Ist Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

lIABųi FTTE PARKE 6 butų užsakymus

PASKUTINE PROGA!
Netoli Marąuette Parko parduo

dami 3-jų miegamų mūr. namai. 
Gazo šiluma, apsauga nuo potvy
nio, plytelių vonios ir virtuvės.

Be to dar apylinkėje turime ke
letą žemės sklypų ir priimame

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instuliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces), visų dydžių oro vėsintuvus 
bei Air Conditinners ir atlieka vi
sus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

T.V. Stambaus dydžio 
ekranas ............................. $99.50

Portable Televizijos po .. $88.50 
Automatiški Stereo Hi Fi 

Fonografai Console 4 grei
čių po ................................. $77.50

Staliniai Stereo Fonogra
fai po ..:...................... $38.50

Maži Radijai po ............. $11.95
Hoover Dulkių siurbliai

po ................   $29.50
8 pėd: elektriniai šaldy

tuvai po .................... $139.50
11 pėdų elektriniai šaldy

tuvai po ........................ $187.50
Skalbiamos mašinos po .. $78.50

netoli Marąuette parko. Skambinti
REpublic 7-G630

lANUOMOJAMA — COR BENT

NAMŲ SAVININKAI
TARPININKAUJAME 

BUTŲ IŠNUOMAVIMUI 
PATARNAVIMA8 VELTUI 

TURIME LAUKIANČIŲJŲ SĄRAŠĄ

mūras. Namas neša geras pajamas, 
įrankiam pasiūlymo.

MARIJŲ FTTE l’ARKE 8 butų 
liuksus mūras. Laukiam pasiūlymo.

Gagi* ptu-ke 7 butų gražus mū
ras. Kaina prieinama.

A. J. GRIGAS
REAL ESTATE — INSURANCE — 

NOTARY PUBLIC 
2501 West «»th St.. Chicago, Hl. 

Visi telefonai Hl mlock (1-2500

JUOZAS ŽEMAITIS
HEATING CONTRACTOB
Įstatomo šiltu oru pučiamus 
pečius, vandens boilerius, oro 
vėsintuvus, Ir skardos darbai 
(sheet metai work)

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI,

2431 So. Kedzie Avenue
Chicago 23, UI.

LA 8-6622, Res. OL 6-0412

MODEL HOME 
77th & WHIPPLE ST. 

Atdara apžiūrėjimui sefcmad. nuo 
1 iki 6 v. v.

F. PETRAUSKAS CO., Builders 
v PRospect 8-3792

$1,500 GRYNAIS, užpirksite 3-jų 
butų namą. 3 po 4 kamb. Mokes
čiai tik $90. Pečiais apšild. Apy
linkėj 24th ir Sawyer Avenue. 
$13,900. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAwndale 1-7038.PELNINGAI INVESTUOSITE 

PINIGUS
nusipirkdami netoli Chlcagos gTa- 

6455 S. Redzie — PRospect 8-2233 ' l-<-nwnto apylinkėse, ąžuolais
_________________________ ____________ 1 apaugusi sklypą ar didesnį žemės

. Plotą. Kai kurie iš Jų yra su tvenkl- (■ražiitme rajone kambarys vi- niais. Teirautis —
dutinid amž. vedusių porai. Gy- Clz-nruater 7-7:ws
venti kartu su 2-jų asmenų šeima

BELL-VARPAS Resl Entate

j 36 colių gaziniai pečiai po $98.50 erdviame bute ir nau<Jotis visais,
Siuvamos mašinos, stalines

po .......................................... 49.95
^‘^17-6535; palaukite kiek ilgiau kol.9x12 Linoleumai po

patogumais. Sąlygas apie nuomą 
susitarsime. Skambinti AUstin DĖMESIO!

Stalinės lempos .................... $4.95 atsilieps.

BUDRIK __ DĖMESIO

FURNITURE
3241 So. Halsted St.

CAlumet 5-7237

raj
S 0 P H 1 E BARČUS

RADIJO VALANDA
Visos programos IA WOPA

AM. 1490 Klloeyelen FM 102-7 Mt 
Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienlo 10-11 vai. ryte. Šeštadieni ir

Atdara pirmad. ir ketvirtadienį ■ekmadlenj 8:80 iki ūso vai. ryte
iki ® val-.oiUvu volam I Vakaruškos plrmndlonj 7 vai vakiki 9 valandos vakaro. , RaAt)ng. 7lft, „„ Mnplewood Avė.,

Radio programa iš stoties WHFC,
1450 kil. sekmadieniais nuo 2:15

•sa'ra nsar?n •
VESIKTUVAI, TELEVIZIJOS

4 Sąžiningai Ir nehragiai taisau 
IT* patarnavimą vietojo >8.00, už 
dirbtuvės darbą — $10.00 ir dalys.

Pigios pavelkslinšs lempos.
J. M I O L I N A 8 

2M» W. «»th St. II a. PR fl-1008

M ovTng
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus bei pervežimus U 
tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075
i praari *2STI 9SST ' MBB

iki 3 valandos po pietų.

RINOS & VANDENS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI

(GuttcrH & Dovmspouts)
DEDAME VARIO — ’-COPPER- 

AI.LOT" METALO RINAS Ir VAND. 
NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ui 
tokią pat kainą, kaip ir “galvanl- 
zcd”. Jų niekad nereikia dažyti ir 
jie ištverta neribotą laiką.

VISOKIUS BTOGUS ta luomu ir 
atremontuojame. Garantuojami S 
metamu.

DUMTRAUKTVS IR "HMOKE- 
STACKS" išvalome, atremontuoja
me Ir atliekame •‘tuckpolntlng’'.

NAMŲ RINAS IŠVALOME Ir pa
taisome, Išsmallnamu t* vldaaa Ir 
nudažome. Buu kaip naujos.

Mūsų firma yra didžiausia šioj 
srity, atliekame darbą kuo geriau
siai už žemiausias kalnas visame 
mieste. Visas mūsų darbas garan
tuojamas Esame pilnai apaidraudą. 
Kreiptis galima dieną ar naktį Ir 
sekmadieniais. Telefonai —

LAwn<lale 1-SO47 arba 
ROckvvell 1-877S

Mielai Jums patarnausimu.

’3AV
•<>S «!«<} nų-ie 3H *006‘42t
?n nuo-jRonu nųopip n« uponpjud j, 
.ifofĮU4o.mT?;-) tqjap upoprijd ofąaUnj 
ŪlU-t KUųUĮUĮAUa •ITpiU.Uf JBĮ?7Uji 
j| iuųtjtujjtpoui sw>i«ia ąqXAWonu I 
o.iųuj ntX|d fiuoų.ik -ui g ūinq g Į 
mnunponp.rRd juofai fitiimi ūĮnn\

ČIA KITAS GERAS PIRKINYS.
Mūr. pajamų namaą. 5 kamb. (3 
mieg.) ir 2 po 4 kamb. Gazo ap- , 
šildymas visuose butuose. Plyte
lių virtuvė. Mokesčiai tik $85. 
Apylinkėje Tory ir 21st St. Lietu
vių ir lenkų apgyv. apylinkėje. 
$11,900; įmokėti $2,000. SVOBO
DA, 3739 W. 26th St. LAwndale 
1-7038.

A R T I S T I C 
STONE

BUILDERS
Higieniškų, nedegam”, ne- 

senstamų ir kitokių Kons
trukcijų projektų sudarymas 
ir jų vykdymas.

600 West 80th Street
Chicago, Illinois

Tel. — ST 3-2150

MISCELLANEOUS

. HEATING SERVICES
Nemoluunas apskaMkavImas

Geriausių žinomų firmų LENNOX, 
TIMKETu, WEIL-MoLaln, RE PUB
LIC. KKWANEE peMal. oro vėsin
tuvai (alr oondltlonlng) visokių dy
džių. Instolluojams karėto vandens, 
garo Ir šilto oro sistemas. Taip pat 
pakeičiame visas J gasą arbd slyva 
dabartiniuose Jūsų namuose Ir J sta
tomus naujus.

Visų rūšių skardos darbai. 
DARBAS GARANTUOT AB

Aauklte 24 vaL
Tel. CLuurwatur 7-667S

\ GENERAL CONTR
.77gF--

ACTOR

I BlaroENCINIDB, KOMFRf (NTIW 

IR Vl»v IITU RMH, PAMTATUB.

• FABFFtNA WH.YTFB IR 8TATT- 

BĮ) PI.ANCR. PAGAL PA-

nnnAViMą.

PKlbTATOM 
Visokių Rūšių 
STATYBAI 
IR NAMV 
PATAISYMUI 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS LITWINAS, Prea.
3039 So. Halsted St.

Tai. VIctory 2-1272 
Apltainavimą ir Prekių Priataty 

mą Teikiame Nemokamai
— ★ —

Kaėtlnė atidarą kaadiąn nuo 8 vai 
ryto Iki • vai. vakaro Ir ėaštadia 

atstu Iki S vai. p. p.

Perskaitę “Draugą", duo
kite ji kitiems pasiskaityti

Skclbkitčs “Drauge”

JEI TIK GERO NAMO REIK,
TU PAS ŠIMKŲ TTK UŽEIK.
JEI UŽEITI PER TOLI, TAI PASKAMBINTI GALI;
JIS PAS TAVE ATVAŽIUOS, NEMOKAMAI APSKAIČIUOS 
JEI REIK, PLANĄ PADARYS — GERAI. PIGIAI PASTATYS.

V. Š I M KHU S
2618 W. 71 st Street. Tel. PR 8-4268 ir TE 9-5531

KAZY$ 6ESNAUSKAS
6801 So. Talman Avė.

CHICAGO 28, ILL.
HE 6-2812 Ir GI 8-4938

• Generalinis kontratorluu 
naujų namų statybai, įvai
riems remontams Ir namų per
tvarkymams e Tarimą didelį 
patyrimą namų statyboje. • 
Patys atitekamu osmsnto Ir 
medžio darbus a Apskaičiavi
mai nemokamai.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

Į STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS
MEDICINOS m PREK Y. B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAOAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
0360 S. ALBANY AVĖ. CHICAOO

Pirkit Apsaugos Bonus'
Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 

nes jb plačiausiai skattotfiaa lietu
vių dienraštis. GI skelbimų kainos 
visiems prieinamo*.
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KANADOS ŽINIOS
Toronto, Ont. laisvės troškimo

mas lietuvį teisme paskelbė ne-, sius metus. Ką tik užbaigtas Knyga skoningai išleista. Ji tu- 
kaltu, nes jis nenorėjęs burmist- dviejų savaičių berniukų sto- ri 250 puslapių. Įžanga prof. 
ro sužeisti fiziniai, o vien atkreip vyklavimas, o dabar pradėta Ramūno, viršelis — dail. T. Va- 
ti kanadiečių dėmesį, kad, po, mergaičių grupė. Stovyklai va- liaus.
nekaltais rusų vizitais Kanado- dovauja kun. B. Pacevičius. ---------

tėvynainių 
mintį.

Kadangi šis puikus kūrybi
nis montažas prasidėjo tuojau 
po 11 vai. pamaldų, įvykusių

— paimti iš kun. B. Pacevičiaus ParaĮlij°s koplyčioj, tai visi pa- Kanadoje šiais metais rengiamai per tūkstantis lietuvių 
grožinės kūrybos. Tokiais žo- rna ( ajviai ir patrau ė į Toronte. Iškilmės įvyks rugsėjo , tojų.stovyklavietes alkstę> kun ran- 3-4 dienomis ilgojo savaitgalio dasi tenai pat, už keletos žings

nių.
Tokiu būdu programos žiūro

vų buvo gana daug — apie 400 
žmonių.

Šiojoj dviejų savaičių pamai
noj Gerojo Ganytojo vasaros 
stovykloj stovyklavo berniukai.
Jų didžiąją dalį, apie 90%, su
darė tie jaunieji Šv. Jono para
pijiečiai, kurie dalyvauja jau
nimo chore ir yra Šv. Mišių pa- Montažas supintas iš įžangi- tarnautojaL Tai altoriaus ber. 

nės vedamosios minties, sukur- njukaj
Dvisavaites nevykioje jie šalkauskis jau darbavosi vienete K. Kaknevičius ir deklamaci neveltui prajeido. Berniukai te- ie Toronto lieoninėie Linkėti- jų _ eiles skaitant paskiriems į nai daug gaVQ ir fizingg gveiRa. Toronto Hgonmeje. Linkėti

Naujus ir vari. automobilius gužauskų beverly hills 
parduoda g e l i n y c i a

TflMV DHI HC UC A OOflfl Sriaunios g«l«s d«t veatuvtų. ban- 
I Uli T DflLflO — Ii t 4'O<IUU ketų, laidotuvių Ir kitų pupuofilnių.

NEMUNO VINGIAIS 
NERIMAS KRAUK)...

Antraštėje užrašyti žodžiai

diiais, tokiais posmais ir ilge
singomis mintimis buvo išpin
tas ir ataustas visas montažas, 
kurį liepos 17 d. 1 vai. p. p. iš
pildė Toronto Šv. Jono Krikšty
tojo parapijos Gerojo Ganyto
jo stovyklos vasarotojai berniu
kai Springhurste, vadovaujami 
kun E. Facevičiaus. Beveik vi
sa montažo kūryba buvo darbš- 
čiojo ir kūrybingojo parapijos 
kepeliono kun. Pacevičiaus.

deklamuotojams ir junginiuose, ,os jr dvasinjo turt0 _ pa,rio.
dialoginėje formoj, be to, ir cho
rinių dainų — sudarė itin didin
gą, kūrybingą ir gražų vaizdą.

Montažas pavadintas “Šven
tosios žemės skundu”. Jame kū
rybinėje plotmėj atvaizduotas 
Lietuvoje pasitikusiųjų laisvės 
troškimo ilgesys, o lygiai — 
troškimas kuogreičiau pamaty
ti savo brolius ir sesutes, išblaš
kytus po platųjį pasaulį.

Į kūrybinį vaidinimą buvo . , .. . ... . . ... r» - lautoiams koplyčiom buvo lai-įjungtas ir aktorius Ramūnas. •' f/
a , • j , i -i- komos Šv. Misios, kurių metuŠakalinis, deklamavęs eilerastį . ,., ... . , visada gražiai giedodavo patysišvežtiesiems “Palinkę svyruo- A /, ... .. stovyklautojai — jų choras. Šiąneliai jaunasis lietuviško atza-' x ,. . . . _..... j stovyklautojų grupę sudarė 40lyno choras, kuriam jau seno- . . .
kai vadovauja kun. B. Paccvi- ™,u . .,. . , . . . . , n Ritas dvi savaites Gerojo Ga-čius ir kuris visad gieda per 9 x . , , . .vai. 30 min. Sv. Mišias Sv. Jono ^ovykloj vasaroja mer-

tinės savo tėvelių gimtosios že
mės meilės.

je, slepiasi Maskvos agentų už- Sekmadieniais vasaros metu sto Slldblirv Ollt 
Jnačios. i vykios koplyčioje laikoma tre- ’

ŠEŠTOJI LIETUVIŲ DIENA jos pamaldos, į kurias susirenka
vasaro-

TONT P1ET PONTIAC 
6(517 S. VVestem, Chicago 36, UI.

2443 VVEST 63rd STREET
Telef.: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

metu. Programoje numatoma 
didingi tautinių šokių ir dainų 
pasirodymai. Kalbėtoju pakvies-

Krikštynos
Jonas ir Nijolė Indrulaitytė- 

Bawks pakrikštijo savo trečią 
TfiV. STASYS KULBIS, S.J.,1 jį vaiką Ronaldo Romualdo An-

iš Montrealio buvo atvykęs ka- tano vardais. Kūmai buvo Kle- 
pe'iono pareigomis į skautų stcr- mensas Žukauskas ir Liuda Po- 

,. . vykią, kuri ir šiemet buvo A. derytė. Jaukiose šeimyniškose 
33 5‘. ' Paslur^ ini° Austinavičiaus tabako ūkyje vaišėse, be kitų artimųjų drau-patarėjas Washingtone. Šven

tę organizuoja Toronto apylin
kės lietuvių Bendruomenės val
dyba.

DR. ANTANAS ŠALKAUS-

gų, dalyvavo kolonijos kapelio
nas kun. Ant. Sabas ir čia vasa
ros atostogas leidžiąs jo bro
lis kun. Augustinas.

— J. ir St. Čipkai persikėlė 
gyventi į Clevelandą, JAV.* Sudburiškis

pric Dehli, Ontario.
PRANIO ALŠfiNO neseniai 

iš spaustuvės išėjęs veikalas 
“Maži žodžiai” yra vertas dė- 

KIS, gyvenąs Toronte, gavo gy- mes*° knygą paskaityti ir kar
dytojo teises. Naujasis dakta-1 Pare’^šti pagarbą žurnalis- 
ras buvo grįžęs iš Kanados į tui- kuris- nežiūrint ilgų darbo
Vokietiją užbaigti medicinos valandą darbovietėje, randa lai- „
studijų. Paskutiniuoju laiku dr. ko daus rašyti veik vis0Je lie- Perskaitę Draugą , duoki tuviškoje išeivijos spaudoje, te jį kitiems pasiskaityti.

na naujajam daktarui sėkmės 
savo profesijoje.

GEROJO GANYTOJO Jauni
mo stovykla Sąsagoje, Kanado-Stovyklavietėj kas rytą 8 vai.i je, vadovaujama šv. Jono Kr. 

15 min. jie vykdavo vėliavų pa- liet. par., gražiai veikia antruo- kelti, o vakarais 8 vai. — jų nu
leisti. Ceremonijos atliekamos 
malda ir Lietuvos Himnu. Po 
to — vykdavo laužai iki 9 vai.
30 min. vakaro ir, pagaliau, po
ilsis.

Rytais 8 vai. 30 min. stovyk-

Date Special

r

bažnyčioje Toronte, ir vasari
nėj tos parapijos koplyčioj 
Springhurste.

Išpildant montažą — specia-

gaitės. Pr. Alš.

GEDIMINUI JANUŠONIUI, 
neseniai laimėjusiam bylą prieš 

liai parengto j estradoj — šis Maskvos burmistrą, Kanados lie 
choras ilgesingai dainavo: “Kai tuviai kelia fondą metams ap
muš vežė iš namų”, “Augino mokėti už mokslą universitete, 
močiutė sūnelius” ir kitas subti- G. Janušonis pagarsėjo lankan- 
lias dainas, išreiškiančias pa- tis Maskvos burmistrui prie Ne
vergtos Tėvynės ir joje likusių garos krioklio. Kanados teis-
f

Lietuvių Prekybos Namai
Naujausi Svečių Kambario Baldai

IŠ ITALIJOS
Didžiulis pasirinkimas svečių kambario, valgomų

jų, miegamųjų, televizijos aparatų, virtuvėms šal
dytuvų, pečių, formica stalų.

Puikiausios sofos importuotos iš Italijos su travertino 
marmuro staliukais nuo $100-5250

Foam Rubber kėdės, patogios ir modernaus 
stiliaus po............................. ..................... $49-00

Komodos su veidrodžiais, likusių nuo
setų, po...........................................................$49-00

Puikiausios svečių kambario stalinės lempos, 
įvairių spalvų, po ........................................... $3 00

9xl2 Nylon kilimai, po...................................$29-00
7 daliu valgomojo kamb. baldai, riešuto

medžio ................................................... $149-00
3 daliu riešuto medžio miegamieji su

šlifuoto stiklo veidrodžiu .......... $149-00
Saldytuvai-Frigidaire, Gen. Electric po $1 "7H.0G
Virimui porcelano pečiai, po......................$99-00
Brangių kilimų pavyzdžiai, 27x54, vertės

po $25, dabar...................................................$5.00
Didžiulis pasirinkimas sofų. valgomųjų, siena 

nuo sienos kilimų, vokiškų importų radijų ir fono
grafų.

Visos prekės be broku, be sugadinimų. Jaunave
džiams viskas vieniems metams išmokėjimui be pro
centų.

KAS TIK TURI GERĄ SKONJ 

VISKĄ PERKA PAS LIEPONJ.

FIJRNITIIRE CENTER, INC.
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

3207 So. Halsted St. Tel. VIctory 2-4226
VAL.: Pirmad. ir ketvirtad........................9 iki 9 v.

Kitom dienom..................................... 9 iki 6 v.
Liepos ir rugp. mėn. sekmad. uždaryta.

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms, 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti ir puošti 
kapą jūsų artimųjų.
3942 W. Illth St., PR 9-1355 ir 9-1356

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West Illth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimno Visame Mieste

Tel. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

1492
10-20

WITH THE NEW

PHOTO-GUIDE
Įdomiai sukombinuotos dvi skir

tingos medžiagos vienoje suknelėj*1.
No. 1492 su PHOTO-GLIDE in

strukcijom (anglų kalba), popieri
nę iškarpą galite gauti šių dydžių- 
Sizes 10, 12, 14, 1 G. 18, 20. Per
krūtinę 31 Iki 40. Sisse 12 (dy
džiui) per krūtinę 32. reiklu 5 
jardus 3f>-collų medžiagos; 1 jardą 
kontrastinės medžiagos.

Siųskite 35c kartu su užsakymu. 
Pažymėkite kokio dydžio.

DRALGA8 PATTERN DEPT. 
4645 Weat flSrd Street 

Chicago 29. III Ino U

Greitesniam pristatymui pridekite 
dar 10c persiuntimu) — flrst closs.

Blue Ribbon Beauty!

PANEL 12 X 16 INCHEl
Paprastais dyg*n<dluls, spalvingais 
atolais Išsluvlnėsiic šj gružų paveiks, j 
lą. Dydis 12 colių ant IG -colių.

No. 313-N karAtn lygintuvu nu- ] 
spaudžiamas.

Siųskite 25c kartu su 
i IIuo adresu —

ulMkymu

DKAI GAM PATTKKN IIKPT. 
4546 Wrat «<nl Htrert

Chicago Bh. Illt

Orei triniam pristatymui prideki U 
dar po I9e «ti kl*4tv4«-ną lAkarpą p*-r- 
•luntlmul — flrat kl&u.

A. A.

WILLIAM NOREIKA
Gyveno 5209 South Natoma Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė liepos 23 d., 1960 m., 3:05 vai. popiet, sulaukęs 

79 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 66 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime mylima dukra Marian Se- 

bastian, žentas Willin,m B., anūkė Ęlaine Pratosevich, anūkas 
William Robert, anūkai: \Villiam Brian, Leoną ir Linda No
reika, septyni proanūkai, daug kitų giminių, draugų bei pa
žįstamų.

Priklausė Teisybės Mylėtojų draugijai.
Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 

California Avė. Laidotuvės įvyks antradienį, liepos 26 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Panelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Duktė, žentas, anūkai ir visi kiti giminės.

Laid. direktorius John F. Eudeikis, Telef. LA 3-0440.

Laidotuvių Direktoriai

M2E1KMANS
•845 SO. WESTERN AVB.

TRYS MODERNIŠKOS 
A1R-CONDITIONED KOPLYČIOS

• I •

MAllNOMl VIRTA

REpublU T-SSM BEpabH« 7-8601

A. -j- A.
STEFANIJA MASAITIS - SlfiVIDAS

Gyvena G824 So. Talman Avė.
Mirė liepos 23 d., 19fiO. 4 vai. ryto, snila,įkils senatvės.
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Kėdainių apskričio. Josvainių para

pijos. Masdgalių kaimo. Amerikoje išgyveno 49 m.
Pasiliko <liile|l.iiip nuliūdimi- vyras Izidorius, duktė Mariann 

Patrlek, žentas Anthon lt., dvi anūkės Pntrleta ir l'ianne. sesuo 
Marijona Jotkus. brolis Juozapas Hlrvldas, brolienė Rozalija iš 
Hartford Conn.. sesers dukterys Helen Būry su šeima ir I.orralne 
ir Doloreu Wainau*ki, dė-lė Bernas Strvldas su šeima, švogerio 
sūnus Kazimieras Masaltis Iš VVestfield. Mass., Svngerkos sūnus 
Petras Tamoš.'iitls su Seimą. Lietuvoj liko brolis Pranas, sesuo 
Ona ir jų šeimos, švogerka Veronika Tamošaitis su Seimą ir 
daug kitų giminių, draugu ir pažjstamų.

Priklausė šv. Petronėlės l)-jai. amžina narė šv Kazimiero 
Rėmėjų D-jos. Chieagos Lietuvių I)-Jai, Marąuotte Purka namu 
savininkų/ Ii-jni.

Kūnas pnftnrvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6S45 So. 
W'-stern Avė.

l-aidotuvės Įvyks antradieni, liepos 2G d. TS koplyčios 8:30 
vai. r\ to ims atlydėto j Gimimo Panelės Švenčiausios parapijos 
bažnyčių, kurtoje Įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų ims nulydėta Į Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažĮstamus 
dalyvauti šios- laidotuvės*-.

Nii'liūdę lieka: Vyras, duktė, žentas, anūkės, seserys ir visi 
kiti giminės.

Liidotnvlų direktoriai: Mažeika Ir Evans, Tel. RE 7-8G00.

J. F. EUDEIKIS •
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermifage Avenue
Tel. YA 7-1741-2

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

AMRULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TBVS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst SI. Telef. GRovehilI 6-2345-6

1410 S. 501h Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-09
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA PAMINKLŲ 
DIRBTUVE CHICAGOJE

Pirkite tiesiog iš gamintojo ir sutaupysite!

John Savickas
Monuments

11849 So. Kedzie 
Avenue,

Chicago 43, III.
Jūsų pasirinkimui di

džiausias rinkinys gatavų 
| pavyzdžių.

Dėl suaitarimn (appointment) galite pašaukti kiekvienu 1*1 kn 
Telefonai: BE 8 3632 arba BE 3-4718 

Atdara kaadien ir sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vak.

Anjbalansų patama- Mes turime koplyčias

vimas dieną ir naktį visose Chieagos i r
Rose lando dayse ir 

Reikale šaukite tuojau patarnausime.

SEKANTIEJI YRA NARIAI C1IICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PETRAS BIELIŪNAS
4318 S. CALIFORNIA AVĖ. I.Afavette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

PETRAS P. GURSKIS
718 WEST 18th STREET Tel. SEeley 8-5711

POVILAS J. RIDIKAS

TROOST-PAC HAN KIS 
MONUMENTS

6819-21 So. lffestern
Ail Phones GR 6-374S
John W. Paehankis-Pateh,

Vlce-Pretid'-nt
O. Vitkauskas Vitkus, 

District Mnnager 
GRAŽIAUSI V PAMINKLŲ 

PASIRINKIMAS

— o —
Atdara kasdien ir sekm. 

nuo 9 v. ryto iki 5 p.p.

3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICIIIOAN AVĖ. Tel. COmmndore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 1130

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVĖ CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 WEST 6»th STREET Tel. REpuhllc 7-1213
2314 W. 28rd PLACE Tel. Vlrginla 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 s. 501h AVĖ. OLympic 2-5245 Ir TOwnhall 3-9687
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/ mus
x Sv. Kazimiero siekelių vie

nuolyno rėmėjų dr-jos centro 
susirinkimas įvyko sek m., lie
pos 17 d., vienuolyno patalpo
se. Dalyvavo (visa centro val
dyba. Kadangi vasaros metas 
ir tą pat dieną ir tuo pat lai
ku vyko Dariaus - Girėno skri
dimo minėjimas, tai šis susirin
kimas nebuvo gausus. Delega
čių buvo iš trijų skyrių. Dėl 
vasaros kaitrų rugpiūčio mėne
sį susirinkimas neįvyks. Sekan 
tis susirinkimas įvyks rugsėjo 
mėn. Visi skyriai tuo tarpu 
prašomi ruoštis prie “bunco” 
parengimo, kurs įvyks spalio 
16 d. Skyriai prašomi tuo tar
pu rinkti minėtam parengimui 
dovanų ir jas sunešti ateinan- 
tin susirinkiman, kurs bus rug
sėjo mėn. Skyriai ir (visos rė
mėjos prašomos uoliai pasidar
buoti, kad “bunco” parengimas 
būtų sėkmingas. To parengimo 
pelnas eis paliegusių seselių na 
mo statybos fondan. Apie šio 
seselių poilsio namo reikalin
gumą jau visuomenei aiškinta 
ir pritarimas gautas. Bereikia 
pasidarbuoti, kad sumanymas 
be atidėliojimo būtų įvykdytas.

X Inž. Alfonsas ir Stasė 
Semėnai, savininkai Daina TV, 
3321 So. Halsted, paaukojo ra
dijo aparatą laimėjimams Dai
navos jaunimo stovyklos šven
tėje.

X Į Cicero ateina daug Laiš
kų iš Suvalkų krašto (dab. Len 
kijoj) nuo lietuvių, kurių ten 
gana sunkus gyvenimas. Prašo 
vartotų rūbų ir avalynės. Ele
na Ringailaitė, gyv. 1515 So. 
5Oth Avė., Ciceroje, patyrusi 
apie šeimą su 9 vaikais, reika
lingą rūbų, parūpino jai apie 
80 sv. rūbų ir pasiuntė apmo
kėdama apie $20 pašto išlaidų. 
Elena Ringailaitė yra pensinin
kė, labai geros širdies katalikė. 
Atjaučia neturtingus. Stengia
si padėti. Ji yra geriausias pa
vyzdys, kaip reikia padėti varg 
stantiems lietuviams.

X Sv. Jurgio parapijos biu
letenis rašo, kad Sv. Onos šven 
tė, tai yra, sakytume, Močiutės 
šventė. Ji buvo Jėzaus Kris
taus, mūsų Išganytojo, močiu
tė, kuris visus tuos, kurie klau 
sė jo žodžių, vadino savo bro
liais ir seserimis.

Sv. Ona bažnyčių paveiks
luose ir skulptūrose vaizduoja
ma kaip dieviškųjų tiesų mo
kytoja.

Sv. Onos šrventė yra liepos 
26 d., antradienį.

X Vytauto Didžiojo figūra, 
kuri buvo vežama Žalgirio mi
nėjimo parade, buvo pagamin
ta iš gipso jauno skulptoriaus 
Gabrieliaus Rudavičiaus, finan 
suojant Valerijonui Šimkui. 
Pulkininkui Rėklaičiui prašant, 
V. Šimkus sutiko ją atiduoti 
Kovų Muziejun, kurj Romuvė- 
nai nori įruošti tėvų Jėzuitų 
namuose.

•
X Justas IJeponis, Fumitu- 

te Center krautuvės savinin
kas, paaukojo dvi saulinimosi 
kėdes Dainavos stovyklos šven 
tėję ruošiamiems laimėjimams.

X Dantų gydytoja Ona Ga- 
rAnienė ir dr. Albinas Garū-
nas. 2737 W. 71 St., yra a tosto 
gose iki rugp. 8 dienos.

X Lietuvių Auditorijos or
kestrui reikalingas saxofonis- 
tas. Kreiptis į Liub. Biknevi- 
čių TO 3-1859 — 1938 South 
48lh Court, Ciceroj.
\

CHICAGOS ŽINIOS
RESPUBLIKONŲ KONVEN

CIJA

Šiandien International Am- 
phitheatre patalpose, Chicagoj, 
prasideda respublikonų konven 
cija, kuri nominuos respubliko
nų kandidatą į valstybės prezi
dentus ir viceprezidentus. Ne
abejojama, kad Nixonas bus 
nominuotas į prezidentus. Sti
priu kandidatu į vicepreziden
tus laikomas New Yorko gu
bernatorius Rockefelleris, ta
čiau jis pakartotinai pareiškė, 
kad viceprezidento pašto nesie
kia.

Respublikonų vadovybė daug 
darbo įdėjo, ruošdama rinki
minę platformą. Piliečių teisių 
pakomisija penktadienį posė
džiavo net 16 valandų ir savo 
pasitarimus nutraukė net po 
vidurnakčio, jau pirmą valan
dą nakčia į šeštadienį.

Rytoj, antradienį, į konven
ciją atvyks prezidentas Eisen- 
howeris. Sheraton - Blackstone 
viešbuty prezidentą sutiks Ei- 
senhowerio kalbinėto nariai, iš
skyrus Valst. Sekr. Herter, ku
ris bus Washingtone; taipgi su 
tikime nedalyvaus Darbo sekr. 
Mitchell, bet bus JAV ambasa-

DU BROLIAI VADOVAUS 
RESPUBLIKONŲ AP

SAUGAI
Broliai Hovvard ir Charles 

yra paskirti vadovauti polici
jos daliniams, kurie saugos 
prez. Eisenhovverį ir respubli
konų konvenciją Chicajoj. Ho- 
ward vadovaus policininkams, 
paskirtiems į miesto centrą ir 
į konvencijos patalpą. Leite
nantas Charles vadovaus dali
niui, kuris budės Chicagos mie 
sto centre. Jau daugiau kaip 
400 policininkų buvo nuvykę į 
International Amphitheatre pa 
talpas, susipažino su #savo už
daviniais konvencijoje. Net 
apie 776 uniformuoti ir neuni- 
formuoti policininkai skiriami 
konvencijos ir prezidento sau
gumui budėti ir tvarką palai
kyti.

I-M a
? t-

' S

Bandomas respublikonų konvencijos kūjis ir ąžuolas. Konvencijos 
reikalų tvarkytojas bando kūjį j ąžuolą, kuris konvencijos metu 
turės skambėti daug kartų.

20 ŽMONIŲ AREŠTAVO UŽ 
LAŽYBAS

Chicagos policija \Vrigley1 
Field stadione areštavo 20 žmo 
nių, kurie ėjo lažybų iš pinigų. 
— katra beisbolo komanda lai
mės.

šiemet baigė 25 asmenys, jų 
tarpe yra 5 jau vedę vyrai bu 
šeimomis ir buvo atvykę net 7 
vaikai žiūrėti, kaip jų tėvai 
gauna “gail. seserų” diplomus.

Ties Pershing Road ir Iron 
gatve Chicagoje planuojama 

VIRAI TAMPA “GAIL. pastatyti naują šiukšlių ir at- 
SESERIMS ’ matų degintuvą (incinerato-

Alexian Brothers Ligoninės rių), kuris kainuos apie $5,- 
Gailestingųjų Seserų Mokyklą 000,000.

32 SVARŲ KNYGA APIE 
KENNEDY

Chicagietė mergina Bridget 
Baletto, 20 m. amžiaus, tiek 
susiinteresavusi šen. Kennedy 
pasisekimu, kad kiekvieną ži- 

Chicagoje neabejojama, kad nią apie jį kerpa iš laikraščio 
respublikonų kandidatas į pre- ’ ir klyjuoja į knygas, kurių su 
zidentus bus Nixonas. J vice-! gįdarė 1,000 puslapių Ir sveria

KĄ NOMINUOS RESPUBLI 
EONAI?

prezidentus minimi keli kandi
datai: dabartinis JAV ambasa-1dorius prie Jungt. Tautų Hen
ry Cobot Lodge, respublikonų

dorius prie Jungt. Tautų Hen- nacionalinio komiteto pirminin 
ry Cabot Lodge, Biudžeto Biu- , kas sen< Thurston Morton, li-
to direktorius Maurice Stans, 
Civilinės ir Gynimo Mobilizaci
jos Įstaigos direktorius Leo 
A. Hoegh.

LAIMĖJO VASAITIS
Tarp 12 jaunų pianistų, ber

niukų ir mergaičių, kuriuos iš
rinko dienraštis “Tribūne”, su
darydamas savo programą fes 
tivaliui, vieną iš aukščiausių 
vietų laimėjo Alvydas Vasaitis, 
15 m., gyvenas 1406 S. 57th 
Avė., Cicero, UI. Jis priskirtas 
vyresniųjų A. klasei. Šie dvy
lika geriausiųjų dar rungsis

beraliojo sparno žmogus šen. 
Jacob K. Javits. Šalia šių trijų 
taipgi minimos Darbo Sekreto
rius James P. Mitchell.

ĮVAIRUS ĮVYKIAI
Chicagoje gausu įvairiausių 

parengimų, šeštadienių vaka
rais būna aūtomobilių lenkty
nės Soldier Field parke. Meti
nis rinktinių žaidikų futbolo 
žaidimas įvyks rugp. 12 d. Chi 
cagos Muzikos Festivalis bus 
rugp. 20 d. Dienraščio “Daily 
News” regata — rugp. 21 d. 
Chicagos apylinkėse yra net

rugp. 20 d., ir tada laimėtojas1 44'°°°. aknį mj4koIi,). i^korns,pasivaikčiojimams, žaidimams, 
meškeriojimui. Reikale apie 
tuos miškelius galima gauti in- 

MILŽINIŠKA PSICHIATRINE formacijų kreipiantis telefonu

bus išrinktas dalyvauti festi
valyje.

LIGONINE

Chicagoj planuojama pasta
tyti naują $16,474,000 kainuo
jančią neuropsichiatrinę ligo
ninę, o taipgi pravesti žymius 
remontus ir pagerinimus kito
se penkiose Chicagos psichiatri 
nėse ligoninėse. Tai bus gali-

COlumbus 1-8400.
NAUJAS “TRIBŪNE” 

VADOVAS
Vieton mirusio Campbell, 

nauju Chicago Tribūne leidėju 
ir Tribūne bendrovės preziden
tu išrinktas J. Howard Wood,

ma įvykdyti, jeigu balsuotojai anksčiau kelet* metų buvęs 
_ . . „ “’T’rlhlinp’’ monnrlinrici y,lapkr. 8 d. pritars planui už
traukti bonais $150,000,000 pa
skolų.

Tribūne’’ menedžeris, o nuo
1955 m. — bendrovės vicepre
zidentas. Prie “Tribūne” jis jau 
dirba 35 metus.

32 svaru. Šen Kennedy ją su
interesavo, kai jį turėjo pro
gos išgirsti kalbant Covenant 
klube. Ji yra baigusi Aųuinas 
Aukšt. Mokyklą. Dabar laiki
nai pasitraukia iš 3avo tiesio
ginio darbo ir pradeda eiti te
lefonistės pareigas Chicagoje 
įrengtoje Kennedy rinkiminėje 
būstinėje 333 N. Michigan.

VASAROS STOVYKLOS
Chicagos katalikų jaunimo 

organizacijos CYO turi 35 va-' 
saros dienines stovyklas, kur 
mokomasi rankdarbių, spor
tuojama, žaidžiama, mušama 
beisbolas, plaukiojama. Infor
macijų galima gauti WEbster 
9-7273.

KALBĖTOJĄ PADIDINS 
12 KARTŲ

Chicagoj, International Am
phitheatre patalpose, kur vyks 
respublikonų konvencija, yra į- 
taisomas televizijos ekranas, 
kuriame kalbėtojus bus galima 
matyti 12 kartų didesnius ne
gu natūralus jų dydis.

NORI DARBUOTIS DEL 
KENNEDY

Illinois Businessmen’s Com- 
mittee for John F. Kennedy 
kurio būstinė yra 333 N. Mi
chigan avė., Chicagoje, sušilau 
kė šimtus savanorių, kurie siū
losi talkinti, kad Kennedy bū
tų išrinktas prezidentu.

SESELĖ SVARBIAUSIA 
KOPLYČIOS PLANUOTOJA

Northern Illinois Universi
tete, DeKalb mieste, baigta 
statyti katalikų studentų New- 
man centro koplyčia. Pagrin
dinė jos planų sudarytoja bu
vo Seselė Marija Solina, meno 
departamento vadovė Šv. Ksa
vero Kolegijoje. Jai talkino 3 
studentės: Giedra Jankanis,
kuri padarė avalinę mozaiką 
altoriaus bazėje, kurios viršuj 
juodas marmuras; kitos dvi 
talkinusios studentės — Ma- 
riann Muller ir Stephanie Ri
chardą.

KROATO SKULPTORIAUS 
PARODA

Chicagos Miesto Bibliotekoj 
(Michigan ties Randolph) me
no skyriuje nuo rugp. 3 d., iki 
31 d. vyks kroato skulptoriaus 
Paul K. Kufrin darbų paroda.

Rimto būdo jauna lietuvaitė 24- 
■metų, ūgio-162, brunetė, liekna, 
neseniai atvykusi iš Lietuvos nori 
susirasti rimtą gyvenimo draugą- i 
lietuvį.

Regina bei (Duensing) 
Mervveiu Str. 9 

Hamburg, Germany

MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS ANT VISŲ 
TAUPYMO SĄSKAITŲ Z ,

INDELIAI APDRAUSTI IKI $10.000.90
Paskolos ant namų nuo vieno iki dvidešimties metų — 

lengvais mėnesiniais atmokė j tonais.

BRIGIITON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė. CHARLES ZEKUS, Sect’y LA 3-8248
VALANDOS: Kasdien nuo 9 Iki 4-30; Ketvirtadieniais 9 Iki 8 v. vak. 

Trečiadieniais uždaryta.

PERKRAUSTYMAI - MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITLAMCA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas FRontier 6-1882

TV — RADIJAI — HI-FI — STEREOFONINIAI HI-FI, VOKIŠKI 
ORO VĖSINTUVAI — AIR-CONDITIONING

FRA N K’S Television and Radio, Ine.
SALES & SERVICE Sav. P. Keršis, P. Endzelis, J. Bendoraltis
3240 South Halsted Street Tel. CA 5-7252

1909 INSURED 1960

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lttuanies Avenue
Pristatome J visas krautuves Ir 
restoranus, taip pat išsiunčia
me i visus artimuosius miestus 

Tel. CLiffaide 4-6376

'mimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimmiiiiiiiiii
ESU PREKYBININKAS, jleftkau 

gyvenimo draugės, nuo 80 Iki 37 
metų. laiškus siųsti tik su fotogra
fija. Paslaptis garantuota. DRAU
GAS, Adv. 5417, 4545 W. «3rd St., 
Ghleago 29, IU.
HIHIimUIIHIIHHIIIIIIlMHIIIIIIIIIIIIIHUIl

Taupyk Stipriausioje 
CHICAGOS TAUPYMO 

BENDROVĖJE 

Turtas — $75,000,000.00 

Atsargos Fondos $6,500,000.00

Justin Maekievvieh, Chairman of the Board 
Justin Mackievvieli Jr., President

FREE PARKING

STANDARD FEDERAt SAVINGS
AND UOAN ASSOCIAtlON Q OF CHICAGO >

^ 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32

*■ K PHON4: Vtrglnlp 7-11415 ..
VALANDOS: Kasdien, įskaitant šešt. nuo 9 vai. ryto iki 4 

vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

J?

X O. Kilienė, K. Copek, St. 
Kaulakis, O. Ivinskaitė ir Mrs. 
Klimas sudaro komisiją T. Ma
rijonų Bendradarbių Chicagos 
apskrities piknikui, kuris į- 
(vyks sekm., liepos 31 d., 'tėvų 
Marijonų soduose darendon 
Hills. Jos parūpino daug gra
žių dovanų, kurios bus išdalin
tos burtų keliu. Bus daug do
vanų ir už įvažiavimą, taip va
dinamų ”door prizes”. Veiks 
visų skyrių palapinės su lietu
viškais užkandžiais ir gaivinan 
čiais gėrimais. Visi tėvų mari
jonų bičiuliai maloniai kviečia
mi.

NEMOKAMAI SKOLINA 
FILMUS

Galima nemokamai pasisko
linti filmų judamiems paveiks
lams rodyti. Reikia kreiptis ad 
resu:

State Director
US Savings Bonds Division 

Treasury Department 
536 S. Clark St.
Chicago 5, Illinois.

G K A III \ S K A S

J. G. TELEVISION OO.
2512 W. 47th St.. FR 6-1998 

TV. RADIJAI, HI-FI, VB8INTUVA1 
I’ardavimMs-taisymaa. Sek. uždaryta

NAUJ Ų J Ų MADŲ
Kampinės sofos ir kitokio baldai 

1

$99 95 už abi 
P. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, Savininkai

ROOSEVELTFURNITURE CO
2310 West Roosavalt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9-9 vai., kitomis dienomis 9-8. 

Liepos Ir rugp. mėnesiais sekmad. uždaryta

KAS TIK TURI GERA SKONI,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮl -

Moderniškiausia lietuvių baidų krautuvė Chicagoje

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimokė- 
jimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių firmų 
baldai. Televizijos, šaldytuvai ir visa namams ir ofisams įrengti.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — ‘ 
FURNITURE CENTER. INC.

Naujas adresas: 3207 So. Halsted St. VIctory 2*4226
Krautuvė atidaryta pirmad. ir ketvirtad. 9 v. ryto iki 9 ▼. vak. 
Kitom dienom nuo 9-6 vai. Liep. ir rugp. mėn. sekm. uždaryta. ✓
--------------------- " ■ ■■y—Tr

TAUPYKIT TEN, KUR MOKAMAS AIJKS. DIVIDENDAS

MOVING
2047 W. 67 PI. WA 5-8063
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdraudė

oc 4
Vestuvių nuotraukos ir 

augStos rūšies fotografijos
mūšy specialybė,

PRECIN PHOTO 
STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, aav.
4068 ARCHER AVENUE

Tel. VIrgtnia 7 2481

APDRAUSTAS SAUGUMAS - PELNINGI PATARNAVIMAI
Pasinaudokite sekančiais mflsų patarnavi
mais: Nariams veltui iškeikiame čekius. Duo
dame Money Orderius — čekius šeimos tol
ioms apmokėti. Apdraudžiamo taupymo sky
rius. Kalėdų Ir vakarijų skyriai. Aukšti di
videndai. Jaunuoliam* kolegijos honų sky
rius. Nemokamas parkinlmas. .Saugios vau I tų 
dėžutės. I>e|Mi7.it«vimas naktį.- Organizaci 
joms veltui kambarys susirinkimams. Ir daug 
Jdtų naudingų patarnavimų.

i i; .n
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CHICAGO SAVINGS & LOAN ASS'N
6245 So. Westem Avė., Chicago, III. Telef. GRovehill 6-7575

ATDARA: Pirmadienį nuo 12 Iki 8. antradienį nuo 9 Iki 4, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 9 iki 8. 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 12:30 vai. po pietų.

4031 ARCHER AVENUE. CHICAGO 32, ILL 
Phamt LA 1-4719

Kiekviena nąskalta Iki IlO.nftn yra n pora imta 
Federa.||nfte valdžios Draudimo JeiaigoJe,

AVGVST SALDI KAS, Fre/tdenlaa


