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EUROPOS UNIJON MAN02JUNGTI SATELITUS
Edenas kiek prasitarė, kas bus

Tarybai baigus posėdžius
SALOMĖJA NARKĖUŪNAITĖ
Mūsų korespondentė New Yorke

siūloma Europos saugumo reikalu

NEW YORKAS. — Amerikos Lietuvių Bendruomenės Laiki
nis Organizacinis Komitetas, trejus metus skleidęs šiame kraite
LONDONAS, liep. 9. — Anglijos premjera* Edenas atidengė
bendruomenės idėją, bendruomenę įkūręs ir įvykdęs rinkimus, pa
dalį planų, kuriuos Vakarai siūlys Bulganinui saugumo siekiant
galiau perdavė tolimesnį jos vadovavimą naujai vadovybei.
Jo garbei surengtą banketą
Edeno dėstytas planas, kuris,
Ta taryba, šių metų gegužės 1
Edenas panaudojo Anglijos po
liorius (Philadelphia), Ant. Saud. bendruomenės narių išrinkta, laitis (Waterbury), dr. Br. Nelitinei linijai prieš Keturių kon atrodo, visų trijų yra sutartas
patiekti Bulganinui, yra ne kas
liepos 2 ir 3 dienomis New Yor mickas (New Yorkas) ir prof. J.
ferenciją pasakyti.
kita, kaip kvietimas Rusijos ir
ke buvo susirinkusi savo pirmo Žilevičius (Elizabethas).
Konferencijos pirmasis tiks jos europinių satelitų jungtis
sios sesijos. Ji ne tik perėmė pa Prel. J. Balkūnas, kuris visą
las, anot Edeno, turėtų būti ne prie JAV, Anglijos, Prancūzijos
reigas, bet ir nusistatė gaires laiką vadovavo Lokui ir ypatin
pasitikėjimo vienų kitais suma ir jų sąjungininkų sutinkant taip
ateities darbui.
žinimas.
gai nusipelnė bendruomenę orga
tvarkyti ir riboti savo karines
Suvažiavimo pabaigoje taryba nizuojant, išrinktas bendruome
Anglijos atstovas vyksta kon pajėgas, kaip tai numato V. Eu
priėmė pareiškimą, kuriame „su nės garbės nariu.
ferencijon rimtai ir nuoširdžiai ropos Unijos sutartis.
dideliu dėkingumu prisimena mū Bendruomenės Organizacinia
derėtis, bet tose derybose nebus
Kom. Kinijos prezidentą* Mao Tse-Tungas (kairėje) vaišina š. Vietnamo prez. Ho Chi Minh, koris per
sų mokslo, meno, švietimo, spau me Komitete dar buvo: nariais 10 diena tarėsi Peipinge su kom. Kinijos vyriausybe. H Peipingo Ho Chi Minh su delegacija išvyksta Mask- pažeisti šie principai: nebus su
Visi pasisakė prieš
dos, radijo veikėjus ir visus tuos — K. Bielinis, H. Blazas, W. M. ron.
(INS)
tikta sugriauti Atlanto pakto or
lietuvius, kurie savo gabumus, Chase, dr. M. J. Colney, K. Klei
ganizaciją; Anglija nesutiks skir Vokietijos neutralume
darbą, jėgas skiria lietuvių tau va, Ant. Saulaitis, dr. P. Vileišis Amerikos - Vokietijos
tis nuo Amerikos; Anglija sieks
STRASBOURGAS, liep. 9. —
tos gerovei ir ateičiai, o ypač mū ir J. Vilkaitis; nariais antrinin
Vokietijos suvienijimo.
Visi Europos Tarybos pataria
sų brolius Lietuvoje, kurie už kais — dr. Br. Nemickas, A. Ošskraidymo sutartis
Iš
Edeno
kalbos
išeina,
kad
mosios asamblėjos nariai pasi
tautos likimą aukoja savo gyvy lapas, A. S. Trečiokas, Pr. Vai
Berlyno
konferencijoje
Molotovo
WASHINGTONAS,
liep.
9.
—
sakė prieš Vokietijos neutraliza
bę ir laisvę".
nauskas ir J. Valaitis.
pasiūlytas visų Europos valsty vimą. Rezoliucijos tuo reikalu
Visoms orinio susisiekimo ben
Toliau tame pareiškime tary
Suvažiavimo komisijose dirbo: drovėms reiškiant nepasitenkini
bių nepuolimo paktas, kuri Bul- tyčia nepriimta, tačiau įsakmiai
ba skelbia ateinanti organizuo rezoliucijų—dr. J. Girnius, prof.
VIENA, liep. 9. — Austrijos JAV saugumo pareigūnai va ganinas tikriausiai ir Genevon visų kalbėjusių pabrėžta, kad
mą, valstybės dep. pasirašė su V.
tai tęsti ir plėsti Amerikos lietu V. Maciūnas, prof. St. Yla, S t
Vokietija orinio susisiekimo su sutarties ratifikavimo užbaigi kar jau perėmė vilą savo žinion, atveš, Vakarams nebus priimti prez. Eisenhoweris, Edenas ir
vių ilgamečio lietuvybės darbo. Barzdukas ir prof. Stp. Kolupai
tartį, kuri suteikia vokiečių mui kliūčių nebematant (Tik o prie jos vartų šveicarų policija nas ir bus pasiūlyta kita išeitis, Faure tokį pasiūlymą atmestų,
Dėkodama visiems bendruome la; rinkimų — J. Kapočius, dr.
Lufthansai teisę skristi ne tik prancūzai dar jos neratifikavo), pastatė savo sargybas. Viloje kuri turėtų sunaikinti Rusijos jei Bulganinas jį pasiūlytų.
ninės minties pradininkams, ta Bajerčius, J. Stukas; ekonomi
iki New Yorko, bet ir iki Chica- JAV karinė vaddvybė rengia ka statoma aparatūra, kad prezi baimę, jog Vokietija ar kas ki
ryba praneša, kad ji nutarusi nėje — dr. A. Nasvytis, Alf. Mi
Viena nuomonė vyrauja ir ki
gos,
Bostono, Philadelphijos, riuomenės ir karių šeimų išveži dentas galėtų nuolat susisiekti tas iš vakarų pusės ją užpuls.
steigti: 1. Liet. Bendruomenės kulskis ir J. Kapočius.
San Francisco ir Los Angeles. mo planus. Pirmiausiai bus išvež su VVashingtonu ir kitais numa
Tuo reikalu Edenas taip kal- mtuo klausimu — kad sovietų rodoKultūros Fondą, telkiantį lėšas Suvažiavimas išrinko komisi
tytais taškais. Prez. Eisenhowesuminkštėjimo priežastis telietuviškos kultūros, švietimo ir ją statuto reikalams. Ta komisi Iš rytinių JAV miestų Luft tos karių šeimos, kurių amerikie ris atvyksta Genevon liepos 16 d. bėjo: „Ai galiu suprasti, kad ru- 1
sai bijo, jog laisvoji Vokietija bėra paslaptis. Dauguma norėtų
auklėjimo reikalams, 2. Liet. Kul ja veiks ilgesnį laiką. Ją sudaro hansa galės pasiekti visus nori čių zonoj yra daugiau kaip 3,000.
gali susijungti su Vakarais. Aš prileisti, kad Sovietai yra įsipai
tūros Tarybą kultūriniams klau penki asmens: pirm. adv. J. Šle mus taškus Karibų juroje ir Lo Joms pasakyta, kad būtų pasiren
Indijos
komunistai
manau, kad taip tikrai bus. Ru nioję į kokią didelę bėdą, todėl
simams ir uždaviniams ir 3. Liet. petys, prof. J. Puzinas, J. Vilkai tynų Amerikoje.
gusios išvykti apie rugpjūčio
sai net gali manyti, kad tai pavo reikėtų tą progą išnaudoti ir ge
Bendruomenės ftviethno ir Au- tis, dr. J. Bajerčiua ir Ant. Sau Atitinkamas teises gavo JAV
minuos
Nehru
part%
pradžią.
jinga jų saugumui, tačiau reikia rokai iš jų užsiprašyti, ypač juos
klėjimo Tarybą,
orinės bendrovės skraidyti Vo
laitis.
NEW
DELHI,
liep.
8.
—
Kai
atsakyti, kad taip neturėtų būti. paspausti, kad jie mažiau kontro
I š
kietijoje, kur svarbiausi taškai Rengia Genevoje vile Nehru važinėjo po Rusiją ir pa
Visi tie organai yra sudaromi
Mes esame pasirengę, manau kad liuotų savo satelitus. Pirmas
Pranešimai ir referatai
yra Hamburgas, Koelnas, BonBendruomenės valdybos (kon
sirašė su jos vadais užsienio po ir kitos Vakarų valstybės, Vokie žingsnis gal būtų leidimas sate
takte su atitinkamomis kultūros Pranešimus apie ligšiolinį ben na, Frankfurtas, Stuttgartas ir Eisenhoweriui gyventi litikos tikslų deklaraciją, Indi tijos neišskiriant, yra pasirengu litams dėtis prie Europos Tary
institucijomis), ir jų veiklai val druomenės organizavimo darbą Miunchenas.
GENEVA, liep. 9. -— Jau su jos kompartijos centro komite sios padaryti susitarimų, kurie bos.
dyboje bus specialių pareigų na padarė Loko pirm. prel. J. Bal • Ketvirtadalis kom. Kinijos
rasta graži vila prez. Eisenho tas buvo susirinkęs ilgam posė tuo reikalu gali rusus nuramin
Dulles mano, kad
riai.
kūnas, ižd. W. M. Chase, sekr. biudžeto 1955 skiriama kari
weriui laike Keturių konferenci džiui naujai taktikai nustatyti. ti"
Ant. Saulaitis, Tautos Fondo pa
niams reikalams — pranešė fi jos gyventi. Ji yra apie 5 mylias Iš paskelbtos rezoliucijos toji
Trijų dienų darbas — per dvi
Ir čia Edenas pranešė, kad pa
rusų Ūlos pabiro
sų ir ženklelių platinimo adminis
nansų ministeris sėsijon sušauk nuo Genevos miesto; iš jos ma taktika aiškiai matyti: pagirta sirengta kviesti Rusiją ir jos eu
Dėl karščių ir dėl to, kad su tratorius A. S. Trečiokas ir Kon
WASHINGTONAS, liep. 9. —
tam parlamentui. Sumos per ra tosi Lemano ežeras ir Mount Nehru užsienio politika ir pasi ropinius satelitus jungtis prie
važiavime buvo narių iš tolimų trolės komisijos pirm. J. Vilkai
diją neminėtos. Išlaidų pagrin Blanc kalnas. Vila priklauso rengta bendradarbiauti su Neh Vakarų Europos Unijos sutartos Čia vakar paskelbtas Foster Dul
vietovių, trims dienoms numaty tis.
das — imperialistai supa Kiniją. vienam šveicarų pramonininkui. ru kongreso partija vykdant jai ginklavimosi ribojimo schemos, les pareiškimas, darytas vienai
toji darbotvarkė atlikta per dvi Savo sveikinimo žodyje, o po
tuos projektus, kurie skirti ma kurios ribose tvarkomas dabar kongreso komisijai biri. 10 d.
as
dienas taip, kad trečioji diena to ir pranešime Loko pirm. prel.
sių gerovei pakelti.
Vokietijos atsiginklavimas ir jo apie sovietų užsienio politikoje
buvo palikta suvažiavininkams J. Balkūnas kėlė lietuvių bendruo
Rezoliucija sako, kad bus sten kontrolė. Edenas kalbėjo: „Mes rodomus pakeitimus.
atsikvėpti ir keliauti į namus. menės uždavinius ir darbus, prieš
giamasi organizuoti bendrą veik jau pradėjome gyvendinti Vaka
Jis kaip su kirviu kerta, kad
kuriuos
pirmoji
bendruomenės
— Indijos Nehru ir Jugoslavijos Tito pasirašytoje deklaraci lą su kongreso partijos masėmis, rų Europoje eilę ginklavimosi
Suvažiavimas pradėtas ir baig
tuos pasikeitimus diktuoja tik
tas Lietuvos himnu. Be tarybi- Taryba atsistoja.
joje reiškiama viltis, kad atsiradus daugiau tarptautinio pasitikė pasitelkiant pagalbon tuos par apribojimo ir kontrolės schemų.
Sov. Rusijos ūkiniai sunkumai,
ninkų, posėdžiuose svečiais daly — Tai istorinis įvykis mūsų jimo ateis laikas išrišti ir visus gnčus be patikrinti visems saugu lamento atstovus, kurie nėra pa Mes pradėjome taf daryti perei
vavo ir vietos lietuvių atstovai, tautos gyvenime. Kai tauta yra mą. Pasisakyta ir ui nusiginklavimą bei atominių ginklų panaiki tenkinti savo partijos vadovybe. tą rudenį. Tai yra dalis plano, o ne esminių tikslų atsisakymas.
Anot jo, sovietų ūkis yra persi
žurnalistai ir net savo atostogas nustojusi nepriklausomo gyveni nimą veiksmingą tarptautinę kontrolę įvedus.
kurį
mes
sudarėme
Londone,
o
Šitas kompartijos nutarimas
tempęs ir priartėjęs prie katas
nutraukęs prof. K. Pakštas. Pa mo, išvaryta iš savo gimtojo
— Amerikos lenkų Kongreso delegacija lankėsi valstybės de negalės patikti Nehru, nes tai paskui galutinai patvirtinome trofos taško, todėl Kremlius jieštį suvažiavimą žodžiu ir raštu krašto, išsklaidyta po įvairias partamente ir išdėstė savo nuomones dėl Lenkijos laisvės atstaty
yra komunistų bandymas sprog Paryžiuje, kai sutarėme kurti ko atoslūgio, kad nebereikėtų
sveikino gausybė organizacijų ir pasaulio šalis, jos rinktieji vai mo, dėl jos vakarinių ir rytinių sienų, dėl Vokietijos atginklavimo
dinti kongreso partiją iš vidaus. Vakarų Europos Uniją. Ta su-! lenktyniauti su laisvuoju pasaupavienių asmenų. Asmeniškai kai suvažiuoja tartis likimo rei ir kitais klausimais. Delegacija paliko memorandumą prez. BisenKad kas nesuprastų, jog Indi tartimi mes prisiėmėme kaikurių liu, kurio ūkio subirimo jie taip
sveikinimo žodį tarė ir Gen. Lie kalais ir lietuvybės išlaikymo bei hotoeriui ir valst. sekr. DuTles.
jos komunistai priartėjo prie susivaržymų. Tuos pačius įsipa tikėjosi, bet kuris vis stiprėja ir
tuvos konsulas J. Budrys; laiš laisvinimo kovos klausimais. Tas
— Iš Argentinos laivyno ir aviacijos išmesti vakar visi kari Nehru partijos ir socialiniai-ūki- reigojimus - susivaržymus prisi stiprėja.
kais sveikino vyskupas V. Briz- faktas mus skatina prie rimto ninkai, kurie dalyvavo birželio 16 d. sukilime. Dauguma išmestųjų
nėje srityje, rezoliucijoje pasi ėmė ir V. Vokietija. Šitas idėjas
gys, L. Šimutis — Alto ir dien darbo, susikaupimo, susiklausy randasi užsienyje. Sakoma, kad nebus baudžiamas nė vienas ka
juokta iš kongreso partijos vadų visiems naudinga pastudijuoti. ROMA, liep. 9. — Nehru ir
raščio Draugo vardu, Balfo pirm. mo ir vienas kitu pasitikėjimo. rys, kuris įrodė sukilime veikęs vykdydamas vyresniųjų įsakymus.
pasisakymų, jog Indijoje bando Nėra pagrindo teigti, kad jos ne popiežius Pijus XII vakar susiti
prof. kan. J. B. Končius, Liet. Apie trejų metų organizacinį
— Šiandien pereina iš Kinijos į Hong Kongą trys amerikiečiai, ma kurti socialistinė visuomenės galėtų būti išplėstos iš Vakarų ko pirmą kartą ir kalbėjosi be
Išlaikymo Tarnybos valdytojas Loko darbą pirmininkas pareiš buvę Korėjos karo belaisviai, kurie nusivylė komunizmu ir nutarė
santvarka. Vyriausybė papeikta į Rytus. Gal gali būti sudaryti ir liudininkų apie pusvalandį. Pas
prof. Zaikauskas, Liet. Rašyto kė:
grįžti namo. Jiems rengiamas labai šaltas priėmimas, o gal ir už bendradarbiavimą su anglų kiti planai, kurie duos pasitikė kui popiežiui buvo pristatyta
jų D-jos pirm. Ben. Babrauskas — Lietuvybės darbai mums teismas, jei yra sulaužę įstatymus.
Nehru duktė ir jo palydovai.
finansiniais interesais.
jimą ir saugumą".
ir kt. Sveikinimas gautas ir iš buvo virš visokių partinių, srovi
Kanados PLB Krašto Valdybos. nių ar asmeninių reikalų. Jautė vinimui skirto procento turi bū- besnius suvažiavimo momentus Japonija lėtinanti me bendruomeninį jautimą, mus ti susitarta su laisvinimo orga užrašė į juostas, pakviesti į Lie
Vadovybė ir komisijos
jungė bendruomenės idėja.
savo apsiginklavimą
tuvą tarė žodį: SUkliorius, J. Ka
nais.
Suvažiavimas tarybos prezi- Apie bendruomenės piniginius
Du ilgoki referatai buvo skir počius, J. Vilkaitis, prof. Štp. TOKIO, liep. 9. — Japonijos
diuman trejiems metams išrinko reikaus bendrai referatą skaitė
ti apžvelgti tolimesnei bendruo Kolupaila, prof. K. Pakštas, prof. krašto apsaugos vadovas prane
pirmininku adv. J. Šlepetį (New K. Bielinis. Jis nurodė, kad pa
menės veiklai. Bendru klausimu St. Yla, Ant. Saulaitis, prel. Pr. ša, kad laikinai nebus vykdomas
Yorkas), vicepirmininku — prof. grindinės pajamos turėtų susi
Juras, prel. Albavičius, A. S. Tre
J. Puziną (Philadelphia) ir sek daryti iš solidarumo mokesčio, referavo St. Barzdukas, tą veik čiokas, dr. Vileišis, Vacį. Alksni šešių metų atsiginklavimo pla
retore — dr. M. Alseikaitę - Gim iš aukų, iš parengimų ir iš pali lą paliesdamas dviem atžvilgiais: nis, Br. Kulys, prof. J. Žilevičius nas. Tokį nutarimą greičiausiai
bus padiktavę ūkiniai motyvai.
butienę (Bostonas). Stasys Barz kimų. Jis ypač iškėlė, kad kiek kokia ji yra buvusi ligi šiol ir i r k t
dūkas (iš Clevelando) išrinktas viena apylinkė turėtų stengtis kokios reikėtų ateity. Apie ben Nors ir neatvyko visi išrink Atidedamas į šalį planas buvo
valdybos pirmininku ir jam pa bent kartą per metus surengti druomenės uždavinius tautinio tieji dvidešimt septyni, bet daly sudarytas taip, kad jį įvykdžius
vesta sudaryti bendruomenės vai kokį nors parengimą, kurio pa auklėjimo srityje kalbėjo V. či- vavo ir dirbo aštuoniolika. Jų būtų pakankamai saugumo ir
dybą, kuri turės septynis asme jamos tam tikromis dalimis eitų žiūnas. Abudu referatai sukėlė tarpe rankoves pasiraitoję ma JAV kariuomenė jau galėtų -ap
leisti Japoniją.
nis ir kuriuos per prezidiumą į apylinkės ir centro iždą. Po to gyvų diskusijų.
tėsi net trys prelatai: Albavi
Suvažiavimo dalyviai
tvirtins taryba korespondenci- buvo išdiskutuota ir suvažiavi
čius, Balkūnas ir Juras kartu su • Izraelis ir Egiptas atnaujino
niu būdu. Tarybos prezidiumas mo nutarta, kad solidarumo mo Dvi darbu ir prakaitu persunk kun. prof. St. Yla; profesoriai ir derybas dėl pasienio incidentų
yra augščiausias organas, o val kestis metams bus vienas doleris, tos dienos praėjo, kaip dalyviai daktarai: Kolupaila, Puzinas, sumažinimo.
dyba — yra vykdomasis orga nors prelegentas siūlė tris dol. sakė, drauginga ir darbinga nuo Maciūnas, Girnius, Alseikaitė Kalendorius
nas.
Taipgi nutarta, kad 30 proc. to taika. Visi rodė didžiausį susirū Gimbutienė (vienintelė moteris),
Revizijos komisijon išrinkti mokesčio eis apylinkėms, 10 pinimą lietuvybės išlaikymu, to Bajerčius, Bendorius, Nasvytis; Liepos 9 d.: šv. Marija Ooretti.
Aptaria ekspediciją Antarktikon. — JAV laivyno ekspedicija, adm.
visi čikagiečiai: prel. I. Albavi- proc. — apygardai, 20 proc. — dėl juos rinkę galės džiaugtis muzikai: Mikulskis, Žilevičius; Lietuviškas: Cirtautas ir Vida.
Byrd
(viduryje) vadovaujama, išvyksta šiemet Antarktikon moksli
Oras
Chicagoje
kultūrininkai - visuomenininkai:
čius, dr. J. Bajerčius ir D. Velič kultūriniams reikalams ir 40 tinkamus žmones išrinkę.
nių
tyrinėjimų
tikslais. Čia jis matomas sn laivyno štabo viršininku
ka. Garbės teisman — prel. J. proc. — bendruomenės centro Amerikos Balso redaktorius Šlepetys, Barzdukas, Kapočius ir Vis dar šilta ir drėgna su tem adm. Carney (kairėje) ir adm. Dufek, kuris vadovaus ekspedicijos
peratūra apie 90 laipsnių.
laivams.
(INS)
Balkūnas (New Yorkas), J. Stik valdybai ir laisvinimui. Dėl lais- inž. Pov. Labanausko, kuris svar Stukas.

Amerikiečiai greit pradėsią iš

strijos vežti karių seimas
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samprotavimų, taip pat paklau
simai, norint labiau pažinti pa
skaitos temą.
'•

n.niE'irTLJvcDS

Popularųmo vajua ejo labai visas moteris, kurion taip gasmarkiai. P i i w vieta nesikeitė biai ir gražiai darbavosi virtunė karto, bet antra, trečia ir, vėje su ponia Helen Sirvinskas.
ketvirta keitėsi keletą kartų, kol Vete Lubertas, kurio priežiūroje buvo baras, labai buvo patengalutinis stovis liko:
Estelle Miller, Brighton, — kintas ir sveikina Roseland 8
1560, Helen Zimmer, North Si kuopos narius už labai gerą pade, — 886, Thresa CSesun, Ro vo pareigų atlikimą. Peter Butseland, — 828, Ftorence Raila, Ucus per garsiakalbį papuošė die
Town of Lake, — 740, Hiza- ną muzika iš plokštelių, k ū n a s
beth Tucker, Marquet*e Park, davė ponas ir ponia A. Petrulis.
Iš
Providence, R. I., atsi
— 494, Charlotte Strumaki, Garyf — 340, Loretta Kassel, Brigh lankė ponios P. Savickis ir P.
ton Parfc, — 300, Jįjlie Greičius, Mithieu, viešėjo pas gimines po
Marąuette Park, — 220, Anna no ir ponios John Stoškus. J.
Marie Januška, North Side, — Stoškus yra buvęs Lietuvos Vy
106, Joan Jesulaitis, Town of čių 111. — Ind. apskrities p i r 
Lake, — 100, Loretta Hushka, mininkas.
North Sde, — 88, Helen ThoAlbert L. Z&karka iš Pittsmas, — Brighton Park, — 60, burgh, Pa., taip pat dalyvavo
Stella Pavis, Cicero, — 60, Jean išvažiavime, ir pasisekė sužinoti,
Tervainis, Town of Lake, — 20, kad susižiedavo su Julie Grei
Sophie Žukas, Brighton Park, čius iš Marąuette Parko. Abu
-38.
susipaz no per L. Vyčių švente
Iš viso buvo 5,922 balsai, iš DeCroit, Mich. Laimingos atei
ko galima suprasti, su kokiu en ties mūsų draugams.
tuziazmu vyko balsavimas. Lai
Šiandien laukiama atvykstant
mėjusi gavo $50 boną, dra iš Detroit, Mich., dviejų gabių
bužių iš W. Leivis ant Ashland ir darbščių panelių — Plorence
ir 47 gt. ir gražių gėlių. Su tik Bilah ir Donna Kirsh. Mano
ru širdies jausmu norime iš ma, kad vyrų tarpe bus daug
reikšti padėkos ž odžius visiems, triukšmo. Kažin atims bus lai
kurie prisidėjo prie Amerikos mingas? Galime prarasti aplietuvių dienos pasisekimo. Gai- j skrities pirmininką.
la, kad stoka vietos išvardinti'
A. Manstavičius

MŪSŲ KOLONIJOSE

a t e i v i ų : dr. l a v o d a u g i a u s i a m a ž o s

I vicepirmininkai, V. Pitkunigis -

M. Lietuvos ueuiviu Į aekpetoriug(

v Pėtera : tis

_ ^

Toronto, Oat

Would you...

Worcester, Mass.

avo

0

ronio parką. Dabar Maironio kymą.
parke šeštadieniais susirenka
— Per Birželio įvykii| minėjaunimas pasišokti, padainuoti, j j j m ą gr a u ta grynų pajamų $40.o senimas
pasidžiaugti pri- go. Kaip buvo numatyta, pusė
augančiu atžalynu.
sumos buvo paskirta lietuvybės
Maironio parko vadovybė ir išlaikymo, kita pusė Lietuvos
reikalams.
nariai s. m. pradžioje yra nuta laisvinimo (Alto)
rę padidinti sale, n e s šeštadie Stambesnes aukas įteikė: Juš
niais darant šokius ar kitokius kos — $3, F. Borden, J. Bagdo
parengimus yra permaža. -Da nas ir V. Petravičius po $2.
— Iiepoe 17 d. Kenoshos
bar telkiamos lėšos tos salės pa
didinimo fondan. Reikia tikė Lietuvių Tremtinių Bendruome
tis, kad kitais metais salė bus nė ruošia parapijos sode links
mą gegužinę — pikniką. K
padidinta — pristatyta.

Los Angeles

lietuviu

'

perskaitė gautas telegramas iš
įvairių JAV vietų, atsiųstas jau
— Bem. Brazdžioiiis ilepos nystės draugų.
Sukaktuvininkus pagerbti at
15 d. atvyksta j Los Angeles re
1
daguoti "Lietuvių Dienų' . Kar vyko ir prof. M. Biržiška su po
tų atvyksta ir jo vyriausias sū nia, dail. Rūkštelė, dr. Labanaus
kas, dil. A. Korsakaitė, Tumas
nus.
— Partizano miiiėjimas. Lie su ponia ir daug kitų intelektu
pos 24 d. lietuvių katalikų pa alų.
rapijos salėje Akademikų Skau
— Breniiikai skautai ir šiais
:
tų Sąjūdž o Los Angeles sky metais, kaip ir anksčiau, vasa
rius ruošia iškilmingą skautų rojo Arrow Head pušyne prie
Korp! Vytis pirmininko dipl. ežero. Stovyklai vadovavo vie
inž. J. Milvydo didvyriškos mir tininkas S. Makarevičius, pade
Tame parke sekmadienį, lie
ties (194J.VĮ.25) m : nėjimą. Mi dant R'mui Dabšiui. Vasarojo 3 pos 17 d., rengiamas šv. Kazi
nėj mui komp. J. Bertulis kuria skiltys. Stovyklavimas pradėtas miero parapijos metinis pikni
kompoziciją. Artistas J. Karibų birželio 25 d., o užbaigtas lie
kas. Kiekvienais metais rengia
tas parašė specialų vaidinimą iš| pos 4 d. Šv. Mišias vieną sek- mas piknikas sutraukia ne tik
didvyrio Milvydo gyvenimo, o les atvykęs klebonas kun. Ku gv. Kazimiero parapijos paraapie tragiškai kovoje sužeistą madienį atnašavo iš Los Ange- piečius, bet ir iš tolirnesn*ų vier
ir mirusį papasakos jo visuome čingis, o kitą — skautų dvasios tovių lietuvius. Gera proga su
ninio darbo draugas Korp! Vy vadovas kun. V. Miliauskas.
sitikti su pažįstamais.
Stovyklą dar aplankė prof. M.
tis filisteris dipl. te'sin. Myko
Šiemet tikimasi dar gau
las Naujokaitis.
Akademinio Biržiška, rajono vadeiva V. Pa
Skautų Sąjūdžio skyriui vado žiūra su ponia, kun. Budzeika, sesnio dalyvi ųsupalukimo. Bus
vauja Apolonija Gajauskaitė - parapijos choro pirmininkas B. galima laimėti gerų daiktų, šv.
Naųjafcaitienė ir dipl. inž. Vikt. Seliukas, Audronis su ponia, Sa-1 Kazimiero parapijos klebonas
kys su ponia, A. Dabšys ir dau- kun. Augustinas Petraitis maloPetrauskas.
— Feliksas M asai ti s su žmo- gelis tėvų bei skautų draugų, i niai kviečia lietuviškąją visuona ir vieturte dukra laimingai Stovyklą nuo pat jos įsikūrimo į menę ne tik prisidėti prie rensugrįžę iš Chieagos.
iki už baigimo filmavo buvęs pir giamo šv. Kazimiero parapijos
— Sidabrinės vestuves ir po- m ašis Los Angeles skautų drau pikniko, bet ir į jį atsilankyti
Parapietis
kytta. Liepos 3 d. Los Angeles gininkas stud. Jasiukonis, neselietuvių kolonijoje atšventė 25 niai grįžęs iš kariuomenės,
vestuvinių metų sukkatį Pranas
— Mergaičių vasaros stovykir Anastazija Speecheriai. Įškil- la šiais metais buvo tuo pat lai
mės pradėtos bažnyčioje. Sukak ] ku, kaip berniukų, prie to pat ies 2ymūs JAV politikai dėkoja
tuvininkus j bainyči, aUydėjo ; ežero, bet tik tolėliau - pri-, V a s a r i o 6 e š i o U k t a s i o s
„ ^
25 poros palydovų
senųjų yacame sklype. Kadangi stovyk i i m o
os
Lj
d r a u g ų ir n a u j ų j ų

KANADOJE

IiVfiivos

dininkas, J. Stikliorius, J. Vilgabesimirkydami
k
r
i
s
toliniame
lys, E. Nauburas, A. Puskepalaii
vandenyje pradeda pamiršti kiMaiosioa Lietuvos Rezistenci- ^ įr ^ Paulaitis — nariai
<tųs
reikalus...
Ypatingai
sek
Palanga prie Georgian Bay
nio Sąjūdžio atstovų suvažiavisąjūdžio Centro Komiteto būs
madieniais, kas kiekvienam ka mo, įvykusio 1955 m. liepos 2 ^
y ^ N e w yorke.
Pedeįtą sekmadįenį, l|epp9 3,
Liepos 3 d. gerokai dvi šimti talikui pridera ir net privalo
ir 3 d. d. Toronte
Toronto, 1955 m. liepos 3 d.
susibūrime, ma...
M.L.A.P. Klubas turėjo puikų nes viršijančiame
Sąjūdžio Suvaž. Prezidiumas:
KOMUNIKATAS
koncertą, liepos 4-tos pamineji- po naujai suręsta pastoge, sek
(pas.) dr. M. Anysas, V.
Turedanu omenyje^ gausėjanSuvažiavime, kuriame dalyva-,
- L Da.yvavo apie ^ ^ ^ ^ o ^ ^ s ^ o n ^
„.
Pitkunigis
vo atstovai iš New Yorko, Chi-j
Klubo choras labai puikiai su
ninkai (pardavėjai) rado reika
dainavo vadovaujant mokyto- jų metų sukaktį naujai besiku- lą keletą sklypų padovanoti vel cagos, Montrealio ir Toronto,
—————
—
jui Stivena, taip pat graliai dai rainčios vasarvietės ir tuo pa tui, keletą pats klebonas pasi buvo padaryta Sąjūdžio praė
navo duetu Dambrauskaitė ir čiu atvertė naują lapą sparčiai rūpino ,ir gavosi nemažas plo jusių metų veiklos apžvalga ir
like to serve God as a
Stivens. Solo dainavo Damb besiplėtojančios vietovės erai. tas stambiais medžiais apaugu-! aptarti įvairūs ateities organi-'
Missionary?
Lygiai prieš tris metus atosto
zaciniai reikalai. Plačiai buvo
lf so. you migbt lx- int«TC«t«Mi
sio miško.
rauskaitė ir Juozas Goods. Va
gaujant prie Georgian Bay bu
išd'skutuoti Mažosios Lietuvos in«tiie Iteui«titcrs of St. l'aul. (Agc
karo vedėjas adv. Dirsė. Jj pris
Kylant naujoms idėjoms ke
14-23).
vo aptiktos lėkštos, baltučiu smė
vadavimo, sienų ir propagandos Umit:
Thcir \*a«t and tinicly mis«lon
letą savaitgali ųteko nuoširdžiai
tatė klubo pirmininkas Anta
is that of makirif? thc VVord of
liu prasidedančios, toliau kopo
klausimai.
k u r n i to all pcoph* hy
nas Norvaiša. Trumpas ir tin- mis pamargintos, kvapniomis patriūsti talkininkams ir pa
Aptarus Sąjūdžio santykius C.o.l
:
rii<ans
of thc l'n-SH, Kadio, Mo
karnas prakalbas pasak§ mrs. p u š i m i s pasidabinę ežer 0 pa- tiems kunigams braukiant nuo i su Mažosios* Lietuvos Taryba tinu PictMli— and T#>l<'vi?non.
In t hm International C"ongr«»gaKaulakiene, 4r. Ramanauskas ]r r a n tė8.
kaitą ir ginantis (tikpavasario' Vokietijoje, konstatuotas vie- tion.
you may »«-rvc God a» a toawritcr, d«»«j*cner, sočiai worir Albinas Norkus. Klubietė3
Netrukus paaiškėjo, kad pa metu )nuo įkyriai puolančių uo-« ™ ? * T »
™T™Tv£?J*Zl ch»»r,
ker, printer, typist. bookbindcr,
laisvimmo darbe
moterys turėjo pagaminę ska traukliąja vieta nebuvo apsirik dų patogus kampas nrie Wasa- Suvažiavimas librarian, dress-maker...
ThcR^ MifMionary 8lst«»rs have
nJ, i ,. įpareigojo Sąjūdžio Centro Konių valgių. Klubo vardu visiems ta, ir vos sužinojus Toronto lie J? « " _ £
convcnts
in: Kuropc I"nit«'d 8laI
.. ... .
t.s. <'ana«la and missions in lndia,
dėkoju.
Mk 9* R tuviams apie naujai išplanuotą ga Beach — Colhngwood kebo **: * ' . ,r
lhilippin<s, M« vi-o. € o vasarviete prie puikaus ežero, C L ^ T
.
* * -u
mitetą ir tokau stengtis įslygm- Jap&n,
luml-ia.
Chilo.
Argentina and Braparengtas statybai.
"
3
-i
* i *• •
l.-.
tą pačią vasarą buvo išpirkta tapo
%r^St.
• - • A ti pas-reiškusius taktinio pobu- zil. For furthcr Information writc
Karštos miojatyvos emesi sta- ,..
,.
to:
!**!*• P96 sklypai.
. .. . ,
. _ .. . .
dzio
nesklandumus
Sąjūdis
ir
toliau
laiko
ponus
ra
Rt;VI ltr.M> MOTHrB
tybimnkas Ropė. ^Talkimnkaušv. Ksafa&efo parap. pikniką*
Sekančiais metais susidomėji jant parapiečiams"pagal archi E. Simonaitį ir M. Gelžinį savo
SI'I'KRIOR
M
K
i
H
T
h
K S O*' ST. PA1 Ii
atstovais Vyriausiajame Lietu
<»kl
I
«
k
e
Shori' Rfmd. lH-rby.
Kulpavičiaus
projektą
išPiknikas įvyks liepos 17 d. mas augo ir daugėjant lietuviš tekto
augo didžiulis pastatas, tuo tar
>. Y. 7» Fort I1H*V, Stati II lOand
kiems
sklypų
savininkams
nežy
vos
Išlaisvinimo
Komitete.
Už
Maironio parke, kuris priklauso
1, Ii. Y. .141 W. . « « | € ^ .A*-«.,
pu numatytas įvairiam atosto
miai,
vienas
p
okito,
ištaigingesjų
nukrypimą
nuo
bendros
Są\ . ' i m i : - ! . >\\ n 3 . i »hi<».
;
katalikiškai Lietuvių Labdarin
gaujančių panaudojimui.
X25
Miiii.i\
Stwet. Aloxandr4a, I«a.
jūdžio linijos ir asmeninės nuo •JOT KrcHulway.
gai Draugijai, kurios konstituci- ni ir kuklesni, savomis ranko
San AntiNOki, l « \ mis
suręsti
ir
kitų
padaryti,
Šiaip
ar
taip,
bet
patys
pir
1#«
Wa^liintrton
M^ lto«44>n. >!«.«*».
monės
reiškimą
Sąjūdis
neat
cijoje įrašytas šūkis "Marija,
Sopulingoji, globok ir melskis kaip" grybai po lietaus pradėjo mieji iniciatoriai, susidomėję šia sako.
vieta, ir nemaža rūpesčio pasta
Vliką sudarančių grupių pasi- LANKYKITĖS PAS SR OS PREKYuž mus". 6ioji draugija įsikūrė dygti vasarnamiai..
BININKUS JCSŲ
Kažkaip netikėtai užklydęs at ruoju metu įdėjęs klebonas Ažu tarimuose Sąjūdžio atstoVai kal1919 metais, įsigijo Maironio
parką ir dabar Worcesteryje kreipė savo dėmesį Toronto šv. balis atskleidė naują lapą To- ba visų Mažosios Lietuvos lietuPARAPIJOJE
Jono
parapijos
klebonas
ir
su
ronto
lietuvių
gyvenme.
Cia
jau
I
vių
vardu.
Maironio parkas pasidarė mėgs
Jie yra arti josų na
Sąjūdis laiko būtina, kad Lie
tamiausias, kaip seniems lietu sirūpino, kad torontiškiai, besi- randame gatvių pavadinimus,
mų ir siūlo jums jvai
rių prekių, plačiai ži
viams, taip ir naujiems atei kepindami karštame smėlyje ii primenančius mūsų Nidą, ir tuvos vadavimo veiksniai vado-i
nomų
išdirbinių
džiaugsmo
išreiškimui
dainą,
j
vautųsi
vieningumu.
viams. Naujieji ateiviai yra dė
(brands
•. už tikrai
Sąjūdis palaiko seną savo nukingi seniesiems Lietuvių Labd.
— Vykstant Azijos tauto Taip pat žinome, kad nupirktų
"barjjen" kainas. Lšsimokėjimo salypom
Draugijos nariams, kad pirmieji konferencijai, pavergtų tautų sklypų skaičius jau gerokai per-1 sistatymą iškelti Vliką iš Vokieir 1.1. Jie prekiauja
pakvietė ,darė lengvatas ir kvie reikalus gynusiam Ceilono mi- kopė per 200 skaitlinę, o .vai-j tijos ir įpareigojo Centro Komidraugiškai, kaimy
tė į vadovaujančius organus. Už nisteriui pirmininkui kenoshietis riaspalvės vilos pasiekė trečią tetą tęsti savo veiklą šita krypniškai. Kadangi jie
j timi.
yra arti jūsų, labai
tai daug prisidėjo naujų narių Skirmuntas nusiuntė padėkos dešimtį.
:
skubus
patarnavimas
juins yra užtikrintas
Todėl netenka stebėtis, kad
Sąjūdž o Centro Komitetą suir pastarieji neatsisako s a v o ^ ^ ą šiomis dienomis siuntėv
1 110 d w M
kami€ins
savaitgaliaįs
tautiečiai
nuosa-!
daro:
M.
Brakas
—
pirmininkas,i
*
™™
V
^
į
»
'
»*'«?
darbu prisidėti ir gerinti Mai- • jas g
& j nuoširdų atsa-

Miami, Fla.

Popularumo vajus ir išvažiavimas

M

mergai

Brooklyn. N. Y.
Piketavo laiKviečių pikniką
Komunistin'o "Laisvės" laik
raščio suruošto pikniko liepos
3 d. piketuoti susirinko gerokas
savanorių lietuvių būrys. Ne
žinia dėl kokių priežasčių poli
cijos kapitonas tel^do pastatyti
tik du prieškomunistinius p l a 
katus. Visi piketuotojai paraše
dėl to skundą policijos viršinin
kui.
Į pikniką susirinko apie 80
senyvesnio amžiaus, suklaidintų
lietuvių. Piknikautojai barėsi ir
mėgino atkalbėti piketuotojus.
Daugelis praeinančiųjų piketuo
tojus gyrė sakydami: "Gerą dar
bą atliekate".
•

• ••

,

:

DINOCS NUO 1907 M.

Labanas su ponia, Žukauskai, tęs, net ir 7 metų neturinčios, išlaisvinimą skatinančios, revo
Kilmoniai, Dėringiai, Ąžuolai tai su jomis buvo nemažas skai liucijos Amerikos vadovaujan
čiai, Audroniai, Dabšiai, Pažiū čius ir mamų. Stovyklai vado čių asmenų buvo nuoširdžiai ;ros, Budginai ir kiti.
vavo D. Pulkauninkaitė. Sto vertintos. Gauti atsakymai ir
$v. Misas atnašavo klebonas vyklos uždarymo vakaro pabaig padėkos. Prezidento ir valsty
kun. J. Kučingis, o asistavo du tuvių programoje buvo pakvies bės sekretoriaus Dulles vardu
Sk. a t s a k ė v i e š o s i o s t a r n y b o s š e f a s
svečiai kunigai, kun. prof. A. ti ir berniukai.
H. A. Cook. Jis išreiškė gilią
Rubšiui vadovaujant ceremonia
padėką ir pridėjo Dulles platų
įdomi paskaita
lui. Specialų pamokslą pasakė
Lietuvių Mokslo Institutas, pareiškimą Pabaltijo valstybių
kan. Steponis.
losangeliečiams nepriklausomybės reikalu. Už
Po šv. Mišių sukaktuvininkai jau žinomas
atsakė admi-. |
su visais svečiais Dabšių na kaų. studijų klubas savo v,eso- j senatorių
^Johnson
niatrat
asigtentas A.
C
muose buvo pavaidinti.
m;s paskatomis, parengė s a v o | p e
^
^
Taj
4 vai. vak. parapijos salėje klausytojams naują u- j4onuąj k
^
aenatoriai Mc.
įvyko iškilmingas pokylis. Ja paskaitą. "Lietuvių Dienų" re
Carthy ir W. Knowland. Wisme dalyvavo apie 200 žmonių. daktorius J. Tininis skaitys pa consinietis sen Toe MeGarthv G o o r g e G u u l d r a n son, 71, buvęs paconsimeus sen. joe Mccartny ^mių pasaųlio m e i s t e ri 8 f susitinka
Trejetą dainų padainavo PI. Kor skaitą "Proistoriniai Lietuvos
rezoliucijos
tekstą
patalpino Sąvo seserį Pittsbui^h aerodrome,
sakaitė, akompanuojant B. Bud- gyventojai". Paskaita įvyks l'ekongreso rekorde.
kurios jis nematš nuo 1907 ra., kai
riūnui. Per pietus buvo perskai pos 10 d. šv. Kazimiero salėje
ji išvyko iš Norvegijos. Vėliau ji
Visi atsakymai adresuoti kun. išgirdo, kad brolis, kuris taip pat attytas specialus popiežiaus palai- j tuoj po sumos,
A. Miciūno, Kenoshos Alto sky- ^yko į Ameriką, iuvo katastrofoj.
minimas, kurį išrūpino įsūnytaVisi kviečiami paskaitą at. . .
,
Tariamai žuvusio brolio vardą sąra
si3 kun. prof. A. Rubšys, be to, lankyti. Po paskaitos bus dis- m u s pirmimnko vardu.
jos
d o t e l e f o n o k u y g o j ats itiktinai
kino artistė Rūta Kilmonytė kusi jos dėl prelegento iškeltų
-ST- 0 ssĮ jimiuietis.
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apskaičiavimams, pademonstravimui na-

vomis mašinomis šimtais trau-l dr. M. Anysas ir M. Purvinas — i
muose. paėmimui ar pristatymui. Atniin==

kia be perstojo prieš porą m e t ų : 7
I k h c ! Yr ? * au « i»«oiHau pirkti arti naužbaigta autostrada, nekreipda-' kevičius praš okiekvieną dirban-' m < < " l u r c s i t c u g l a u
mi } 90 mylių atstumą, kad tik tį lietuvį neatidėliojant užsimo.
Murphy't» Auto Repair Sbop
galėtų tinkamiau pailsėti lietu-j keti metinį solidarumo mokestį' Autos and Truck overhauling.
{brake relining. painting etc. Exviską Palangą primenančioje 2 dol.
Kore«p.; Motor
tune-ups, wbpel
alighments,
pert mechanies.
Low prices.
Sig. Pranckūnas C O M P T 0 M E T R 0 Springhurst vasarvietėje.
9418 S. S t a t e S t
#

MAŠINRAŠCI0
M O K Y KmL A

Windsor, Ont
Gegužinė
Prieš porą savaičių turėjome
jaukią išvyką į Mata's Beach va
sarvietę. Suvažiavo beveik visa
liet. kolonija ir gražiai pralei
do sekmadienio
popietę. Visiems pageidaujant, apylinkės
valdyba toje pačioje vietoje,
Mata's £eac|h, kuri važiuojant
39 keliu yra ! tik 10 myiių nuo
VVindsoro prie pat S t Ckvr eže
ro kranto, lfepos 16 d., šeštadie
nį, ruošia didžiulę gegužinę. Bus
šokiai, žaidynės ir veiks įvai
rus su gėrimais bufetas. Kas
norės, galės maudytis, meškerio
ti ir laiveliu plaukioti. Atvyki
me visi, ypač detroki|kiai, Lon
dono ir Rodney lietuviai. Pra
džia 2 vai. p. p.
—o—
— Mar. ir EL čiuprinskaitės
išvyko į Toronto pagilinti moks
le. Pirmoji lankys "Pre-Teachers" antrųjų metų kursą, o ant
roji — baleto studiją. Kiek lai
kas leis, abi stovyklaus Kana
dos at-kų vasaros stovykloje
VVasagoje.
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si iš dulkino fabriko ir dirbsi šva- Į service,
prompt and
courteous
rioj raMinCj. Skambink tuojau Mo- j pick-up and delivery.
kyklos Vedėjui P. Kesiūnui tel. BĮ- ;
shop 7-3013 arba kreiptis tiesiai Ji
Cal! GRovehill 6-5891
mokykl^asS^.^^FL
|
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— Pasniaudodami ilgesniu D o

minion Day savaitgaliu, daug
windsor'ečių lankėsi Niagaros
lietuvių šventėje, kiti Chicagoje,
Binghamtone, N. Y., ir kitur ap
lankydami draugus ir pažįsta
mus.
T- Kanados ateitininkų vasa
ros stovyklai paremti per Br.
Barisą windsoriečiai suaukojo
32 dolerius.
— Iš LB apylinkės valdybos
narių teko patirti, kad vietos
valdyba pasiūlys Krašto Valdy
bai sekančiais metais suruošti
ketvirtąją Kanados lietuvių die
ną.
— Lietuviu pamaldos sekma
dieniais St. Francis bažnyčioje,
1479 Albert Rd., liepos ir rug
pjūčio mėn. prasidės 9:30 vai.
Vėliau bus grįžta į įprastą lai
ką — 12 vai.
— LB apylinkės ižd. Ign. Stat

:

DIENRAŠTIS MĖNESIUI NEMOKAMAI!
Dklelii BQ dienu įtempimas, karo b kito* gafimybm TerSa vam atakKjai
•ekri kasdieniiu jvykiua. Tam reikalui dienrašti, damai būtiaykt
Šiais metais sueina 30 metu kaip iiko\ota spaudos laisve. Tas jobflejus tebūnie minima* Šūkiu: kirk rimuose lietuviškuose namuose "lietuviš
kas" laikraštis, o Kuo metu — lietuviškas dienraštis Dienraštis "Draufas",
pats IVesdamas 40 m. sukaktį nuo įsikūrimo Ckicagoje, daro it savo puses
auką: naujiems skaitytojams siusune dienraštį per mėnesį laiko nemokamai, tik
malonėkite atsiusti adresą savo ar kito kurs tuo interesuojasi.
"Drausjas" yra sutelkęs arti 1,080 bendradarbiu, korespondentu ir in
formatorių, kas šeštadienį duoda moksks, meno, titeraturos priedą, turi spedaliai skyrius: motery, jaunimo (ateitiniakų, skautu, studentg), sporto, •rsikatos patarėją; kasmet dooda $1,000 premijos friinadaai romanui kr
• I A S M l'Viv
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"Dranm" turi savo nanrlrsdarniui aVanadojc
BrariUjoje, Argintmoje, Cilejc, Švedijoje, Batfijoje,
Italijoje, Prancūzijoje, net ir Anatomijoje,
turėsite progos susipažinti su geriausiu Betuvffku dienrdUSu. Jei ^ r a u f o "
dar neskaitote, atsiųskite savo adresą, o taip pat adresus avo pažfstamtį, k u l t
ja dar neskaito ir mes per mėnesį laika „Draugs" siusime be •hmstiafia
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^ VALANDĖLĖ
Kodėl Kristus priklaupė
prie? Judą
K BR.
Jie valgė ir pasisotino

Mūsų laikų žmogaus dvasią,
kuri savo aspiracijomis išsilie
jo į kūnus, formas, garsus, spal
vas, svorį taip,. kad pateko į
daiktų pasaulio vergiją, charak
terizuoja Oskar Wilde pasakė
čioje apie vieną žvejį. Žvejys
norėjo vesti undinę. Bet ji suti
ko tekėti už jo tik su sąlyga,
jei žvejys neteks savo sielos. Ei
na žvejy3 pas kunigą ir jam sa
ko: "Paimk iš manęs sielą". Ne

3
KRUSCEVAS AMERIKOS AMBASADOJ

(Mork. 8, 8 ) . laimingasis nori parduoti sielą?

Siela yra didžiausia garbė, beJėzus dukart stebuklingai p a Į g a l i n § s v e r t § s > V a r g a s U U | j e i
dauginęs pavalgydino didelę mi- j o g n e t e k s i ! __ T a d a 2 v e j y g e i .
Mūsų spaudos gyvenime rytojaus diena yra svarbi. Svar dauginęs pavalgidino didelę mi na į turgų, pas pirklius: "No
bi tuo, kad daroma pradžia realizuoti jau seniai pribrendus), nią žmonių. Šv. Morkus rado
riu parduoti sielą", rtrkliai pra
seniai laukiamą žygį — praplėsti lietuvių spaudos darbą. JI pra apie pirmąjį stebuklą šeštame
dėjo juoktis iš jo; "Už sielą
plėsti ta prasme, kad jos vadovams, jos darbininkams būtų savo Evangelijos perskyrime, o
sudarytos tinkamesnės sąlygos dirbti svarbųjį visuomenės in apie antrąjį — aštuntame. Pir mes nieko nemokame, mums ji
neturi jokios vertės". Nustebę3
formavimo, švietimo ir, apskritai, kultūrinį darbą.
muoju atveju buvo padaugintos žvejys giliai susimąsto: kaip
Išaugus dienrašč'o "Draugo" skaitytojų skaičiui, prapli- penkios duonos bei dvi žuvytės nesuprantama ir priešinga! Vie Rusų dabartinis stabas Krusčevas kalbasi su Mrs. Bohlen Amerikos ambasadoj liepos 4 d. Vidury matyti
tus savaitraščiui "Laivui", drąsiai žygiuojančiam ateitin "The ir trupinių pririnko dvylika pin ni sako, kad siela yra begalinės ambasadoriaus Bohlen duktė. Toliau matosi Prancūzijos ambasadorius Luis Joxe.
(INS)
tinių,
o
valgančių
buvo
penki
Marian", Lietuviškos Knygos Klubui plečiant knygų leidimą, ligvertės, o kiti — kad ji jokios
š olinės redakcijos, administracijos ir ypač spaustuvės patalpos tūkstančiai. Antruoju atveju vertės neturi.
čiai. Tačiau darbdavys gali bū
pasidarė taip ankštos, kad nebėra kur beišstitiesti. Iš to sa Jėzus padaugino septynias duo
ti nepilietis, taip pat ir hutas
"Dėdės Tomo trobelėje" ver
vaime iškilo naujų patalpų suradimo a r naujų statymo reika nas ir nedaug žuvyčių, o trupi
gali būti nurodytas pas nepilienių pririnko septynias pintines gų pirklys, įspėtas, k a i žmoniš
las. Kitos išeities nebuvo.
tį.
Apsispręsta statyti naujus pastatus dar ir dėl to, kad visų ir valgiusių buvo keturi tūks kiau elgtųsi su vergais, nes ver Kiekvienas garantijų davėjas tyrimo (experience), tai pažyKelionės išlaidas iki Ameri
gas turi sielą, atsako: "Vergas turi užpildyti 6 blankų kopijas*! žymėti, koks jis turėtų būti.
augščau sum'nėtų laikraščių ir knygų leidimo užnugaryje sto tančiai.
kos, o taip pat Amerikoje iki
Kartais kalbama ir rašoma turi sielą? O su kuo ji valgo (Form DSR-8), kurias galima! J e i t o nereikisL
vintieji tėvai marijonai ir broliai vienuoliai, talkiną spaudos
_ pažymSti garantijoje nurodytos apsigy
darbe, toliau nebegalėjo gyventi ir dirbti ligšiolinėse sąlygose. apie naujųjų laikų technikos ma? Jei ji nevalgoma, tuo pagauti BALFo Centre vietos
"employer will train, no spe- venimo vietos, turi apmokėti ga
Dabartinis namas ne tik spaustuvei, bet ir gyvenimui jau ne priemonėmis stebėtiną duonos čiu ji ir nieko neverta".
BALFo skyriuose, lietuviškų cial skills reąuired, knowlledge rantijų davėjas arba pats imi
betinka. Pagaliau netrukus jį ir visai teks nugriauti.
paskalsinimą gyvenimo tyruo
Šių laikų mamonizmo dvasią laikraščių redakcijose. Užpil of English not reąuired".
grantas. Jei nei vienas nei kitas
Prie to reikia pridėti dar .vieną motyvą: Tėvų Marijonų se. Tiesa, naujais išradimais, ryškiai charakterizuoja ciniš dant reikia gerai įsiskaityti ir
Ar reikės priklausyti uni- neturėtų reikiamų lėšų, praš^
centrine vieta yra laikoma Chicaga. Bet čia, kur 1913 metais i pagerintais ūkininkavimo meto kas L. Georgeo pareiškimas: suprasti visus klausimus ir t k j a i 4.
? J e i g u re įkėtų, tai
reikia me kreiptis į BALFą ir prašyti
jie pradėjo kurtis, neturėjo savo motiniškam namui tinkamų dais žmogui pavyko iš gamtos "Ir su kanibalais galima pre po to pradėti pildyti. Rašyti rei, pašyti š i a s ž i n i a s :
paskolos. Paskolą BALFas iš
pastatų.
išgauti daugiau gėrybių, negu kiauti". Vadinasi, galima pre kia rašomąja mašinėle ir aiš
a. Kokia unija (A.F.L., rūpins, kurią turės grąžinti at
Visi trys čia minimieji dalykai susilieja į vieną. Tėvų Ma senaisiais laikais. Tas pats že kiauti ir su žmogėdromis, jei kiai bei pilnai atsakyti į visus
vykęs tremtinys per keletą me
C.I.O. ar kito)?
rijonų kongregacija yra trijų lietuviškų laikraščių ir taip pat mės plotas naujais laikais žmo ta prekyba duoda apčiuopiamos klausimus.
b. Kokie reikalavimai įsto tų be procentų.
knygų le* dejai. Visa eilė jos narių — kunigų ir brolių — jųgaus išradimų dėka gali paten materialinės naudos. Taip gal Pagal susitarimą su valdžia,
Kai 6 blankų kopijos bus už
ti?
leidime aktyviai dalyvauja. Gyvenamosios patalpos jiems rei kinti didesnio žmonių skaičiaus voja žmonės, kurių pasaulėžiū kas sudarys garantijas per
c. Koks įstojamasis mokės pildytos ir pasirašytos, tai ga
kia turėti šalia leidyklos — spaustuvės. Pati spaustuvė turi materialinius reikalus, negu se ros centre spindi ne amžinybės BALFą, tam nereikės gauti jo
rantijų sudarytojas vieną kopi
tis (initiation fee) ?
būti pakankamai erdvi, kad būtų galima ją v'sais žvilgsniais naisiais laikais. Ir tuo galima idėja, bet.... auksinis pinigas.
kių kitų valdžios įstaigų dokud. Koks mėnesinis mokes ją turi pasilikti sau, o kitas 5
modernizuoti, kad iš jos išeitų techniškai geresni laikraščiai, tik pasidžiaugti.
įmentų, kad pažymėtas darbas
kopijas tvarkingai sudėti į di
tis (dues)?
žurnalai ir knygos.
a
Tačiau supagonėjusio moder
^ _ ! "!•* *?!^T™
t (arba nurodytas butas yra tike. Per kiek laiko pradėjęs desnį voką ir tuojau siųsti BAL
Kongregacijos vadovybė, stovėdama visų tų svarbių ir kil niško pasaulio stebėtinas duo augštinęs kaip Kristus. Kad sie
ras. Ypač svarbu, kad nereikės
dirbti, turi įstoti į uni- Fo Centrui šiuo adresu:
nių darbų užnugaryje, savo centrą, savo motinišką namą turi nos paskalsinimas gyvenimo ty la yra brangesnė už visą pasau
BALFas 105 Grand Street,
turėti tinkamoje vietoje ir su tinkamais įrengimais. Juk iš to ruose skiriasi nuo Kristaus ste lį, Kristui nebuvo tuščias posa Darbo įstaigos (U. S. Employment
Service)
pažymėjimo
f. Jei įstojimo laikas ma
Brooklyn 11, Ne«w York
namo jie turi diriguoti šiandien jau gausingos, plačius religinius buklingo duonos paskalsinimo kis. Tai buvo gyva tikrovė.
(Clearence Order), kad darbo
žesnis kaip 30 dienų, tai
Centro Įstaiga
ir tautinius darbus dirbančios kongregacijos reikalus: misijas tyruose ne tik savo jėgomis,
Persikelkime mintimis į Ka- garantija yra jų tvirtinama.
pažymėti, ar darbdavys
JAV ir užsieny, visą eilę parapijų, kunigų seminariją, berniukų bet pačia jas gaivinusia dvasia ranteno kalną. Piktoji dvasia
priklauso National Lakolegiją, spaudą ir t.t.
bei motyvais. Juose ir glūdi gi Kristui rodo visas pasaulio gė Kadangi jokių kitų pažymėji
bor Relations Board ju BOKITE MALDININKAI !
Tad rytoj, prakasdami pamatus naujam pastatui, jaučiamės liausias tų dviejų įvykių prie rybes ir žada jas jam atiduoti, mų pristatyti nereikia, yra rei
risdikcijai? Tas nusako
užpildyti
prakasą stipresnę ateitį Amerikos liefuvių tautiniam, visuo šingų išdavų šaknys.
jei parpuolęs ją pagarbins. kalaujama blankas
ma iš to, jei žinoma, Vykite su Tėvais Marijonais
meniniam ir kultūriniam gyvenimui. Pilnai pasitikime, kad
Kristaus stebuklingo duonos "Eik šalin, šėtone", — skamba kuo tiksliau ir pilniau. Ypatinkad darbdavys arba jo Į šventos Onos Šventovę
lietuvių visuomenė mus supras ir, tai suprasdama, po plytą, paskalsinimo dvasia buvo žmo griežta7""'atea*ky^as..7 ° P r a š j o ! ^ d § m e 8 « Prašome atkreipti j
gaminiai turi ryšio su per šventos Onos šventę.
kitą įmūrys į šiuos naujuosius pastatus, dėl kurių reikšmės di gaus vertinimo, meilės, kitiems trys metai. Paskutinės vakarie garantijų blankų psl. 2, Section
"intestate
commerce". Maldininkai išvyksta penktadie
dumo dviejų nuomonių negali būti
tarnavimo dvasia. Moderniški nės kambarys. Kristus prisijuo III. Toje vietoje būtinai reikia
nį, liepos 22 d., 1955 m.; daly
5. Kiek valandų per savaitę vaus Šv. Onos pamaldose liepos
duonos skalsintojai vadovavos sęs maršką, praustuvę nešinąs nurodyti sekančius duomenis:
ir 26 dd., de Beaupre mieste,
žmogaus asmens niekinimo, pa prieina prie žmogaus, atsiklau
1. Darbo pavadinimas (Type dirbs ir kokį atlyginimą gaus? 25
prie Quebec, Kanadoje; aplankys
sipelnymo ir savimeilės dvasia. pia ir plauna jam kojas. Kas of employment or name of the Be to, pažymėti, kad "these are Cap de Madeleine šventovę, šv.
the prevailing fages in this a- Juozapo šventovę, Montreale, kur
Kristus tarė: "Gaila man mi
šį mėnesį Rio de Janeiro, Brazilijoj, įvyksta Tarptautinis nios". Moderniški duonos skal tas žmogus? Jis kišeniųje turi job). Jis turi būti galimai aiš rea".
yra garsioji Brolio Andriejaus ka
pas; nakvos geriausiose viešbu
Eucharistinis Kongresas. Nėra abejonės, kad jis bus gausin sintojai sakė: "Gaila man savo 30 sidabrinių; tiek jis gavo už kiau nusakytas. Pav., nesakyti
Garantijų
sudarytojai
labai
čiuose Quebec. Montreal ir Lonsavo Mokytojo gyvybę. Kodėl "Laborer" arba "Farm Hand",
gas ir įspūdingas. Jin suplauks. maldininkai iš visų kraštų.
don
miestuose, Kanadoje; plauks
kapitalų,
fabrikų,
mašinų". Kristus atstūmęs velnią priklau bet geriau "Construction labo prašomi psl. 3, par. 3, nurodyti
Jungtinių Amerikos Valstybių katalikų visuomenė turės labai
laivu
iš Montreal į Quebec. Tai bus
Kristus liepė apaštalams surink pė prieš Judą. Todėl, kad Judas rer" arba "General
pavardes
bei
giminystės
ryšį
Farm
maldininkų kelionė ir tuo pačiu
stiprią ir gausingą reprezentaciją, kurios priešakyje bus du
ti
trupinius,
kurie
atliko
miniai
šeimų,
kurioms
jie
yra
jau
su
laiku
atostogos.
turėjo sielą, kuri dar galėjo bū- Hand" ir panašiai.
kardinolai ir daugybė vyskupų.
Tolimesnes informacijas galite
pavalgius. Moderniški duonos ti išganyta. "Jude, neišeik į
2. Keliais žodžiais apibrėžti darę garantijas pagal Refugee gauti,
Tarptautiniame Eucharistiniame Kongrese ir mes, lietuviai,
rašydami į
turėsime savo atstovus. Pirmadienį drauge su kardinolu Sa- skalsintojai viską pasiėmė sau, klaikius patamsius, nepatyręs būsimą darbą (jab summary). Rehef Act of 1953, bei garanti
P. P. CINIKAS, M.I.C.
visiško tavo Išganytojo meilės
jų sudarymo datą.
3.
Jei
nurodytas
darbas
rei
muel A. Stritch į Rio de Janeiro išskris vyskupas Vincentas o darbininkų minioms metė šyk
2S84 S. Oakley Ave,, Chicago, III.
1
Kaip
sakyta,
garantijas
gali
ščius
trupinius,
nesijaudindami
iu
tavo
sielos
vertybes
įrodykalingas
specialaus
išsimokslini
telefoną: Vlrgtai* 7-6640.
Brizgys, prel. Ignas Albavičius, prel. Jonas Balkūnas ir Stasys
sudaryti
tiktai
Amerikos
pilie
dėl
tų
minių
likimo.
mo".
mo (education) ir praktinio paPieža. Kitą dieną išskris kun. dr. Antanas Juška ir kun. But
kus. Kiek seniau yra išvykęs kun. Sugintas.
— Kas taip pašnekėjo? — ištarė Urnužis, nežiūrė
dydamos po visą Lietuvą, knygas skleistų. Skraido
Vakar dienos laidoje pacitavome Brazilijos dienraščius. Iš y * * x * * < * v V V V O t J U R G I S G L I A U D Ą I X \ \ A ^ ^
augštai, po debesim, ir iš augšto knygas numeta. Mas damas į apverstą kibirą.
jų galėjome pastebėti, kad vyskupui Vincentui Brizgiui kongrese
— Nikita maušinėje pasakė, — atsakė nusigan
koliai mums raitus stražninkus ant kelių, o mes su spar
teks suvaidinti didelį ir garbingą vaidmenį. Liepos 22 d. visi
nuotais knygnešiais. Ir ne girtas, o kokios smagios dusi Veronika.
maldininkai eis Kryžiaus Kelius Tylos Bažnyčios (už geležinės
— Tai ne tiesa! — pasakė Urnužis. — Tai iš-,
mintys, lyg pats gerve pavirsčiau ir skrendu su kny
uždangos komunistų persekiojamos Bažnyčios) intencija. Tos
misiąs.
gomis.
oįenos kongreso programai vadovauti yra pakviestas vyskupas
— O kad tiesa? — pajudino abejonę moteris.
— Kurių knygų tu man anąsyk atnešei? — pa
Brizgys, kuris tuo pačiu atstovaus visų bolševikų persekiojamų
— Aš tau sakau, tai yra išmislas. Manim tikėk,
klausė Veronika.
ne
kraštų hierarchus ir visus tikinčiuosius, žinoma, ir pavergto- 8
— Visokių, — atsakė Urnužis. — Ar paskleidei? | stražninku.
šios Lietuvos žmones.
Į £ 5 S 5 5 S 5 S 5 5 3 S 5 S 5 5 5 5 ? ROMANAS
Veronika smalsiai sekė besikeičiančius minties at
— Apie ką ten buvo rašyta?
Kadangi į kongresą vyksta net trys Amerikos Lietuvių Fe 31 tęsinys
— Rašyta? Apie viską. Rašyta, kaip mums pa spalvius knygnešio veide. Ji atsitolino nuo jo šatrelės
deracijos centrinės valdybos nariai: dvasios vadas prel. Bal
staiga ir atatupstom.
kūnas, iždininkas prel. Albavičius, sekretorius kun. dr. Juš
tiems už save stovėti ir kurlink kelius sukti.
III
Dabar Urnužis pastebėjo išsipylusi medų. Jis pra
ka ir buvęs centro pirmininkas St. Pieža, todėl jie oficialiai at
— Puti man dūmus, Urnuži.
Urnužis buvo puikioj nuotaikoj. Jis pamatė Vero
dėjo griauti savo palapinę, dėtis padargus į vežimėlį.
stovaus Amerikos lietuvių organizuotąją visuomenę Tarptauti niką.
— Tikrai taip, kaip sakau.
Turgus buvo dar toli nuo pabaigos, o bitininkas
niame Eucharistiniame Kongrese. Ir už tą atstovavimą mes
— Na, tetul, — mirktelėjo jis moteriai visu savo
— Ar nebuvo ten, vasce, parašyta prieš Dievą?
jau traukė namo judrų vežimėli, su kuriuo atveždavo
jiems turėsime būti dėkingi.
padžiūvusiu veidu, — ar atsimeni kaip anąsyk pa
— Blūdiji, boba, — supyko Urnužis.
turgun savo šatrelę ir prekes.
Galime būti tikri, kad Pietų Amerįkos lietuviai tikrai gau sakiau:
— žmonės taip šneka.
— Išsipardaviau, — numetė jis smalsiems, pa
Vai tu kel keluzėli,
singai dalyvaus kongrese.
— Kiek išmano ,tiek šneka. Tu man pasakyk, ar
Po koja, po basa;
tai aš prieš Poną Dievą burnoju, jeigu sakau, kad mums klaususiems, kodėl einąs iš turgaus.
Kada jis atsivilko iki tuščio lauko tarpo, kuris
Vai tu žmog, žmoguzėli
dvarų nereikia.
skyrė iškaimį nuo bažnytkaimio, jis pradėjo galvoti
Su knygele, su sava!
Veronika dar labiau susisupo skaron ir atrėžė:
šalčiau ir tvarkingai. Veronikos žinia ji parbloškė.
—
Kaip
neatsiminti,
atsimenu."
—
Tu,
bitininke,
man
knygų
nebenešk.
Nebepa"Draugo" Bendradarbių Klubo pirmininkas kun. dr. Anta
Žmonės sužinojo Antano pokštą, kuriuo jis išsigelbėjo
—
O
kaip
su
paveiksliuku
išėjo
?
skleisiu
jau.
Aš
dėl
šitų
turėsiu
per
išpažintį
ausis
nas Juška maloniai sutiko atstovauti dienraštį "Draugą" Tarp
nuo katargos, kuris vakar atrodė tėvui juokingas.
— Su kokiu paveiksliuku?
kaitinti.
tautiniame Eucharistiniame Kongrese ir informuoti malonius
Urnužis stengėsi įsivaizduoti kaip maušinėje Ni
—
Bene
skaitei,
kad
nusidėjai,
—
susijuokė
Urnu
—
Kur
raginis
rodo
žandarui
maldaknyges
at
skaitytojus apie jo eigą bei duoti žinių iš Pietų Amerikos lie
kita skleidė tą žinią. Urnužio mintys noko ūmai ir
imti...
žis.
—
Tavo
valia.
Knygų
neskleisi,
žmonės
apie
save
tuvių gyvenimo. Jam ir visiems į kongresą vykstantiems lietu
piktai.
— Tai ir prirodė raginis ant manęs. Nikita su ra pamirš; tada juos pravaslavais perdirbs.
viams linkime laimingos kelionės ir geriausių sėkmių.
•— Antanas! — nusispjovė Urnužis. — Antaną
ginio pagalba atėmė tada mano Altorėlį. Ten buvo ir
— Pypkė burnoj, o pypkės jieško, — sušuko Vero
nori pasitelkti! Turėsi man, Nikita, ūsus nusiobliuoti...
tavo paveikslas.
nika. — Į save pasižiūrėk! Visrfcneka...
Ir vėl, kaip jam einant į turgų, virš jo buvo tame
Ji sustojo, užsikirtusi. Urnužis budriai paklausė: lauko tarpe plati dangaus erdvė. Vėl mintis, kad būtų
— Vai bėdele marto! — sušuko nustebęs Urnu
žis. — Kaip gi tu atidavei? Bene pats žandaras savo
— Ką visi šneka?
gera pasitelkti paukščius į knygnešystę, aplankė jį.
Jei kuriems skaitytojams įdomu, galima jau ir pranašauti, abrozėlio ten jieškojo.
— Kad tavo Antanas pravaslavu persidirba, — Kvaila mintis, jis tai žinojo. O vartė tą mintį galvoj su
kad demokratų partija jau turi kandidatus į prezidentus ir vi
Veronika, tylėdama, žiūrėjo į Urnužį. Jis pamanė, pabėrė Veronika šnibždėsiu.
dideliu malonumu. Paukščiai skristų virš Lietuvos, virš
ceprezidentus. Beveik nebėra abejonės, kad 1956 m. rinkimuo kad tai dėmesio žvilgsnis.
Urnužis žiūrėjo į moterį įsistiebęs. Taip prabėgo raitųjų stražnikų, numesdami į darželius, ar prie durų.
se į prezidentus kandidatuos Adlai , Stevensonas, o į vicepre
— Veronika, — pasakė Urnužis, šiįryt, vilkdamas valandėlė. Veronika nusigando bitininko žvilgsnio ir
zidentus — Frank Clement. Antron vieton buvo taikomas sen. vežimėlį turgun vis girdžiu ir girdžiu, kaip gervės kly- persižegnojo. Urnužis pajudėjo. Pastūmėjo nejučiom slenksčių, visur kur nesiekia stražniko ranka, knygas
ir laikraštėlius.
Johnsonas, Senato daugumos vadas, bet jam susirgus širdies kia, į šiltus kraštus skrisdamos. Ir galvoju sau: kad kibirą ant statinaitės, ir medus, kaip limpi gintarinė
liga, atrodo, jo kandiratūra automatiškai atpuls.
taip rišti paukščiams prie kojų knygas. Kad jos, skrai tešla, pasruvo iš kibiro ant žemės.
(Bus daugiau)

KASAMĖS ATEITIN

KAIP SUDARYTI IR UŽPILDYTI
GARANTIJŲ BLANKAS

MŪS ATSTOVAI EUCHAR. KONGRESE

RAIDŽIU
PASEL

"DRAUGO" ATSTOVAS

DEMOKRATŲ KANDIDATAI

IIXJNOIB

DDCNRAgng DRAUGAS,

Šeštadienis, liepos 9, 1955

DRIVE MORE (AREFULLY... CHIIDREN SIIUL'D BE SEIN --- NOT HURT.

»

X

WHEN AN ACODENT OCCURS TO A CHE
— ITS BAD — VERY BAD
WHEN IT HAPPENS TO YOUR CHILD
— ITS HORRIBLE!
IT CAN CHANGE
A HAPPY FAMILY'S SMILES...
DO N
2. DON*T \ V \ L K a c u s s a uuarded intersettion evcept w h e a »'it_orized by a
green Hght or poHcenuui.
3. DON T DKIVE faster t h a n t h e specd
limit permits.
4. D O N T
D R I V E when you've been
d rinkini;.

CAREFULLY

Save the Life of a Child

17th DISTRICT
POLICE
ITOO W. 471 h St.

THE PUBLIC INTEREST BY
THE LISTED
CIVIC - MINDED BUSINESS
FIRMS AND INDIVIDUALS;

T

5. D O N T F O R G E T — t h e P E D E S T R I A N
has t h e right of w a y a t all intersections, except against a red light or a
policeman's sienai.
(5. D O N T F O R G E T — t h e MOTORIST m u š t
come t o full s t o p a t every red signal
and stop sign.
7. D O N T
PARK
ILLEOALLY—don't
double park. Don't park on s t r e e t s that
carry
streetcars or b a s e s nor on
through s t r e e t s between 4 and 7 A.M.

1. DON 1 VV ALK ; U T . K S street* b e t o e e n
iiit'Tseetions exept \>here a mid-bUnk
crossing is marked.

DRIVE

THIS PAGE PUBLISHED

DRIVE CAREFULLY
Save t h e Life of a Child

2405 N. Clark

St,

Mx. Motorist, here are some safe driving rules to follow. Finrt — Drive slowly wherever children are playing.
Secend — Be Ever Alert, children movė quick and often
they don't think. T_urxi — Alwaya keep your car in topcondition... acccidents that happen because of negligent
automobile care are the most unf orgivable of all! Read
the 'JSafety Don'ts" below... they may help you to save
TneT&eTof a child... maybe your own!

t?

BEARDSLEE CHAMBERLAIN
MANUFACTURMG C0.
Manufacturers of Lighting Fixtures and Lamos

DI 8-7910

DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child

216 S. Jefferson St.

CNOX STEEL &
WIRE CO., Inc.
REliance 5-5800
4630 West 53rd St.
DRIVE CAREFULLY
T H E LIFE YOU SAVE
MAY B E YOUR O W N

1830

STaU 2-52*7

DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child

DRIVE

CAREFULLY

JOHN A. 0USKA & C0.

3032 N . Clark St.,
DRIVE

CH0ICE MEflTS
H0MEMADE SAUSAGE
Phone MIchigan 2-8381

WELLES
DELICATESSEN
IMP0RTED & D0MESTIC

DRIVE

DRIVE

315 W. NORTH A V E .
MO 4-2830
DRIVE

CAREFULLY

Save the Life of a Child

E. R0THMAN
DRESS SH0P
6914 S. H A L S T E D ,

Save

HU

3-3312

CAREFULLY

the Life of a Child

TOM and IDA'S
FR0NT GATE TAP

CAREFULLY

THE LIFE YOU SAVE
MAY B E YOUR OWN

HILLTOP TAVERN
F A M O U S FOR COOD FOOD
cc F I N E D R I N K S
F R A N K GOESTENKORS,

CAREFULLY

KRISGHAK FOOD SH0P

DRIVE

709 W. North Ave.

7 9377

Save the Life of a Child

FOOD SPECIALTIES
Phone MIchigan 2-6716

VI

Prop.

3327 N . W E S T E R N ,

W E 5-9818

DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child

ttILES SERVICE STATION
Phone STfwart

3-9857

1832 W E S T 79th ST.
DRIVE CAREFULLY
Save

the Life of ,a Child
UNIQUE

Phone Lincoln 9-8916

lUTO MAINTENANCE SHOP
)121 S.

3801 North Ashiand Ave.
CHTCAGO, ILL.
——______________________

Kedzie,

GArden

2-9864

E V E R G R E E N PARK, ILL.
DRIVE

CAREFULLY

Save the Life of a Child

DRIVE CAREFULLY
T H E L I F E YOU S A V E
MAY B E YOUR OWN

WHEELER
CLEANERS

(jUON'S CH0P SUEY

6421 N. Westem Ave.

1342 W. 89th S I . ,

___ 8-0230

BR

4-0900

i

DANIEL BEVER\GES
3100 S. 48 Ct.
Cicero, IH.
TeL OL 2-1133

MOTORISTS

I-

• _ • ! II - _ _

E. A. DILLON, Prop.
PkDSe NOrmal 7-2496
453 Eau Marquertc Road
DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child
Having Your Car Serviced At

.

""-111

"•

I

I

I

I — I .

_•••••

.-M____-W_________-^^_^_-

WELLS RADI0
SERVICE

5609 Ccrniak Road, Cicero
6537 Pershtng Road, Bcrwyn.
BI 7-1198
T 0 3-5365, ST8-M)57

VELTRI and SONS

SAM'S STANDARD
SERVICE STATI0N

HENRY T. BARAN, Pres
1942 W. Chicago Ave.
EV. 4-3900
DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child

STAR DRUG C0.
MR. S. L I E B E R M A N , Prop.
Prompt Attention Given
Phone Orders
1365 E . Marouette Rd., MI 3-2125
DRIVE CAREFULLY
Save t h e Life of a Child

IACK WATERS
PLUMBING
22 E . 120fefr PI., Ptoone W A 8-0908
DRIVE CAREFULLY
Save t h e Life o i a Child

JOHN'S TEXAC0
SERVICE STAT10K
3901 N. \%mM,,

JU 8-9268_

MOTORISTS

WE_5*2»

n

-

•

-

»

I

DRIVE CAREFULLY
T H E LIFE YOU SAVE

mi

MAY B E

YOUR O W N

WALTON'S
'MIL-MAWR INN

LI 8-4863

PACKAGE GOODS
Where €rood Friends Meet
5303 Mi!waukee Ave.
ROdney 3-S835
____________________________________

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE

DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child

MAY

IĮ I

VI 7-3355
•

BRLBACK BAKERY

Chicago's Oldest Restaurant
Famous For Fine Food
Sžnce 1836
6548 North Ridge Ave.
SHeMrake 3-9S50
DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child
•IACK K O L I N S K 1 . O u n e r

3446 N. Albany
CO 7-5673
(OPEN SUNDAY)
•

i

i

OWN

RIDGE INN

DF\ Agnės L KftfWOski
2100 W. 35t_ St.

B E YOUR

C ari Truschke, Prop.

DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child
Mr. & Mis. HfJLMAN BALBACH

•

2925 N. Racioe Ave.

^

5801 So. Ashland Ave.
•—•—•—w

• i-

I

D R I V E CAREFUJLLY
T H E L I F E YOU S A V E

OAK LAWN
RXC A V ATINO SERVICE
Excavating — Grading
Hauling — Black Dirt — Fili
9201 & Keating
G A 2-2100
Oak Lawn, 111.
DRIVE CAREFULLY
THB LIFE YOU SAVE
M£Y BE YOUR OWN

CONGRESSMAN

TAMES B,
ĘOWLER

Jobą F. Mackebee, Prop.
Knme; WJsewn 4^9722
1724 Kast 71&t Street

CARBnjLLV

THE UFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OVVN
H. Minkus, Prop. .

~'"

MACKEBEE
SERVICE STATION

PROTECT CniR C B a D R E N

»••

MEHL, Prop.
1356 VVest 871 h Street
Phone RAdcltff 3-9461

lOMS^ LUKACEK

ZESTO'S GR0CERY

CAR*fUU«Y

1900 West 87th Street

MEHIS SHELL SERVICE

MAY EtE YOUR OWN

DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child
GEORGE "b. ZESTOS

DRIVE

Oakw§od Servica Station

<—

•Phone GRovehill 6-9349

BU 1-9817

MČTORISTS

Phone: CEdarcrest 3-9261

John H. Schultze, Prop.

ANDY'S TAVERN

ATTENTION

•

Wo_. Pratscher, Prop.

11

SHORE FURRIERS
SCHULTZE'S
L 7ist S U P O 3-fclūū
SERVICE STATION GEIER'S HOME B*KERY 2«3S
A T T E N T I O N MOTORISTS

DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child
ANDREVV MEHOVES •

3900 N. ChriBtiana

BILUS SINCLAIR
SERVICE STATION

DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child

4453 So. Ashland Avenue
Ptione: BIshop T-2441
•

YOUR OWN

DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child

SAM GUIDO, Prop.
3426 Weat 111 tk St.
CE_3-988^

3726 N. Clark St.

•

CAREFULLY

THE LIPE YOU SAVE
MAY B E

•"

4111 S. L-ngley

Max MUkr> Prop.
5556 South Harper
Phone: PLaza 2-9654
ATTENTION

DRIVE

—

HARDY'S FOOD SHOP

PROTEGT< OUR CHrLDREN

EMIL L. MARC0TTE
DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child

JOSEPH T. BARAN
& CO., Inc.

•

DRIVE CAREFULLY
Save the Ljfe of a Child
Having Your Car Serviced & Chccked at

' -•------•-----••--•---^--^•p-«-----«----i

ATTENTION MOTORISTS
DRIVE CAREFULLY

DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child

DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child

DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child

•

•

SPARTA CLEAKERS

MO 6 0541

LAR\MIE TAILOR AND CLEANER
520 S. Laramie Ave.
ES 8-89%

.

Hyde Park 3-3059

i i

II

IKING. AUTO WASH
& KING OIL CO.

DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child
L. MRNKA

CONTmACTOR
12516 South Stewart Avenue
Pho-o HAterfaU 8-5738

930 S. Paulina

-

Save the Life of a Child

DRIVE CAREFULLY
Save t h e Life of a Child

ORchard 3-6360,
Skokie, IH.
DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child
O. W E L L S , Owner

•

SUPER
SERYIGE STATIDN

PROTECT O i l R CHILDREN

8327 Niles Center Road

-

DRIVE CAREFULLY

ARNOLD REDENIUS, Prop.
Phone STewart 3-8948
7901 South Danien Avenue

.

•

PROTECT OUR CHILDREN

DRIVE C.\REFULLY

SHOP

I

DRIVE CAREFULLY

Arnold's Sindair Service

L E I T H E R E R BODY

• .

7158 S. Woodlawn

MOTORISTS

CHICAGO, ILL.

W. O. LEITHERER

• 1.1

SHELL GAS & OILS
VVILLIE HOLLAND, Prop.
757 E, Oakwood
BO 8-4193

Dillon's Ser¥ice Statioti

CHILDREN

• •

DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child
WM. V. AUGUSTINE

•

ATTENTION

CHICAGO, ILL.

CICERO B0TTLING W0RKS

64 VVest Randolph Street

INSURANCE C0UNSEL0RS FORD'S SERVICE STATION
JAMES FOR, Owner
4759
So.
Halsted St.
DR. 3-9871
222 We$t Adams
___________
DRIVE OAREFULJLY
CEntral 6-5206
Save the Life of a Child

Prop.

O'BRIEN'S SERVICE
STATI0N

B E YOUR OvVN

PROTECT OUR

P h o n e R E g e n t 4-9669
2637 E A S T 79th S T R E E T

37th Unžon Ave..

MOTORISTS

DRIVE CAREFULLY

DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child
MACK'S SERVICE STATI0N

CHICAGO, ILL.

MAY

ATTENTION

•

7133 So. Western Ave.

DRIVE CAREFULLY
SavV the Life of a Child

THEATRICAL AGENCY

DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child

O'MALLEY &
McKAY, Inc.

1614 No. Larrabee S!.

T H E L I F E YOU S A V E

: .

M 7-2551

BILI'S FOOD SHOP

MUlberry 5-5599

^ :

CAREFULLY

McCORMICK,

Phone PR. 6-CT776 &6-0777

340 W. Gtand Ave.

tua

Financial 6-0471

W E 5-8080

DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child

CAREFULLY

6541 W. Irving Park Road

A
FRIEND

JOS.

MART SUPER SERVICE

PROTECT OUR CHILDREN

SUPERIOR AIR CONTROL SERVICE

T H E LIFE YOU SAVE
MAY B E Y O U R O W N

B E YOUR OWN

FUNERAL HOME

Drive Carefully—Save the Life of a Child

INSURANCE
Pilone BI 7-1009

TRAUM'S AUTO BODY &
FEN0ER W0RKS

DRIVE

—

JOSEPH McPHEE

Save the Life of a Child
BLOCK BROS.

DRIVE CAREFULLY

Save the Life of a Child

CHILDREN

DRIVE CAREFULLY

CHICAGO. ILL
ATTENTION

MOTORLSTS

DRIVE CAREFULLY

1540 N. Clark St. Gerniania Club BMg.
VVHrtfhail 4-9409

!

633 West 43rd Street
BOulevard 8-3855

KREISHEIMER'S

PROTECT OUR

9190 99* CrtraaKI RICi

Division Superkitendent oi
Nort Brancn of rorest Preserve

Phone D E 7-5111
1121 NO. S T A T E ST.

DRIVE CAREFULLY
Save t h e Life of a Child

T H E L I F E YOU S A V E

PLAZA BUFFET

__!___ ^__ E M _ _ _ * _ I * I

JOSEPH F. GUBBINS

S0L0M0N DRUGS, Inc.

FOCH'S BAKERY

MAY

Drive Carefully—Save the Life of a Child

35*1 West 2*th St.

CAREFULLY

PI*OT»CT OUR CHILDREN

Phone LA 3-0320

W E S T WILSON A V E .
Phone LO 1- 3344

J O S E P H FOCH

DRIVE

t

MOTORISTS

SIBR & SON
TRUCKING CO.,

MILVS SUPER MART

Drive Caieiully
Save the Lite oi a Child

ATTENTION

DRIVE CAREFULLY

DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child
Mr. & Mrs. KARL STR\SSBURGER

ATTENTION

1

Drive Carefully—Save the Life oi a Child

MAX'S COCKTAIL
LOUNGE

be careful
®
avoid accidents

DRIVE

SAFELY

P0CHI$
STOK
N A T E VMttETY
POCHIS, Prop.
P h o n e ARdmorc 1-8311
Iftžg W E S T M O N T R O S E A V E .
DRIVE CAREFULLY
S a v e t h e Life of a Child
YVALTER SPLTTT

LAZY SUSAN
aCERO CELLAR
TRAYS by TANYAS 2418
LARAMIE, TOwnhaU 8-9156
Delicatesaen & Restaurant
3258 W. Bryn Mawr
COrnelia 7-6482
DRIVE
THE

DRIVE CAREFULLY
S a v e t h e Life of a Child

CHHCK CiVALUIM

CAREFULLY

RESTAURANT

LIFE YOU SAVE

MAY

B E YOUR

Chimneys Built & Repaired
Swept from Top Down —
&

Furnace

MiM W. A7fh St.

OVVN

MILL'S CHIMNEY
SERVICE
Boilėrs

CICERO, ILL.

VacUUm

M l P L O T l t l A N , ILL.
.

DRIVE CAREFULLY
Save t h e Life of a Child

BABA'S LINEN k •
CHILDREN SH0PS
J S N . Drarborn. Phone D E 2-2»3l

| Cleaned — Work Guaranteed S34 s. Michigaii Ave., HA 7-<W2i
9622 Charles Street
CBdarcrest 5-7101

Contlnuatloii Irom page 5

D I E N R A Š T I S D R A U G A S , CHICAGO, I L L I N O I S

Šeštadienis, liepos 9, 1955
mmmmnmmmmmm
DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY B E YOUR OWN

Ofttiituation Irom page 4)
DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child

AMERICAN
FILTER CO.

HAGEM'S SERV. STATION
JOHN HAGEN, Owner
12601 S. Halsted 8*., CO 4-9657
DRIVE CAREFULLY
Save the Life af a Child

DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child

P. H.

KIPP

KIPP's MOVING * STORAGE
COMPANY
6434 S. Ashland.
B E 7-3600
DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child

HALICKI FINISHIHG CO.

Į j g į g j j 7-8677
DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY B E YOUR OWN

Complete Polishing & Buffing
Service
4546 W. 47Hi S*,.
VI 7-4119

K A S H I A N BROS.

DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child

EST. 1910
Compleete Rug & Car|>et Service

DAN SADEWAS8ER. Owner

1187 Greenleaf Ave.

ELCO ELECTRIC 00.

Wiimette 1200

7534 N. Ashland,
HO 5-5255
DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child

WILMETTE> ĄL.L.

Š and S.
DELICATESSEN
3759 S. Fcderal,

WA

4-6320

DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child

JIM'S FLORIAN UQU0RS
WINES — LIQUORS — BEER
2#50 W. 51»t S t , Pltoac PR 6-2961
ATTENTION MOTORISTS
DRIVE CAREFULLY

*

PROTECT OUR CHILDREN

John Koslo, Prop.

IRENE 8C O L G A
T A V E R N
4456 VVest 1 Bt h Street
RQ 2-9140
ATTENTION MOTORISTS
DRIVE CAREFULLY
PROTECT OUR CHILDREN

ATTENTION MOTORISTS
DRIVE CAREFULLY
PROTECT OUR CHILDREN

BESS WITTMAH
Scientific Foot Massage
and
C. T. WITTMAN, D. K.
Naprapath
5105 N . Clark Street
U P 8-4364
DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OWN

BOB'S CLUB
Phone COntraedere 4-90-13
10455 SOUTH MICH1GAN
— — ^ — — J — — • — i — m

DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child

BRIMAS TAVERM
BRINAS, Prop.
4342 SO HESMITAGE
Plrane LA 3-9719
ATTENTION MOTORISTS
DRIVE CAREFULLY

FRANK'S SHELL SERVICE
Washing — Greasing — Rei>airing
Phone ROckwell 2 4455
4801 We*t Booaevelt Rd.
ATTENTPON MOTORISTS
PROTECT OUR CHILDREN
GLORIA JENN1NGS

GLORIA'S LOUNGE
4650 VV. Madison St., CO 1-9659
1

DRIVE CAREFULLY
PROTECT OUR CHILDREN

MANOR FUEL 0IL
High Grade Range Fuel Oil
ONE DAY SERVICE
9697 S. Merrtmae, GArden 2-4630
OAKLAWN» ILL.
ATTENTtfON MOTORISTS
DRIVE CAREFULLY
LMIL BANASIK

THE FASHI0H SHOP
Draperies — Upholstering
1J64 W. 106rd b t ,
Btt 8-4461

YOUR OVVN

OHREM

SERVICE

741 W. Armitage Ave.

MI 2-0347
DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OVVN

A C E F R A M E 8C
A X E L SERVICE
6034 West Grand Ave.
NAtlonal

2-3190

DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child

M A R I A
JMMACULATA

G t H
F000 MART

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OVVN

VERNOtt'S SERV. STATI0N
General Auto Repairing,
Lubrication
Phone INdependence 3-9553
4420 NO. KEDZIE AVE.
DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OVVN

YŪRKT0WN SH0PS, Ine
Spccializing In Ali Types of
FURNITURE \VORK
Upholstering, Furniture Repair,
Refinishing
Expert \Vorkmanshi|>

1686 First Street
Hlghland Park 2-4086
HIGHLAND PARK, ILL.
DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OVVN
Have Your Car Serviced and
BRAKES CHECKED AT

ILLINOIS BRAKE SERVICE
C0MPANY

C0NVENT
1014 Ridge

DRIVE CAREFULLY
PROTECT OUR CHILDREN

NORMAN SORSVEEN, Pro*.

Wilraette. 111.

L M. BRADY C0.

8434 So. Stony Island Ave.

DB1VE

CAREFULLY

„ THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OVVN

HERMAN'S
FINER F O O D S
Phone BItt«r*weet 8-3433-9

3946 No. Ashland Ave.
CHICAGO, ILL.
DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OVVN

Hlghland Park 2-0143
H1GHLAND PARK, ILL.
DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OVVN
a F. MOKIUS

TIRE SHOP
1135 Chicago Ave.

DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child

HE.LEN ENGLISH
NURSES REGISTRARY
7365 N. RMge,

RO 4-4668

Save the Life of a Child
DOMINICK PIUCCI, Owner

NICK and MARY'S
RESTAURANT

PI 2-0075

DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child
LOUIS BECKER, Ovvner

VILLAGE FURRIERS
812 ILrrison,
EU 3-2112
OAK PARK, ILL.
DRIVE CAREFULLY
THE LIFE ¥UU SAVE
MAY BE YOUR OVVN

EVANSTON, ILL.
DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OWN

108 NO. STATE ST.
CE 6 8946
DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Child
COMER DLV3N

WILMETTE
LAUNDERETTE

DIXUN WlNt0W
CLEANIHG CO.

3623 W. Pouglas Bivck, LA 2-7725
Complete VVashing &
DRIVE CAREFULLY
Drying Service
THE
LIFE YOU SAVE
Hours 8 A.M. to 5:30 P.M.
MAY BE YOUR^ OVVN
Have Your Car Serviced and
BRAKES CHECKED
H Ilmette 9800,
WiLnette, 111.

11C9 Central Ave.

3845 Ccttage Grove Ave.
Llvingston 8-3780
DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OWN

UNGER'S GROCERY
ROBT. UNGER, Prop.

Phone B0 8-6156

MU m Į j | St. .
DRIVE CAREFULLY
Save the Life of a Ghild

FORD'S SERVICE STATI0N
Phone DR>xel 3-8871
JAMES FORD, Owner
4759 SoutU Hftlstfcd Street

MORRIS GILFAND, Prop.
Phone ROgers Park 4-7346

6S32 North Cahformnia

PROTECT OUR* CHILDREN

DR. A. H. GRIriMER

C O L L I N' S
FURNITURE

GILFAND'S CAR
CLINIC

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OVVN

UMiversity 4-2286

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE* YOU SAVE
MAY BE YOUR OWN
CLARENCE CGLLINS, Owner

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY B E YOUR OVVN
BRAKES CHECKED AT
Have Your Car Serviced and

ATTENTION MOTORISTS

4239 W. North A v e ,

R & R BKAKE

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OVVN
By. Having Your Car Serviced
and BRAKES CHECKED At

W1LLARD'S
M O T O R CLINIC
WILLARD ZETEK, Prop.
7632 N. PAULINA,
HO 5-9420

DRIVE CAREFULLY

K
SERVICE S T A T I O N
Phone HUmboldt 6-9422
No* Western AveB
DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OVVN
By Having Your Car Serviced
and BRAKES CHECKED At

KEDZIE-PERSHING
SERVICE S T A T I O N
JOHN VTASHNEY, Prop.

Phone BIshop 7-9545
38f8 S. Kailio Avo.

HA _ 1-9039

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY B E YOUR OVVN

RUDYS TAVERM
Phone Virgiui* 7-8705
1525 Wcst 51»t St.
DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
M A * BE YOUR OVVN
H. CHRISTENSEN

CHRbrEM S SERV. STA.
Auto Repairing, VVashing, Tune Up
2101 N. Karine,
Dl 8-6447
DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OVVN
A. K. BLTLLK, ()wner

BUYLER AUTO SERVICE
1332 S. Kedzie

LA 2^9217

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OVVN
Have Your Car Serviced and
BRAKES 'CHECKED AT

Elston Auto Repair Service
4252 N , Elston A v e ,
•*

Of 3-5965
-

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OVVN

THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OVVN

LITHUANIAN
H O T EL

J. E. SYPEL

SYPEL D R U G
3559 No. Western Ave.

DARGUSH, Prop.

Phcae TAylor 9-2733
1606 S. Halsted St.

EASTGATE 7-5738
DRIVE

DRIVE CABEFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY B E YOUR OVVN
A. "PONTY" PONTECORE

CAREFULLY

THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OJVN

PONTTS TAVERN

KING

Halis Avaiiable for AU Occasions
Special Arrangements for
FAMLLY PARTIES

TUICES

5738—26th St.
OLympic 2-8800

BU 1-9046

Cicero, Illinois
-

L U D W I G MILK COEI gins Finest—Fresher by a Day
BOTTLED in the COUNTRY
Store and Home Delivery
" Atways Ask for \jmimi% M ii k'

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OVVN

ROOSEVELT
CHAIR & SUPPLY
3439 W.FKth Ave.
PA 6-2500

CAREFULLY
DRR'E

MAY B E YOUR OVVN

CAREFULLY

THE LIFE YOU SAVE

THOMAS EWING
Transmission Repair Shop
5676 S. SJaie St.
NO 7-7701 <
CAREFULLY

MAY BE YOUR OVVN

C0HRTESY 0F
• K** n .
DRIVE

THE LIFE YOU SAVE
MAY B E YOUR OVVN

CAREFULLY

THE LIFE YOU SAVE

PETERS0N BROTHERS
SERVICE STATION
ORchard 3-7517
SKOKIE, ILL.
i

MAY B E YOUR OVVN

Chicago 50, Illinois
DRIVE

Hair Curling —

MAY BE YOUR OVVN

Permanents

1206 S. Komensky
ROckv/eU 2- 1991

H. DIEM
REAL ESTATE — INSURANCE
MORTGAGES

THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OVVN

MAY

MONTGOMERY
M O T O R S A L E S C O . CARPENTER C0NTRACT0R
Oldsmobile Salas t Service 1630 East 70th Street

THE LIFE YOU SAVE

DRIVE

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OVVN

CAREFULLY

HONOLULU
HARRY'S WAIKHCI
804 West W;lson Ava.

THE LIFE YO*U SAVE
MAY BE YOUR OVVN

R BLUETTE'S
DRIVE IN TROPICAL HAWAH
GIFT PATIO
Dinner Served After 5 p.m.
Floor ShoMs NighUy
4750 Peterson Ave. r-* Ali Talcnt
Direct From Hawaii
DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OVVN

MAY BE YOUR OVVN

ERWIN'S
RESTAURANT
FINE FOOD'S '

910 West 79th St.
RA

3-9185

MAY BE YOUR OVVN
AL H. DECKER

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OVVN
JOE ODDO. Prop.

FILMORE 3-0043
BROADVIEVV, ILL.

NUOŠIMTIS
Kur pinigai

auga

greičiam,"

MfMBt*

COACHELLA VAIXEY
SAVINGS & LOAN ASS'N
176 So. Indian Ave.,
Palm Springs, California

JOFS PIZZA
Ali Popular Italian Foods
FREE DELIVERY

1518 Firlferion Ave.

NA0JADSI0JI LITERATŪRA
APIE MARIJĄ

2-4246

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OWN

SHIPPERS
DISPATCH, Inc.
5448 W. 47th Street
RE 5-8900
<«»

DRIVE

CAREFULLY

THE LIFE YOU SAVE
MAY BE

YOUR OVVN

PRESIDENT

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OVVN
ARN&LD P. NICKS, 0 » n e r

DECKERS GRILL &
NICKS P H A R M A C Y
LIOUOR MART
Tot QUALITY and SERVICE
1837 S. I7th Ave.

DABAR IŠMOKAMAS

1903 Houard S t ,
AM 2-$S3<>
After Hours Phone RO 1-2980

CAREFULLY

THE U F E YOU SAVE
y

I \ i rfax 4-0064

2300 West Madison St.

4613 N. Lincoln Ave.

CAREFULLY

BE YOUR OVVK

ISAK GUSTAFSON

RICHARD ZUELKE
Phone LOngbeach 1-2481
Village of Beilwood9 Iii.
DRIVE

DRIVE

CAREFULLY

THE LIFE YOU SAVE

DRIVE CAREFULLY

CAREFULLY

THE LIFE YOU SAVE

E N'S
BEAUTY SHOP

AIRPORTGRDLL
6200 South Cicero Ava.
POrtsmouth 7-9737
DRIVE

i

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OVVN
HELEN KIEFER, 0\vner

MAY BE YOUR OVVN

LA 3-3377

GR
DRIVE

THE LIFE YOU SAVE

Pliene MUlbcrry 5-2230
DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY B E YOUR OVVN
MRS. J. C. BRALY, Owner

MO 4-8631

THE LIFE YOU SAVE

CAREFULLY

472S-29 S. Talman

B E L M O N T '
G AR Y
COMPANY
J O B B I N G 8C
A & A AUTO LOCK MOLDED PLASTIC
AU Plas tie ProducU
SUPPLY CO.
SERVICE
We Make & Repair Plaatic Mslda
For Hearing Aids
159 W.Gee}h3 Sf.
3*801». Clark St. Lfl 5-0846
DRIVE

DRIVE

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OVVN

MOnroe 6-5900

CENTRAL
W A X E D PAPER CO.
7515
Cicero
Street
North
UB0RAT0RY
5100 W. Roosevelt Rd.

2334 VV. HarriHon,

DRIVE CAREFULLY

•

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OVVN
By Having Your Car Serviced
and BRAKES CHECKED At

..

Phone Sugina* 1-3572

Spaghetti, Barbeąue, Pizza
243 N. Pu4a.sk,,
N E 8-9887

MRS. A. HEDBERG
THE ESTHER SHOP

MR. LOUIS METZ, Prop.
Phone REgent 4-8937
ATLAS PRODUCTS
1109 EAST 82nd

——IpMfci^———

3423 SO. HALSTED ST.
HI 7-3339

General Electric Appliancas
3064 E. Cheltenham Place
SO»th Shore 8 6306

LOU'S STANDARD
SERVICE

FOREST PARK. ILL.

E. VERMIN, Prop,

• .

i

ILL

THE LIFE YOU SAVE
MAY BE

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OVVN
By Having Your Car Serviced At

Phone FOreat 6-0358
HERMAN & JOHN, Prop.

DRIVE CAREFULLY

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OVVN

ROBERT W . PEASE
PRESCRIPTIONS
JOE BRANDT
495 Central Ave.
BRANDT'S RESTAURANT
i L0UMGE
10 N. \orthwest Highway
Palatine, Illinois

FOREST PARK
TAVERN

Golf Road
Orchard 3-0603, SKOKIE,

RAndolph 6-6008

SOLDIKRS FIELD
Every Saturday Night
87th St. SPLLDVV A V
Every Tuesday Night

NICK M . PIERRE
434f Simpson St.

228 North La Salia Sf.

CHICAGO
A U T O R A C I N G , Inc.

M So. Water Markei, CĄ fr-6869

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OVVN

Shovel, Tractor, Excavating,
Grading

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OWN

MICHAEL OOURTNEY
t SON'S

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OWN

6100 S. Normai,
WE 6-0848

I \ / \ I I.KIMi: f MAKIJ.V Nuo
stabus gv£. Marijos gyvenimas, pa
rašytas paisicmiaat liievo apšviestų
jų regėtoju pasakojimais (sv. Brigi
tos, M a rijas A«tt u.t, scs. Katarinos
Kuimench ir kt.). 280 pusi. Knyga
talpina 31 pasakojimą su nepapras
tai puikiais spalvotais
paveikslais.
Patrauklūs kieti viršeliai ir tekai
nuoja tik $3.00. Sis puikia knygą
parasS prel. dr. F. Bartkus.
MARIJA Ml'MS KALBA. Švč. Ma
rija laiko b@g>je apsireiškė įvairios*
pasauiio vietovėse šios knygos au
torius Kun. J. Kuaiilckls, šalia mū
sų lietuviškų šventovių aprašo ir ki
tur žinomus. Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: La Salette> Lurde, Fatimoje; apie Stebuklingąjį Medalikš1} Ir kt. įžangoje ir pabaigos žodyje
autorius svarsto švč. Marijos Nekal
čiausios Širdies kultą ir iškelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkes vaid
menį. Knyga turi 1S9 psl., paveiks
luota, |rišta | kietus viršelius Ir kai
nuoja 62.00.
AUfiROS 7.\ A!<.£!)£. K. tautų ir
68 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi
sodeliai mūsų dangiškajai
Motinai
Marijai pageibti. Tuos per 600 m.
žybtelėjusius rašytojų perlus iš įvai
rių kalbų surinko ir sutvarkė A Tyruolts. Tai knyga apie Marija, kuri
turėtų rastis kiekvienuose namuose.
110 psl. Kaina S2.0U.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

1

'DR A U G A S "
2334 So. Cakley Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS

Skelbkite "Drange"!

1
* i

i

.

9
I

MENfcAfiflS MUttoAS, CHICACrO, fLLtNOK

c*
».WĄV.W.,iV.W.VMW.',W

VIKTORO

K O 2 I C 0 S

tįr

MAŽŲJŲ MALDOS

SUNDAYS
August 7, 14, 21, 28
MAŠSES
6:15, 8:00, 10:30, 12:00 EST
FEAST OF OUR LADYTS
ASSUMPTION AUO. 15th
Masses for all language groups
continuously from 5:00-12:00 a.m.
Confessions heard in all languages.
Blessings and Solemn Procession
with the Image of Our Lady of
Consolation.
Tekstas paruoštas žinomo peda
gogo kun. prof. S. Ylos. Spalvotas
iliustracijas pritaikė dailininkas
P. Augius. Gražus kietas paauk
suotas įrišimas. Kiekvienas vai
kas norės šios maldaknygės. Kai
na tik $1.25.

tir

shrine of Our Udy of
Comolation,
C A R E Y , OHIO
= * \ >

AR NORĖTUMĖT ĮSTOTI SU JAIS?

nauja siunta knygelių

KAIP

PASIRUOŠTI

JAV

Klausimai ir atsakymai anglų
ir lietuvių kalbomis. Spaudai pa
rengė Pr. šulaitis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. VVells.
Kaina
60 centų.
Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins
jsisr>ti JAV pilietybę.
Pinigus su užsakymais siųsti:
"DRAUGAS", 2334 S. Oakley ave.
Chicago 8, III.

THE REV. RICHARD BARTLETT, C.M.F.
Immaculate Heart of Mary Church
4501 S. Ashland Ave.
Chicago 9, Illinois
Phone: BIshop 7-2344

Nieks taip nesisielojo Lietuvos reikalais kaip kan. Tumas

Teresei Neumannaitei

Vaižgantas. Jam pagerbti išleidžiama: A. Merkelio parašyta

šv. Kryžiaus relikviją
Popiežius Pijus XH dovanojo
šv. Kryžiaus relikviją šių laikų
stigmatizuotojai Teresei Neuman
naitei.
Apie Teresės Neumanaitės gy
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro
ant rankų ir kojų stigmos (žaidos), iš kurių teka kraujas —
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus [ I
parašytoj knygoj TERESE NEUMANAITfc. Knygoje yra daug
nuotraukų su Teresės Neumannaites pergyvenimais. Gražus J.
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio
formato, 268 pus. Kaina $3.00.

2334 S. Oakley Ave..

TUMO VAIŽGANTO MONOGRAFIJA, įrišta $7.00; TUMO
VAIŽGANTO RAŠTAI, įrišti po du tomus į vieną knygą, po
^5.00. Šių raštų išleidimą palengvinsite, jeigu užsisakysite iš
anksto. Pinigai iš anksto nebūtinai reikalinga mokėti. Leidė
jas J. Karvelis, 8322 So. Halsted St., Chicago 8, III Telef.
YArds 7-0677.

P. S. Ta pačia proga pranešu, kad yra gauta šios naujos
prekės:
1. RAŠOMOS mašinėlės su lietuvių ir kitų kalbų raidynais,
kainos nuo $65.00.
2. Siuvamos mašinos, naujausi modeliai nuo $45.00. *
3. RADIO aparatai, su kuriais girdima Europa.
4. Foto aparatai nuo $8.00 — iki $275.00.
5. Šveicariški laikrodžiai OMEGA, CYMA ir kitų firmų.
6. Europietiški termometrai nuo $1.25.
7. Europietiški vaikams vežimėliai reto gražumo nuo $45.00.
Prekes — informacijas siunčiame į visas pasaulio šalis.

Jei norite ge. riaušių baldų
šaukite
WH. 4-7151
Viskas gra
žiems namams
ir tikrai
sutaupysite
Įsitikinkite, pašaukit telefonu
400 N. Wells Street
Fabrics Mart pastate,
šalia Merchandise Mart. •

Chicago 8, UI.
/ >

Pirkit Apsaugos Bonus! Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge".

Gražus 3 m. senumo
kampinis
mūr. 1 Mi a u g i t o . 4 % ir 2 kamb. G a EO šilima. 1% garažo. "Tile" vonios, šildymas.
kabinet virtuve. Daug priedų. Par
B.
duodama nebrangiai.
Nepaprastai geras pirkinys,
3 m.
s e n u m o — 2 po 6 k., (S m i e g . ) ir
6 k. Centr. vandens šildymas. J Š a i n a
tik $36,000.

IŠNUOMUOJAMA

Išnuom. mieg-. kamb. vyrui.
Tel. TChvnhaD 3-6429

NAUJU AUTOMOBILIU Finansavimas
Nuo

««WANT A GOOD PLACE
TO WORKr

GYVYBĖS DRAUDIMAS ĮSKAITOMAS

Immediate Opening for

Prekiaukite pas Drovers — Sutaupysite skirtumą
v

^Drovers Banks

47th Street & Ashland Avenue YArds 7-7000
Nuo 1883 m.
NEMOKAMAS
"PARKING"

SKILLED MflCHINISTS
TURRET ANO ENGINE
LATHE
GEAR H0BBERS
F o r N i g h t Shift.
Mušt bave tools, read a n d speak
s o m e English.
Oood transportation
Near Lake St., Milwaukee A v e .
and N . Sangamon bus at door.

PY0TT FOUNDRY
MACHINE C0.
328 N. Saogamon. MO 6-0294.

2785 W. 71st, St. WAIbrook

5-6015

pirkdami ar parduodami

MAS NAMAS SU BIZNIU, 4409 S. Fairfield, tel. LAf. 3-3881
KURIS VEIKIA 35 METUS. Vai. Kasdien nuo 9—12 ir 4—7 vaL
5 kambarių butas apšildomas va^- A^štad, nuo 9 v. r. iki t T . V.
Trečitedinetat* uždaryta
karštu vandeniu. Kreiptis:
P. STANKOVICIUS
2224 SO. LEAVTTT STREET

Modernus 2 butų mūrinis n a m a s
ir gazolino stotis su visais įrengimais
ir bizniu. A n t Archer Ave. netoli Ked
zle. Labai prieinama kaina ir {mokė
jimas. P O 7-2009.

REAL EST. ir INSUK. BROKERIS

MARQUETTE PARKE

Realtv. Builders. Insurance

PROGOS^PPORTUNTTIES

2737 W. 4Sru S t
CLiffside 4-2390

NUOMUOKITE arba dirbkite m ū 
sų virtuvėje. Visi Įrengimai.
Geroj
LYONS
"SPECIAL".
Naujas vietoj fabrikų rajone.
"ranch type" "bungalovv. *% k a m b .
Moteris, kuri čia dirbo 10 m. išei
Aliejum apšild.
49 pėdų
sklypas. na dSl silpnos sveikatos.
$15.900;
įmokėti
$3,600.
BIshop
Pageidaujant g a l i m a gaut kamb.
2-2162.
vietoje.
Tel. SEeley S-S110.
ADAM D U L S K I ,
BUILDING A REMODELEVG
1S59) Vi. Hastings St.
NAMŲ STATYBA
Owner wlll sacrifloe for quldk sale
įvairūs
į t a i s y m a i Ir pardavimas
Jei norite pirkti ar užsakyti narna,
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite a r užsa
kykite p a s
Susitarti šaukit R E l l a n c e 5-8202
V. ŠIMKUS
nuo 5 vai. p. p. kasdien Ir
sekmadieniais n u o 1 0 — 4 v a i .
Adresas: 4645 So. Keating Ave,,
CHICAGO 12, ILL.

. CLEANING
AND SHOE REPAIR SHOP
\\'ontlerful location, doing
g o o d buslness
See owner a t once
2132 SO. MICHIOAN A V E
or p h o n e — Vlctory 2-971S

GRILL—LOGAN SQUARE
6 A.M. t o 8 P.M. ( N o Sundays)
Doing good business. Will accept best offer.

FATHER AND SON
FREEESTIMATE
, HUA 3-5352

Call —
•
CApitol 7-9113
TAVERN
BY

A. Gintneris, pirmininkas
V. Petrauskas, statybos vedėjas.
CH S-15S5
Lietuvių Statybos Bendrovi stato na
mus pardavimui, pagah užsakymus ir
atlieka remonto darbus.
•Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuirtiiiuiiig
E
LIETUVIU STATYBOS
=
E
BENDROVE
=

I

E
S
E
3

MŪRAS

i

BUILDERS, INC.
Stato gyvenamuosius n*
mus, ofisus ir krautuves pa
gal standartinius planus ar j=
vidualinius pageidavimus, i
įvairūs patarimai staty- B
s bei finansavimo reika- i
lais, skiciniai . planai ir na- j
mų įkainavimas nemokamai, g
Statybos reikalais kreiptis s
J reikalų vedėją šiuo adresu: c

Į J 0 N AS S T A N K U S f
= kasdien nuo 4 vai. popiet p
E TeL PRospect 8-201S arba i
LUdloff 5-8580.
E
_ 6800 SO. CAMPBELL AVE., j
E
Chicago 29, Illinois
E
ūlHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIli

OWNER.

^-^

TOwnhall

P a r d u o d a m a s u i "oash" arba l e n g 
vais L^simokejimaLH. 2-jų butų mūri
nis po 6 k. Apšildomas. Visi k a m b .
Šviesūs ir dideli. Arba mainys i na
rna su mažesniais kambariais. Tei
singa kaina. Taipgi parduodamas S
k a m b . bungalovr. "Cash" arba leng
vais išslmokejimais. J e i norite pirkti
arba parduoti teisingai Ir pelningai
rašykite arba matykite —

CHARLES l ' R M K V
2440 W. 69th St.
HEmlock 4-4859
2-jų b u t ų mūrinis n a m a s . 5
1 H vonios apačioje, 4 k. ir
su 1 yk v o n i o s viršuj.
Pilnas
Karštu vandeniu apSild$-mas.
tom, garažas. CIiiffside 4-1911.

k. ir
2 k.
rūsys.
2 au

$8.»00 P I L N A KAINA. 3-jų butų.
% mūr. namas. Apylinkėje 26th ir
Kedzie Ave. 4 ir 4 kamb. ir 3 kamb.
pastogėje. Garažas. ImokCt 12.500.
SVOBODA. 3739 W. 26th St. LA s u 
dalė 1-7038.
>o<xx>oooooooooooroooooo<xx>«
K a s Nori namu. f a r m ų ir biznių
pirkti bei parduoti.
k a s nori gauti
paskolas — morgičlus, a p d r a u d i m u s
— inšuransus, k a s nori biznių kny
gas suvesti ir J u m s nuoširdžiai pa
tarnaus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS

business.

Telef. HTJdsoa S-78SS
N a m u tel. P R o s p e c t 8-2.1S0

OOOK OOUNTY BUSINESS
BROKERS

Call —

STANDARD BUILDERS, INC.
Cicago 16

SALE

Selling due t o lllness.

KONTRAKTORIUS

726 W. 18th S t

FOR

Well established

30 days special on all exterior
work. Scrape and wire brush all
loose scales and red lead gutters,
putty windows where needed.

HELP ' WAOTED — VYRAI "

JOKIŲ EKSTRA IŠLAIDŲ

ATDARA KETVTRTAD.
VAKARAIS

Išnuom. 4 k. butas su vonia.
2888 Archer Ave.
LAfayette 3-8063

LEONAS
REAL ESTATE

Prieš

VENTA REAL ESTATE,
4409 S. Fairfield Ave
LAfayette 3-3881.

" • - • • • • " • • • • r — • - ^ • " • • • • ^ • ^ ^ — ^ • ^ • ^ • • ^ ^ ^

Išnuom. garu apšild.
miegamasis
kamb., 2-jų a s m e n ų ieimoję. Pagei
daujama katalikas asmuo. 2931 So.
Emeraid Ave.

P.

R. PIETKIEWICZ
2565 W. 47th 9t.
LAfayette 3-1083

Savininkas parduoda nebrangiai S namus, biznais, sklypus ar ūkius
a. mūr. narna. 2 automob.
garažas. stlankvkite mus.
BRIGHTON P A R K E : 2-jų augStų Pardavimo priežastis — liga.
KUTRA-NORKUS REALTT
Kreiptis 2S25 So. H o y n e A v e .
kampinis medinis — 2 po 6 kamb.
Savininkui gazo Šiluma, ž e m i taksai.
REAL ESTATE-INSURANCE
Gražus kiemas. Prieinama kaina.
2405 W « t 51 St.
ATDARAS APilftRftJTMtl
WAJbrook 5-5030
SEK M A D. 1-5 popiet. 5 kamb. n a Prie pat liet. m o k y k l o s mūrinis. 3 | m a s
P
B
o
s
p
e
c
t
8 - 3 5 7 t (vak. tr sekmad.)
bntai po 5 k. Salia tuščias sklypas.
1447
8.
Kariov
A
v
e
.
2-jų autom, garažas. Labai maži tak
Gazu apšild. Garažas. Svarus na
sai. Kaina tik $20.000.
Kas, perkant arba parduodant n a - .
mas.
. L . gfc
mus.
norit sąžiningo ir lietuviškai
8 k. mūr. bungalow su centr. Sild.
nuoširdaus patarnavimo kreipkite* |
2 k. rūsy. ž e m i taksai. Kaina $15, NEBRANGIAI
PARDUODA
VENTA REAL ESTATE
800.

IEŠKO NUOįMUOTI

••»•«>

Z. UKBEAI0NA8
visoj Chicagoj. Patikrinkite!
r . H. HALTOR81CN CO.
A LG
B U D B E C R A S •14* W
. S l r d m., tea
REALTY
f1839 W. 47 St. Tel. LAf. S-S8H4
(Ir sekmadieniaial
Jeigu ieškote pirkti aaraų, biznių,
sklypų,
ūkių, arba norit ką par
MARQUETTE PARKE
duoti,
atsiminkit,
jog mielai ir są
Į m o k ė t i $2,700. 1—4 kamb. ir 1—3
žiningai
patarnauja
kamb. • butai. Medinis.
Centralinis

ŠIMAIČIAI

CHICO AIR OOOLER
Oro vėsintuvas
Ar jums perkarsta miegojti?
Mes turime naujausią nešio
jamą Oro Vėsintuvą. Jis atvedins kambarį į keletą minučių.
Jokis įrengimas nereikalingas.
Be garso — ir tesveria tik 12
sv. Galima nešioti iš vieno kam
bario į kitą.
Kol jų turėsime $ 4 9 . 5 0
1452 W. Chicago Ave.
HAymarket 1-0610

J1E8KOMA& N l OjMVOTI, S s u a u 
gusiems, butas su dviem ar trim
mieg. k.
Skambinti — H E m l o c k
4-9427 vakarais.

REAL ESTATE

7 KAMB. MCRINfi R E Z I D E N C I 
LIETUVIŲ AUDITORUA
JA. "MASTER" MIEGAMIEJI. Allejurn-karštu vandeniu apšild. 60 pėdų
31S3 So. Halsted S t
M A R Q U E T T E P A R K E 3 m e t ų m o sklypas. Rūsys. Koklių vlrtuvi. 2 a u 
Ph. DAnnbe 6-2793
mūr. garažas sunkvežimiams.
dernus bungalow, gazo ir karsto van tom,
plrkiti - parduoti
namus,
dens šildymas. Ekstra butas rūsy ir Specialus bargenas — $ 15,900; į m o - Padeda
Parūpina paskolas,
kambariai
pastogėje. Tik $21,000. k5U $4,500. 8VOBODA, 8739 W. 26th ūkius, biznius.
St. LAwndale 1-7088.
draudimus ir daro vertimus. Tvarko
šaukite P O 7-2009.
imigracijos dokumentus. Ofisas atda12 butų mūrinis Marųuette P a r k e
CICERO. Atdaras apžiūrėjimui sek jį ras kasdien n u o 10—7.
j $830 pajamų i mėnesi. Mažas {mokė mad. nuo 1 iki 5 vai. vak. Naujas o
jimas. Labai gražus namas.
k. bungalow, 3 mieg. kamb.
REIKIA NAMŲ!
T T R I M E PIRKfiJ\T»
Jei turite
5f»44 W . P e r s h i n g R d .
Brtghton P a r k e : Medinis — 3 bu
2
butų
n
a
m
ą
pardavimui
BRIDGEKarfttu
vandenlu-aliejum
apSild.
tai ir kraut, patalpa. 2 autom, gara
PORTO
kolonijoje,
prašome
pranešti
žas. $115 pajamų j mėnesį ir sav. bu Tuojau galima užimti.
tas. Arti mokyklų.
Patalpa
tinka
CICERO. Geriausias pirkinys — 2 - JOSEPH MOZERIS, Real Estate
betkokiam
bizniui. Įkainotas s k u 
butų b u n g a l o w — 4 ir 3 kamb. Mo
biam pardavimui.
3430 S. Halsted Street
derniškas
namas. Garažas.
Tuojau
Mur. 2 p o 4 k. centrinis Šildymas
CLiffside 4-0104
g a l i m a užimti. $17.900; įmokėti $4,
gazu.
— a >
•
000. BIshop 2-2162.

Licensed, bonded plumbers
Joks darbas nėra didelis ar mažas.
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai
TeL GRovehiU 6-6708 arba
WAlbrook 5-3451

NIEKS TAIP NESISIELOJO

i

REAL ESTATE

ESTATE

M A R Q U E T T E P A R K E : naujutėli
6 k. rezidencija. Gazo Šilima. 2 tua
letai, "Ule" vonia, kablnet virtuvė.
Visi kamb. dideli ir Šviesūs. Kaina
$20,600.

LIETUVIŠKA A P D R A U D Ų
AGENTŪRA
Gyvybes, ligoninės,
automobiliu,
baldų, namų ir visos kitos apdraudos
— asmenims, profesionalams ir biz
nio įstaigoms. Laisvas pasirinkimas
kompanijos Ir apdsaudos rūšies. N e 
m o k a m a s patarnavimas ir informaci
ja. Valstybes
patvirtintos
kainos.
Smulkeaniai informacijai gauti s k a m 
binkite, rašykite, užeikite:
J o n a s KIRVAITIS
ENTHRSTATB I N S U R A N C E
AGENCY
5900 S. Ashland Ave.. Chicago S i , Dl.
Tel. \YAlbrook S-5671
A g e n t ų Ir brokeriu dėmesiui!
P r i e ! drausdami kitur pasiteirau
kite. Pirmaeiles kompanijos — aukš
čiausi komisai. Savi p a s savus!

PLU M B I N G

Popiežius dovanojo

"DRAUGAS".

MSCELLAKBOUS
Įvairūs Dalykai

Namų Savininkai

Šie jaunikaičiai susipažįsta naujoje gyvenamoje vietoje — St. Judo Se
minarijoje. Si aukštesnioji mokykla (high school) berniukams, kurie ruošiasi
būti Klarencijonų Kunigais ir Broliukais, yra Momence, 111., 50 myliu į
pietus nuo Chicagos.
Tėvai Klarencijonai ir Broliukai užsiima mokytojavimu augštesnese mo
kyklose, sako pamokslus misijoms, leidžia žurnalus ir dirba misijose užsieniuose.
Ar Kristus nešaukia Jus į Klarencijonų eiles? Ar nenorėtumėte stoti
Dievo kariuomenėn po Nekalčiausios Marijos Širdies vėliava?
Del informacijų kreipkitės pas:

• •

8 k. rhflr. pulkus bungalow. Centr.
Sild. i autom, garažas. $18,300.

1337 So. Laramie,
Cicero, 111.
Telef.: OLympic 2-6752
ir OLympic 2-8492

PILIETYBEI

Pinigus su užsakymais siųsti:

2384 South Oakley Avenue
TeL VTrglnia 7-6640; 7-6641

Ą. Stančiauskas ir A. Lapkus
instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air conditioners) ir atlieka visus skardos
darbus.

D R A U G A S
2£34 So. Obkley Avenue
CHICAGO 8. ILL.

Šeštadienis, liepos 9, 1955

i iiii

Didelis namu. Manių,
GAGK P A R K E : Grafus 2-jų augšD
*
*
*
*
.
.
u
t
a
u
p
y
a
t
e
plato
I
^"SS^SSUSSi
**«.,
tų mūrinis su centr. iild. 2 butai po
i š t a i g o j n a m u s , I morgiciua paskolaa nuosaryblų
5 k. ir 2 k. rūsy. **Tile" vonia, kabi- p i r k d a m i m ū s ų
net virtuvė,
2 autom. gar. Kaina biznius, nes čia RASITE TIKRAI kumsntua. N e m o k a m a i teikiame
Teirautis
$24,800.
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ formacijas ir patarimus.

ŠILDYMAS

Siųskite užsakymus

Gauta

REAL

TeL DEarborn 2-24S4

\vith the thousands of pilgrims who come to
THE SHRIN E OF OUR LADY OF CONSOLATION
Carey, Ohio
IN AUGUST
Days of Special Pilgrimage

i »

CLASSIFIED & HELP WANTED ADYERTISEMENTS

"DRAUGAS" AGENCY
SS East VV ashington Street

HONOR MARY

CALL M E MOTORS CO.
Lietuviška gasolino Shell stotis ir
Auto taisymas. 5759 S. Western A r e .
Tel. R E 7 -9533. Atliekami motorų
remontai, lyginimo, dažymo darbai
ir keičiamos dalys.

ir

S-9630

9016 S. Cottaee Grove Ave,

Chicago
W1LL SACRIF1CE F O R QVICK
S A L E modern,
2 giri beauty shop, 0 0 0 0 0 0 0 < > 0 0 0 < H > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <
in vincinity of Halsted a n d 26th St.
CICERO. 2-jų butu % m ū r . n a 
Best dffer.
mas. 4 ir 4 kamb. Apylinkėje 56th
ir 23rd St. 2 autom. irar. 30 pėdų
Call —
sklvpas. Mokesčiai tik $105. $15,»00.
D A n n b e 6-4449
SVOBODA, 6013 Cermak Rd. B I 
shop 2-2162.

TAVERN.
Doing good business.
B E R W Y N . į m o k a n t 15.000 pirk
Well established. Owner wrll saerisit
4 butų "stueco" namų. $200 m ė n .
fice for ąuick
sale due t o lllness.
pajamų.
Tinka
pensininkų porai.
Living ąuarters in rear.
Sklypas 60x300. $22.500. SVOBODA,
6013 Cermak Rd. B I s h o p 2-2162.
Reasonable prlee accepted.
Call —

•

TOwnhall 3-9671
GROCERY

MEAT M A R K E T IR
NAMAS

Gerai einas biznis, geroj vietoje, arti
m o k y k l o s Ir bažnyčios. Nauji moder
niški "fikčeriai". 5 kamb. butas už
pakaly.
2-jų automob. gar., karštu
vandeniu apšild.:
proga pakeisti }
gazini apšild. Naujas katilas — boi
leris.
Prieinamai
įkainuotas
sku
biam pardavimui. Saukite savininką
— GRovehill 6-7986.
Owner mušt
sale

saerifice

for

quick

FOUNTAIK.
Well

established,

good

business.

CICERO. 2-jų butų mūrinis, m o 
derniškas namas. 5% ir 5 H kamb.
S mieg. Karštu vandeniu apšildymas.
2 autom, garažas s u j viršų pakelia
m o m durim. $19,9*0; įmokėti $5,000.
BIshop 2-2162.
P r i e 5 1 - o s ir Western A v e . 2-jų
butų mūr. 3 ir 4 Centr. šlld. Gara
žas. $13.500.
P r i e &&-OH tr Rockvvetl St. P a j a m ų
nuosavybė. 2 geri mediniai namai. 2
po 4 k. ir 2 po 4 k. Platus sklvpas.
Mėnesinės p a j a m o s $200. $19.000.
P r i e 55-os Ir Californla.
P a lamu
bunpralow. 7 ir 3-jų k a m b .
butai.
Centr. šild. Mūr. rar. Labai reri v i 
daus Irenurimal. Savininkas išvyksta.
P a r d u o s u i geriausia pasiūlymą.
P r i e 5 5 - o s ir Spanldina. 2-jų butu
no 5 H mūHn's.
Abu butai natulal
dekoruoti. P l a t u s sklypas.
Garažas.
Jmokėti $7.000. Kaina $24,000.

Near airport, situated aeross the
street from new Draugas newspaper
builtlinp which is being biiilt. Complete eąuipment with living quarters.
Our own ice-cream and hamburgers.
Mušt see to appreciate.
. . . Oall POrtsmonth 7-968S

P r i e 54-os i r RoclrvreU St, beveik
naujas gero m ū r o
ir
moderniško
įrengimo 2-jų butų mūrinis. D v i g u 
bas mieg. Centr. Sild. Augitaa rūsys
Ir pastogė. $32,600.

ANTANAS LUKAS Ir ŠONUS Savininkas parduoda —
6480 So. Fairfield Avenue Motorų ir Vaiku Ruty Krautuve

P r i e 65os tr W a s h t e n a w 4 butu r»o
6 k. m ū r . Centrinis Šildymas. Mūr.
garažas. Didelės pajamos. N a m a s l a 
bai g e r a m stovy. $45,000.

2428 W. 67 S t
BUILDING CONTRACTORS
Stato naujus namus, atremontuo . .Prekės ir įrengimai vertes —
ja senus. Kreipkitės:
$2,000. Priversti parduoti. Ati
Tel. HEmlock 4-5881
duos už $1,300. .

KUTRA-NORKUS

REALTY

1405 51st St,
VYAlbrook 5-5OS0 Ir vakarais
P R o s p e c t 8-5579

DIENKAfinS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Šeštadienis, liepos 9, 105$
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CHICAGO SAVINGS STATO NAUJAS 'viSM J a u n i m a s 8 U « u K j o J **•
*

tik t% taško. Jis, būdamas žai- "Supreme Savings"
bin.ų partijų specialistu, nevisada prisiversdavo save rim
moka 3!A%
čiau susimąstyti, kas atnešda
vo jam lengvus pralaimėjimus.
dividendu
Taškus pelnė prieš Ptacek Jr
Pusmetinis dividendas |š 3i/ 2 %
Medendorf.
kurs huvo išmokamas birielio 29

tojų šeimą su viltimi, kad tai bus
pradžia
"TAUPYMO ĮPROČIO".
Sekantis personalas laukia jums
patarnauti: Ig. Scigalski, Pres.;
Peter Redochonski, Vice-Pres.; Peter P. Kezon. Executive-Officer;
Ann Marie Glista, Ass't. Secr.Treas.; Paul Kubalica,
Director;
John Krzyskowski, Director; Frank
Poradzisz. Director; Stanley Josek,
Director; Steve Dominski, Direc
tor ir Edward Knych, Director;
Irene S. Konecki, Jessie Mesevich,
Pelicin Kiebles, Chester T. Nied
zialek, Lillian B. Kaliski, Helen
Tomaszkiewicz, Janina Tamošaitis,
Margaret Duggan, John E.°Gierut,
vincent F. Jankiewicz, Jr., Rose
p a jak, Sophie Bogucki and Theresa Omastiak.

liais veidrodžiais papuoštą sa\ę, kur girdėjosi muzika ir pra
dėjusių šokti laimingi
balsai.
Po pirmos šokių dalies, trys
linksmi draugai — Mišauskas,
Gegevičiūte ir Remeikis — pa
d., 1955, buvo patvirtintas direkBendrai
šiose
buUuąų
Supreme Savings and Loan
linksmino šokėjus su savais kup
1751
1755 West
lėtais iš studentiško gyvenimo. vo parodyta nemažai entuziaz-1 Assėelstfo*,
Stree
1
mo ir per tris prakaitą sunkų- „T*?
*' J?"™*!" ?*0 ^ e g ?"
mnkm
blršeho 14 d
Sekmadienį saulutė v*l visus g i a g ^
^
*
"
p r i e \ c h m a - l 19T5. ™
gaivino ir savo magiškais spin- ) t ų I e B t y e i a daugiausia vyra
Po vadovybe p. Petro P. Kezon,
dulėliais žaidė ant šilkinių mer- v 0jaunieji šachmatininkai, ku Bendrovės administracinio-viršinin
gaičių garbanėlių. Tos denos rjų nevienas "senių" atstovams ko "Supreme Savings" turtas dabar siekia viri $15,000,000.00. kas
šūkis buvo: degintis ir maudy iškrėtė "šposą", nugnybdamas parodo kad turto priaugo virš
nuo jų brangius taškus ar pus- $4,397,965.77 per "fiscaT metą
tis!
Ne mažai turįs, bet daug no
baigiantis birielio 30 d., 1955 mė
taškiua.
Vienu
iš
tokių
jaunuo
Reikia pasidžiaugti, kad Li
rįs — yra neturtingas.
tau .
lių galime ir mes lietuviai pasi
— Seneca
tuanicos klubas sugebSjo savo didžiuoti, K. Jakšto asmenyje Nuo 1940 m. šį bendrovė išaugo
užsimojimus tvarkingai ir sklau turėdami gana daug žadančią iš mažiausios į didžiausią bendro
vę Back oi the Yards rajone. Ji I
**********
džiai organizuoti. Taigi klubą pajėgą šachmatuose.
dabar stovi 50-toje vietoje iš 574- A F U I T ^ T I T T B P M F
valdyba pilnai užsipelnė pagy
ių Savings and Loan Associations I 4 t H n l U l V
* H * l» t
Artimiausios,
šachmatų
varjyveikiančių
Illinois
valstybėje.
A
P
Y
S
A
K
O S
rimo žodžiu, tačiau, geriausia
padėka yra dėkingumas visų tų bos yra ruošiamos lietuvių — Nuo Grand Opening — atidary
Neseniai išėjo iš spaudos
Chicagos
Perkūno
—
sekantį
mo
naujo
moderniško
''SUPREME
o. PAULAUSKAITĖS REDAGUOTI,
jaunuolių, kurie turėjo malonu
SAVINGS" namo lapkričio
2,
sekmadienį,
liepos
10
d.
Lietu
mo gėrėtis klubo surengtomis
nuo B u t k ų J u z ė s r a š t a j ,
vių Auditorijoje, 3133 So. Hals- 1953 santaupos padidėjo
$5,719,210.42 iki $12,074,411.69, kur atspausdinta autoriaus plati Diopaskaitomis, debatais ir iškylo
tcd Str. Čia bus pravestas žai t. y. padidėjo viri 111%. Šitoks re
mis.
bo turnyras, į kurį kviečiami ir kordą mušantis augimas SUPRE grafija, Audrone, o kas svarbiausia

PATALPAS
Ghicago Savings & Loan As-. gauti automobiliui ir vairuotosociation, 6234 So. Western!jui leidimus. Yra įvairių skyA. A.
Ave., nuo 1946 metų aptarnau rių • pinigams taupyti: atosto
ANNA GRACE STANKUS
janti lietuvius, šio mėnesio vi goms; bonams; investavimui;
S usnytė
Gyveno
Elburn,
Illinois.
duryje pradės naujų patalpų Kalėdoms ir kiti skyriai.
Mirė liepos 7 d.. 1955, 5:30
statybą. Tos patalpos bus toje
Teikiant tokius įvairius pa
y. v., sulaukus 51 m. amžiaus.
pačioje vietoje ant Western tarnavimus lankosi didelis įmo
Gimė Chicago, lllmois.
Pasiliko aideliame nuliūdime
Ave., tik kitoje pusėje, prieš da nių skaičius. Esančiose patalpo
vyras Anton Stankus, sesuo Al
bar esančias patalpas. Sklypas se kartais pasidaro labai ankš
berta 8chwarz (Chicaguj- ) su
šeima,
brolis
Anton
Busnls
jau įsigytas anksčiau, o iki da ta — nepatogu nei klientams
(Chicagoj*') su šeima, kiti
gi
bar jau yra patvirtinti visi pla nei tarnautojams, todėl, kaip
mines, draugai Ir pažįstami.
Priklausė VVomen's Auxiliary
nai ir susitarta su statybos ben pareiškė bendrovės preziden
Farm
Bureau. • Buvo
maisto
produktų bizny per 19 metų.
drovemis.
I tas John Pakel, buvo priversti
K ū n a s pašarvotas Healy k o 
statyti naujas erdvesnes patal
plyčioje, *32
Downer
Place,
Būsimų patalpų išvaizda
Aurora. III.
pas, į kurias jau tįki persikelti
Rožančius bus kalbamas sekNaujai statomoms patalpoms liepos mėn. pradžioje 1956 me
mad. vakare 8 vai.
bus panaudota naujausi techniš tate.
Laidotuvės Įvyks pirmad. lie
pos
11 d., 15 koplyčios 9 vai.
ki patobulinimai. Nors namas
Naujosios patalpos bus tau
ryto bus atlydėta ) Holy Angels
bus mūrinis, bet namo prieša- pytojų namai, nes tik dė
parapijos
bažnyčia.
kurioj**
i vyks gedulingos pamaldos
ui
kis bus plieno ir stiklo jungi ka tam — Chicago Savings &
veliones sielą. P o pamaldų bus
nulydėta j kapines.
nys. Galima bus matyti iš gat Loan Association galėjo taip
Nuotirdiiai kviečiame visus:
vės dirbantieji ne tik žemai, bet per trumpą laiką išaugti.
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
ir antrame augšte. Patalpos bus
CHICAGO SAVINGS, pana
Nuliūdę*: Vyras.
erdvios ir galės patenkinti vis šiai kaip ir visos kitos taupymo
—įdomios žemaičiu tarme trys apy
kitataučaį. Turnyro pradšia 10 ME SAVINGS yra pasekmė atsa sakos: 1) Knygnešys Butrius, 2)
didėjanti klientų skaičių, atne įstaigos, nėra pavienio žmogaus
kingo ir veiklaus štabo kuris teikia
Ont mona Barbelės kapa, 3) Kaip
vai. ryto, ir dalyviai turi atsi patarnavimą su šypsena .
šančių ne tik savo santaupas į arba mąios grupes privatus biz
žemaitis iš Kulių į Klaipėdą važia iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiir.'tHiiiiiiiiiiiiiiiuiiitii
nešti šachmatų lentas bei laikro
tanką, bet taip pat naudojasi ir nis, bet visų bendrovės narių,
pas Supreme Savings vo ir Žemaičių stiprybe. 154 pusi.
Jei turite parduoti ar išnuomo
Edv. šulaitis andSąskaitos
ŠACHMATAI Į džius.
kitais įvairiais patarnavimais: bendrovės taupytojų ir bendro Į
Loan Association yra apdraus Knyga iliustruota Kaina tik $1.50.
ti, pasiskelbkite •mulkių skelbimų
tos iki $10,000.00 per Federal Sa
Pinigus su užsakymais siųsti:
parduoda ir perka valstybes bo vės skolininkų. Valdyba, direk
vings and Loans Insurance Corpo
•'DRAUGAS"
skyriuje. Skelbimą galite perduoti
nus, iškeičia savo čekius (už ku toriai ir visi tarnautojai yra
Šachmato vajiybos
ration.
2334 S. Oakley A m ,
riuos nereikia nieko primokė bendrovės samdiniai, kuriems
telefonu: Vlrglnia 7-«640.
Chicago 8, DL
Chicagoje
Kviečiame jus įstoti į smarkiai
ti), apmoka elektros ir dujų pavesta tvarkyti šį biznį —
augančią Supreme Savings taupyJAV nepriklausomybės šven
iHIIIIIHIIIIiUmilllllllilUIHIIIHIIHIMl"'*
- —
sąskaitas. Nuo 15 d. liepos jau taip pareiškė J. Pakel.
tės savaitgalyje Chicagoje, Covisi klientai galės gauti Money
Chicago Savings saugi vieta lumbus parko pastate buvo praorderius įvairioms s ą s k a i t o m s | p i n i g a m s taupyti, n e s kiekviena vestos II "Great Lakęs" šach
apmokėti. Nemokamai yra tei- s ą s k a i t a y r a a p ( j r a u s ta $10,000 matų varžybos, sutraukusios re
kiamas N o t a r o patarnavimas, federalinėje v a l s t y b e s korpora- kordinį dalyvių skaičių — 105.
Jų tarpe ir 4 Chicagos lietuviai
Taip pat teikiama y r a pagelba racijoje.
(Tautvaiša, Jakštas, Zujus ir
——w——s^
Karpuška), o taip pat ir 1 lie
tuvių kilmės šachmatininkas —|
STUDENTAI MUJONIERIŲ ROMUOSE VVinikaitis.
Nemala dalyvių bu- j
VYTAUTAS STANKEVIČIUS
vo iš New Yorko, Clevelando, (
Detroito, St. Louis ir kitų to
1 7 5 1 - 1 7 5 5 W. 4 7 t h Street
T e l e p h o n e YArols 7-3895
Kas nemyli saulutės švelnių lios susikaupimo minutės buvo limesnių ir artimesnių JAV vie
rankučių. Ji lyg tas stebuklin- paskirtos rimtam susimąstymui tovių.
CHICAGO 9 , ILLINOIS
gas balzamas atneša kūnui svei prisimenant kenčiančią tėvynę,
Varžybose pirmą vietą išsiko
katą, o nuvargusiai sielai ir Raudoni raketos dūmai simbo- vojo Ste:nmayer iš St. Louis,
protui poilsį, ir suraminimą, lizavo brolių vargą raudonojo Mo, surinkęs 6V2 taško iš 7 gat.
Dar tebesidarbuojant Dlinois slibino kalėjimuose. Po to, ko- lįmų. Į pirmąjį dešimtuką pa
universitete, Lituanicos klubo lega Raima, laužo vadovas, pa teko ir mūsiškiai Tautvaiša su
S T A T E M E N T OF C O N D i T I O N - J U NE 3 0 , 1 9 5 5
susirinkimas vienbalsiai nubal kvietė jaunimą prie dainos. Dai Jakštu, turėdami po 5 taškus,
.
-!—
•
savo ir išrinko komisiją rūpin nai nutilus kolegė Nijolė Zai ir, šias eilutes rašant, .dar buvo
tis iškylos reikalu. Klubo na kauskaitė buvo paprašyta pade neaišku, kokia vieta jiems teks
ASSETS
LIABILITIES
riai norėdami arčiau susiartinti klamuoti ir deklamavimu klau pagal Bergerio lentelę.
FIRST MORTAGE LOANS
$13,129,125.89
SAVINGS, Investment Shares
$12,074,411.69
ir bendradarbiauti su visu lie sytojus ji labai sužavėjo. Ko
čia ypatfągai pažymėtinas
U. S. Bonds, Inveatments
118,000.00
Advances from F. H. L. B.
1,500,000.00
tuvišku jaunimu — studentiš lega Remeikis prašydamas visų augštas K. Jakšto iškilimas, ku
Federal Home Loan Bank Stock
165,000.00
kuoju ir nestudentiškuoju—ra dalyvaujančiųjų dėmesio, supa ris čia nepralaimėjo nė vienos
Office Building
Accounts Payable
3,741.14
gino savas gretas .sustiprinti žindino publiką su R. Mišausku, partijos: jis pelne 3 pilnus taš
(Less depreciation)
388,513.84
Loans in Procese .. .*
671,061.66
kviesdami svečius į Lituanicos teigdamas, kad Mišauskas gali kus ir keturis kartus sugriebė
Furniture and Fixtures
klubo senos valdybos veiklos duoti hipnozo seansą, jei susi po pustaškd. Laimėtosios parti
(Less depreciation)
63,075.53
Spedfic Reserves
4,314.91
užbaigimo iškylą.
rinkusieji to pageidauja. Iš pub jos prieš meisterių klasės žaiOther Afsets
56,922.84
General Reserves and Undivided Profits..
747,868.58
Cash on Hand and in Banks
1,080,759.88Birželio 26 rytas, gražus ir likos buvo išrinkta apie dešimt deją Turjansky, Henįn, lygiosios
kadaise milionieriui priklausė, jaunuolių. Vuu buvo paprašyti su S. Baron, Angelo Sandrin,
TOTAL LIABILITIES
$15,001,397.98
TOTAL ASSETS
$15,001,397.98
rūmai ant Geneva ežero pakran sunerti rankų pirštus ir buvo Grombacher mūsiškiui yrą ge
tės rods lyg ir pabudo nuaidė įtikinami, kad jie negali pirštų ras kąsnis.
jus pirmiems lietuviškos dainos ištraukti. Publikoje, šito straip
Tautvaiša šį katą savo pa
A R
PERSOKNEL
garsams. Juokėsi saulėtos mer snio rašytojo dešinėj, pasigirdo siekimą laiko žemiau negu vidu
PETER P. KEZON
gaičių akys ir švelnus jų lie juokas ir replikos apie "akių tiniu. Po geros pradžios: laimė
Executive Officer
tuviškas natūralumas neužilgo dūmimą". Hipnozo praktikas ne jimų prieš meisterių klasės at
IG. SCIGALSKI
President
visus sujungė į šiltą draugystės kreipdamas dėmesio paprašė, stovą Pitshak, McCormiek ir
PETER
RADOCHONSKI
Giertych,
sekė
lygiosios
su
Menryšį. Visų veiduose spindėjo kad tie, kurie sunėrę p irtus ban
Vice Pi e*.
jaunyste, ir troškimas pasinerti dytų juos išlaisvinti. Vieni grei garini ir po jų nelauktas pra
ANM MARIE GLISTA
laimėjimas
prieš Schroeder.
Ass't. Secr.-Treas,
į melsvo ežero gaivinantį van čiau, Siti lėčiau save išlaisvino,
Paskutinę
deną
pergalė
prieš
PAUL KUBALICA
denį, buvo be pastangų pastebi tačiau kolege Vanda to negalė Kuppenheimer ir lygiosios su
£t
Director
mas. Programą, kurią dar iš jo pajėgti padaryti. Liepsnoms Kruminš jau nepadėjo mūsų
JOHN KRZYSKOWSKi
Director
ankščiau iškylos komisija nu- bcsiraitant ir ramiems hipnoti- meisteriui išlipti į pirmąsias vie
FRANK PORADZISZ
t'tatė, buvo pakabinta ant sie zuotojo žodžiams aidint, kolegė tas.
Director
Vanda
Ibuvo
užmigdyta.
Visa
STANELY
JOSEK
nos, kad kiekvienas narys, pa
iv.*61
Trečias
savo
surinktų
taš
"7
Director
PER A N N U M
V^L
gal ją orientuodamasis, galėtų tai atrodė natūralu ir gyva, kol
STEVE DOMINSKI
kų
skaičiumi
iš
lietuvių
ketve
savo laisvalaik) produktingiau kolegė Raima pranešė, kad tai riukės buvo VI. Karpuška, nors
Director
EDWARD
KNYCH
I
išnaudoti. Tie, kurie spėjo atsi buvo ' tiktai vaidyba. Tačiau ir įeinantis tik į "B" klasės žai
Director
ii53?
gaivinti vandeniu ir pailsėti po kuriems buvo išpranašauta ne- dėjų kategoriją. Jis ėia sugrie
IRENE KONECKI
.
kelionės, įsijungė į stalo teniso kilminga ateitis pasijuto nejau bė 3MJ taško, kurie mūsiškio
Head
Teller
BUttD
VINCENT F. JANKIEWICZ, Jr.
kiai.
turnyrą. Kolegos Kulikauskas,
buvo pilnai užtarnauti. LaimėAuditor
Laucius ir Bagdonas pasjžyme- j j ^ ų ^ g e s o > „. organizuotas j'mus pasiekė prieš Loening,
JOHN E. GIERUT
Ass't. Auditor
jo kaip stipresni žaidėjai. Kuli- puikdįg u a a ų nebuvo perdaug Stein ir dr. Gaba.
CHESTER T. NIEDZIALEK
kauskas įveikęs savo ryžtingus Į draugiškai nusiteikęs studentų Gal kiek turėjo jaustis nu
Bookkeeper
I
N
S
U
R
E
D
SUPREME SAVINGS
varžovus buvo pripažintas nu-; atžvilgiu. Su daina ir geru ūpu, skriaustu Al. Zujus, tepasiekęs
LILLIAN B. KALISKI
and Loan Auociatton
Steno Teller
galėtoju. Klubo pirmininkas Re
HnZTTn
1751-55 W « * 4 7 * SlrMt
^
Chk«f« t . ! « • • « •
JESSIE MESEVICH
meikis ir kolega Mišauskas ga
T11; " I
'
Teller
na sumaniai darbavosi iškylos
Ptttr P. Kezon — Execul«ve Officer
• HELEN TOMASZKIEWICZ
Pranešame, kad 1955 įlietais birželio 25 d., Lietuvoje mirė
Clerk
S
A
V
I
N
G
S
detalių organizavime, ir kas ste
WE ARE $15,000,000.00 STRONG i
JANINA TAMOŠAITIS
tėjo jų veiklą, tas negalėjo ne
Teller
i
pasigerėti ar nepasidžiaugti jų
MARGARET DUGGAN
JONAS
KREGŽDYS
Clerk
j
sėkmingomis pastangomis.

Pirkit Apsaugos Bonus!
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SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
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Juodiems medžių siluetams
pradėjus tamseti, kolega Tomas

pakvietė burtis prie ežero, kur
pusė tuzino įgudusių studentų
dėjo bergždžias pastangas už
degti laužą. Padėtį, tačiau, iš
gelbėjo tie, kurie turėjo dau
giau patyrimo skautavime. Kę

sulaukęs 81 metus amžiaus. Už jo sielą bus atnašaujamos dve
jos gedulingos Šv. Mišios liepos 11 d. ir 25 d.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus pasimelsti ui sielą
a.a. Jono.
Nuliūdę lieka: Lietuvoje —• šmona Magdelena (Brazaus
kaitė), sūnus Motiejus, marti Ona (Čelkyte), sūnus Juozas,
marti Monika (Česniūtė), duktė Leokadija, žentas Antaną^
Ramanauskas. Amerikoje liko duktė Uršulė, žentas Kostas
Janušauskas ir sūnus Adolfas, marti Jazė (Miliąnaite).

FEUC1A KIEBLES
Stenographer

SAVINGS-"Is Your Institution"

ROSE

PAJAK

Clerk
SOPHIE BOGUCKI
Clerk
i
THERESA DOLORES
OMASTIAK
Clerk

«••

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO,

S

JUJKOIS

Šeštadienis, liepos 9, 1955
=

X John McCarthy, Marąuette Nacionalinio banko direkto
rius yra narys komiteto, kuris
rūpinasi naujų T.T. Marijonų
namų ir Draugo patalpų staty
ba. Šių pastatų iškilmingas pa
matų kasimas įvyks liepos 10 d.
4 v. p.p. prie 53 ir Kilbourne
] gatvių. J. McCarthy iškilmėse
X Rytoj Draugo ir Tėvu Ma- |dalyvaus kartu su kitais augsnjonų namų pamatų prakasi taisiais svečiais.
mas, Iškilmingon ir reikšminX Dr. J. Juozevičiu šeima
gon šventėn sukviesta daug aug
pereitą sekmadieni turėjo krik
štų svečių.
Naujieji pastatai
štynas. Krikšto tėvais buvo dr.
bus ne tik naudingi, bet bus
J. Reinys ir p. Makštutienė.
simbolis lietuvių kultūrinių pa
Tuo pačiu metu atšvęstos ir iš
stangų bei lietuvių vienybės
leistuvės į kariuomenę dr. Maksvarbiam spaudos darbui, dėl
štučio. Svečių tarpe buvo dr. A.
kurios prieš 50 metų ne vienas
Valiūnas, dr. Valiūnienė, kun.
mūsų tėvų j Sibirą nunešė kau dr. A. Juška, kun. Jurkštas iš
lus.
Kanados ir daktaro brolis kun.

SUSIDŪRfi TRAUKINIAI

tautiškais drabužiais pasipuošu
sios lietuvaitės iš Muench?no,
dalyvavo 8 b. politiniai kaliniai
ir apie 35 svečiai.

CHICAGOS ŽINIOS
Banditas jieškojo pinigų
tarp pajų

Vaikas dingo

Peter Gorham. 12 metų, skau
Po pamaldų prasidėjo mirties
.slėnyje minėjimas — pagerbi
Koks tai banditas Emil 81a- tas, 1710 Livington s t , Evansmas visų žuvusių lietuvių. P. ha, 62 metų, 4421 N. Racine, ton, dingo iš VVabanigo stovyk
. Strolios vadovaujamas
vyrų pajų išvežiotoją, privertė va los, VVhitehall, Mich., praeitąjį
choras sugiedojo "Libera". Su žiuoti į apleistą sklypą prie antradienį. Apie 1,000 asmenų
kun. dr. L. Groniu visiems pa 1122 S. Washtenaw ave. Ban praeitąjį ketvirtadienį jieškojo
simeldus už žuvusius, buvo nu ditas jį ten surišo viela ir ate- vaiko netoli stovyklos mišk .
nešti visų dalyvių tylos proce me $65. Emil Blaha pasakė, • ^Meim lėktuvai atskris
sijoj per mirties slėnį vainikai kad daugiau neturįs pinigų. *
- Chicagon
*»• _
s
ir
ir padėti prie žuvusių lietuvių.'Banditas jų pradėjo jieškotl j
paminklo. Buvo padėtas Lietu- U r p p a j ų . Plėšikas," bejieškoda- į ^ .J u n f i n ^ ! ^ ? ? 5 S .
X ^
bės
praeitąjį
ketvirtadienį
pasi
vos Rezistencijos B. Politinių mas pinigų, iš pajų padarė tik
rašė aviacijos sutartį su Vaka
Kalinių Sąjungos vainikas, ku ra koše.
rų Vokietija. Nauja sutartis vo
rį nešė vienas bolševikų; ir vie nas nacių KZ-to b. politinis ka Mergaites lav nas rastas kiečių Lufthansos lėktuvams
duoda teisę skristi | Chicagą ir
linys, PLB Vokietijos krašto
Mary Manzo, 8 metų, 5340
valdybos vain'kas — nešė b. Wentworth st., dingusi praeito kitus miestus. Pirmiau Lufthan
Tikimės, kad visuomenė pa Juozas Juozevičius.
i polit. kalinys E. Simonaitis ir jo pirmadienio vakare, rasta sos lėktuvai tegalėjo skrajoti
rems šį darbą ir iškilmingas pa
j dr. Damijonaitis, Muencheno žiauriai nužudyta praeitąjį ket- tarp Vokietijos ir New Yorko.
x Kap. dr. Gedi Bylaitis iš
matų prakasimas pasibaigs dar
apylinkės vainikas — nešė dvi | v i r t a d i e n i ^ įį^į
i r ^Vvinu
Liakui užsidegus
vyko
į
JAV
kariuomenę.
Be
jo
iškilmingesnių tų namų atida
U r t g ^ <ii»boitmi»_ « e t u v a i - j g e l e ž i n k e l i o tiltu p r i e * * *
sU
Holger Rasmussen, 51 metų,
į kariuomenę yra išvykę ir dau
rymu.
tės, Memmingeno apylinkės vai tarp Normai ir Stewart. Chica 1094 So. Lawndale, dažytojas,
giau Chicagos gydytojų, tarp
nikas. Tylos procesijai per mir gos policija stropiai jieško nu mirė praeitąjį ketvirtadienį Litt
Chicagos tr apylinkės žino jų majoras dr. Kaunas, kap.
ties slėnį pasibaigus, žodį tarė sikaltėlio
le Company of Mary ligoninėje.
nes vyfcsta į Šv. Onos atlaidus, j d r Valatka, Įeit. Al. Šmulkštys, p en ki traukinio vyrai žuvo dedančioj alyvoj, kai du Santa Fe trau
kun.
dr.
L.
Gronis,
o
žuvusiems
Jam mirtį atnešė užsidegęs liaQuebec, Kanadoje, liepos 22 d. j dr. Jablonskis, dr. Makštutis. *»>»» susidūrė arti* Vaughan, N. M.
(INS)
Vėl
policijos
rankose
buvo
sugiedotas
"Viešpaties
an
1955 m., su T.T. Marijonų ve Eilė daktarų, kaip dr. Beinora- J s&aš
kas. Jis dirbo prie namo, 4020
gėlas"
ir
"Amžiną
atilsį".
Po
to
dama ekskursija. Iš VVaukega- vičius, dr. I. Labanauskas ir kiRonald Charles Dean, 16 me W. 106th st., Oak Lawn.
LRBPK Sąjungos įgaliotinis pri tų pašovęs policininką Albertą I
no vyksta ponia ir ponas Sut- įti grįžo atitarnavę.
minė, kad vainikai buvo padėti
kai su p-le F . Sutkaite; Jonas
Brown bėgdamas iš Shakespere j Abstinentiika stovykla
x Vasario
Daugiau 100 jaunamecių dane tik Flossenbuerge žuvusių
Valickis važiuoja iš Buffalo, N. >
*« * gimnazijai,
vius
aplanko
Škotijos
lietuvių
ave.
policijos
stoties
kalėjimo
,
J.
A.
VALSTYBĖSE
lietuvių, bet ir visų, tiek nacių, praeitąjį antradienį, vel pateko lyvaus pirmoje Illinois abstiY.; Barbora Stirbis, Sofija G J - k a i P r a š o S i m - <** **- VI. Likapelionas kun. J. Gutauskas,
tiek ir bolševikų kacetuose ir į policijos rankas. Jaunas nusi nentiškoje vasarinėje stovyklo
— Kauno Veteri nari jo < aka
zadas, U. Rauskmienė, Ona Mo terskis, vasarą pats sunkiaukuris juos dvasiniai sustiprina.
J kalėjimuose žuvusių lietuvių kaltėlis areštuotas paplūdimyje je, kuri atidaroma šį pirmadienį
cln» ir Antanas Bacevičių* iš šias laikas. Katastrofaliai nu- demiją pripažino JAV atitinka
—VVolverhamptono sportinin garbei, taip pat Lietuvos parti- prie NoTth ave.
Barringtone. Stovyklą ruošia
Chicagos keliauja su ekskursi- silpo aukų plaukimas. Atsilikę mos įstaigos 1936—1943 m. lai
Jaunimo abstinentų taryba.
ja; o dar be to, vyksta nuolati- į būreliai maloniai yra prašomi kotarpiui, o ne 1936 - r 1936 m. kai. Po kiek ilgesnės pertrau-j zanų, laisvės kovotojų, žaliukų
Šerifo pasiūlymas
nis keliautojas I. Aukškalnis iš ; tesėti savo pažadą. Geros va- laikotarpiui, kaip buvo paskelb kos lietuvių krepšininkų Vilties)— pradedant nuo 1941 m. birMirė žaidžiant golfą
komanda susitiko su lenkų Wil- j &«<> 23 d. sukilimo ir toliau per
Gary, Ind. Pastarasis jieško jlios lietuviai, skubiai remkime ta.
Cook;County šerifas Joseph
Anthony (Tough Tony) Ca„ .. ,
.
. „ .. ki, k u n sudaryta
iš VVolverham visą 14 metų iki šios dienos Lie D. Lohman, pareiškė senato paJ
daugiau bendrakeleivių iš Ga Vasario 16 gimnaziją.
Aukas
— E. įlenda, clevelanaletis,'
. _. . .
_ %
pezio, 53 metų, Capone sėbras
tuvos miškuose ir už Lietuvos
ry, Ind., ir prašo, kad jei at siųskite per Balfą. Be skubios
v. ,
. ,
.v r, . ptono ir Birmmghamo lenkų ., ,
- i i x
komitečiui VVashingtone, kad ir West Sidės gemblerių vadas,
6
sirastų norinčių keliauti iš Ga pagalbos gimnazija ilgai neiš gavo nuoširdų atsakymą iš Cey f
..
T nbų kovoje uz laisvę žuvusių—
, - - , . »_-?
krito nuo širdies smūgio praei
Pl
p u l a l k j garbei. Po to žodį tarė buvę po
lono ministerio pirmininko, už " " S * * * *
™U\
*
ry, jis maloniai patarnaus. Visi tvers.
— i ~ i r J ^ *~« >Zz u«„« ™_ ti
valstybes
fondai butų
panaudovietos
policijas
lavinimui
ko
laišką, kuriame ministeriui pa
tąjį ketvirtadienį žaidžiant gol
litiniai kaliniai: bolševikų kalė
aiškiai
vyravo
lenkai,
kūne
norintieji keliauti su šia ekskur
staigiais
prasiveržimais
ir
taik
x Julius Savrimavičius, tech dėkojo už Lietuvos reikalų iš
voje su jaunamecių nusikalti fą netoli Bensenville.
jime
sėdėjęs
M.
Musteikis,
na
sija kuri dalyvaus Šv. Onos at nikos specialistas, neseniai įsi
liais mėtymais laimėjo 29:19.
mais.
konferenci
laiduose, net pačioje atlaidų die gijo maisto produktų krautuvę kėlimą Bandungo
Lietuviai antrąjį puslaikį susi cių kalėjime sėdėjęs E. Simo
Įdomus karnavalas
noje kai susirenka tūkstančiai Brighton Parke ties lietuvių pa joj.
ėmė tvirčiau ir pradėjo lenkus naitis, taip pat atstovavęs Vli- slėnyje yra pastatytas žuvusių
The Back of the Yards kar
— Lietuvos konsulas adv. A.
V
žmonių, gali gauti tolimesnių rapijos bažnyčia ir neblogai ver
spa'ustirGeriau s^sižidę i~r teik J ^ V * Y ^ " j j 1 *
° " jų lietuvių paminklas su įrašu: navalas vyksta prie 47tas gatv.
Amerikos L
,
informacijų: P. P. cinikas, čiasi, nes dauguma lietuvių ten O. Shalna, dalyvavo
£_
....
.. iliau mesdami, po sunkokos ko- ' kietijos krašto valdybai, nacių
"Tėvynės garbę gindami,
ir Damen ave. Karnavalas tęsis
f. , .
___,.
MIC, 2334 S. Oakley Ave., Chi- pradėjo pirktis. Julius jau ke nepnklausomybes minėjime Ue-' v o s
kalėjime sėdėjęs inž. P. Narula
s
įraše savo kraujumi
iki rugpjūčio 1 d. Karnavalas
™ » * y » « ™ J ° - VilUcs tis, bolševikų kalėjime sėdėjęs
cago, BĮ., arba telefonu: Vlrgi- linti metai dainuoja Chicagos pos 4 d. Bostone FanevU HaUe <komandoje
žaidė ir taškus lai
žmonijos laisvės testamentą". įdomus ir patrauklus.
Pagrindinė kalbėtoja buvo JAV
A. S. Kalbas pasakė ir Glossen
nia 7-6640.
l^tuvių vyrų chore
* ^ * \ ' ^ ^ 1 ^
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t
e
n
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X Miškinis Vincas iš Toron
'
|Booth Luce. Programos vedė- , ^ h U ^ 1 ^ 4 • , ^JKarnilavi-1 n & 8 M a x Wurth
n^^^
^ ^ ^
^n.
io ne
viaufl ^ ^
C
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u
to, Kanados, atlankęs gimines
Joseph Zic, 6335 S. Laflin st.,
— » - Manga — b , * * . ( m i e s t o burmistras Hoegen, vo- gimus vykdė ir prižiūrėjo kaX La&darių ūkyje, Orland jas buvo John B. Hynes, BostoKs. Ali*. Pimpes Chicagoje ir
Pairk, IU., šį sekmadienį įvyks no majoras, kuris pristatyda- sVUiūnas—4; J. Snabaitis — 0; kiečių spaudos atstovas Buchen daise Weideno lietuvių bendruo neteko raudono dviračio, kuris
Joną Juodvalkį Ciceroje, šiomis
buv
įdomus piknikas — išvažiavi- mas Graikijos, Vokietijos, I t a - . - Purėta—0. Ateityje Vilties waldo kone. stovyklos kalinys menė. Paminklai yra gražiai iš- Į <> pastatytas prie 65-tosjpit
dienomis išvažiavo į Torontą.
vės ir Racine ave. Apie dingusį
...
Imas. Bus įvairių įdomybių, ne- lijos, Airijos konsulus, taip pat žaidėjai numatę nuvykti į Man- Wiering. Visi kalbėjusieji vokie laikomi ir gražiai išsilaikę.
at_
dviratį pranešta policijai
T e n jisai įsikūręs dirba elektro- j s k a į t a n t rūgštaus pieno. Pikni- pristatė ir Lietuvos konsulą chesterį ir sulošti draugiškas č i a i reiškg pasibaisėjimą nacio
mechaniko darbą, kaipo specia- k o
^ s k i r i a m a g s e n e h ų p r i e adv. A. O. Shallną.
rungtynes su lietuvių Kovu ir nalsocialistų darbais ir norą,
,
listas šioje srityje. Miškinis Vin
QS
didinimui
ir
skolų
jog visa tai ne tik kad daugiau
Manchesterio YMCA.
PO P U LA R
cas yra tikras poeto Antano rr
nepasikartotų,
bet
kad
kiek
ga
KANADOJ
— M. Balčiūnas, gyv. NapsKutra-Norkus Roalty atstovauja
pedagogo literato Motiejaus mažinimui.
lint greičiau genocidas baigtųsi
UTHUAMIAM
RECIPES
visą
eilią gera draudimo bendrovių,
X V. Varaneckaite, St. La
— Jonas Ladyga, architek bury Hospital, St. Albans, ir ten, kur jis dar tebevykdo
Miškinių brolis. Pats Vincas kakurios draudžia labai palankiomis
riūnas-viršila, ilgai dirbo Lietu zauskienė., A. Smilgevičius, Kl. tas, Montrealy paruošė Judėji Herts, England, skelbia, kad mas. Bolševikų kalėjime sėidiė- Surinko JUZ£ DAUŽVARDIENfi sąlygomis. Yra visų rūšių draudimų,
k. t. autobomiliams, namams, taver
Jurgėla, B. Petrošius, J. Mačė- mo parodą. Parodoj yra make Antanas Pajauskas, kilęs nuo
voje administracijos darbą.
jęs politinis kalinys J. B. per
noms, kontraktoriams ir sveikatos.
nas, J. Paštukas, V. Miceika — tai, peizažai, diagramos ir sta- Rudaminos ir atvykęs į D. BriAdresas yra — 2405 W. 51st St.
X 4. (ėsnos ir J. Mildažio visi dainaviečiai, praėjusių trijų tistikos. Mieste nuo 1942 m. j taniją prieš I Didįjį karą, kartu skaitė LRBPK Sąjungos pirmi
Užsakyti galima ir telefonu WA1"Lakeside" vila*, esančios Be- švenčių metu ekskursavo Wis- yra buvę 179.983 nelaimingi at su vaikais pajieško sesers Mi- ninko kun. Pikturnos laišką.
brook 5-5030.
VT vardu buvusiems politi
verly Shores, sezono atidary consin Delis ir prie Missisippi sitikimai. Malonu, kad miestas kalinos
Pajauskaitės-Žaliukie- niams kaliniams ir rezist. kovo
mas buvo Joninių vakare. Da upės.
tai parodai, kuri vyksta La Fon nės, kuri turi sūnų Juozą.
Tai nepaprasta knyga. Viri 200 re
tojams buvo pasiųsta sveikini ceptų
grynai lietuviškų valgių gami
lyvavo daug svečių, buvo pro
Jau pasirodė knygų rinkoj naują
nimui
anglų kalboje. Ponia Daužvarx Pranas Kasperavičius iš taine parke, suruošti pakvietė
mo telegrama. Minėjimas buvo
—
Išvyko
į
JAV.
Škotijos
Pa
knygele
grama ir degė laužas. Pati vila
dleni.
kuri
dainai
pasakodavo
apie
lietuvį.
lietuviškus valgius per Chicagos ra
lace lietuviai p. Kučinskai nese baigtas giesme "Marija t Marija" dijo
yra nuošalioje ir ramioje vieto New Yorko atvyko atostogų
ir televizijos stotis, surinko pa PENSIJOS IR PAŠALPOS
čius {domiausius lietuviškų valgių
niai išvyko į JAV, kur apsigy ir Lietuvos himnu.
je, naujai įrengta jauki valgyk Chicagon, kurių laiku apsistojo

i mus

IŠ ARTI IR TOLI

ta ir nauji poilsio kambariai,' P a s s a v o b r o « F e l i k « a * *> W taipogi didelė aikštė automobi mą Ciceroje. Visi kartu buvo
atsilankę į Šv. Antano draugi
liams pasistatyti.
jos išvyką.
X Agr. Zubrys Antanas prieš
x L. Šlubelis veiklus Šakių
2 savaites savo namą remontuo
damas buvo sužeistas. Šiomis Aps. Klubo narys kartu su žmo
dienomis grįžo iš Sv. Jurgio li na šią savaitę išvyksta į Kana
goninės ir namuose baigti gydy dą paviešėti ir paatostogauti
tis, gydyt. dr. Starkaus priežiū- jos gražiųjų ežerų pakrantėse,
roję. Gydymas kiek ilgiau gali
„
užtrukti, nes vienoje vietoje Į
LAIMfiJO $16,000
"""'
]
smarkiai užgautas kaulas teko
net sugipsuoti. Millard Co. ben
dradarbiai prieteliai agr. Zub
riui linki greito pasveikimo.

DID. BRITANIJOJ

vens pas savo dukteris. P. Ku
SuehnekapeAe dr. K. Pem— Minėjimas Derby. Derby činskas buvo "Iš. Draugo" agen
lietuviai birželio liūdnąsias su tas ir Šv. Kazimiero draugijos kaus pastangomis buvo išstaty
t a Raudonojo Teroro paroda,
kaktuves paminėjo birželio 26 kolektorius.
kurioje apie 40 paveikslų vaiz
d. Pirmiausiai vili gausiai su
davo bolševikiškąjį
genocidą
sirinko į pamaldas kurių metu
Lietuvoje. Pamaldos koplyčioje
VOKIETIJOJ
pagiedojo įprastines mūsų giesir žuvusiųjų pagerbimas bei
— Genocido aukų minėjimas
mes. Po pamaldų visi perėjo i
vienuolyno salę, kur iškilmingą' prie Flossenbuergo KZ-pamink- pats minėjimas mirties slėnyje
buvo įrašytas į magnetofono
susirinkimą atidarė DBLS vie-'lo, Vokietijoje ir Švedijoje gyjuosteles ir perduotas į kraštą.
tinio sk. pirm. Popika. Po to venančių b. politinių kalinių ini- Visi minėjimo dalyviai pasirašė
paskaitą apie Lietuvos tragedi- ] ciatyva buvo suruoštas birželio
paminklinės Flossenbuergo vie
ją ir ateities galimybes skaitė, 23 d. Šiemet suėjo 10 metų, kai
tovės tvarkomoje svečių kny
kun. J. Kuzmickis. Prelegentas politiniai kaliniai buvo paleisti goje.
atkreipė dėmesį į paskutinius \ iš nacių KZ-tų ir kalėjimų, taip
sovietų posūkius, kartu pasi- pat 14 metų nuo išsilaisvinimo
Flossenbuergo žuvusiems pa
džiaugdamas, kad juo toliau, t birželio 23 d. — sukilimo metu gerbti yra pastatyta koplyčia—
X Virginia Miknius, šiandien
juo atviriau spauda pradeda ju — politinių kalinių iš bolševi Suehnekapelle, kurioje vitražinį
liepos 9 d. p. p. Šv. Jurgio baž
dinti Lietuvos ir viso Pabaltijo kų kalėjimų. Prieš minėjimą bu langą su Aušros Vartų Marija
nyčioje, priims moterystės sak
reikalą. Minėjimas buvo užbaig vo išsiutinėtas vokiečių ir ang yra įrengė patys lietuviai. Da
ramentą. Jos būsimasis Charles
lų k. atsišaukimas, priminantis bar esantiems Vokietijos pa
tas Tautos himnu.
Arends siekia tolimesnio moks-,;
lietuvių aukas, jų norą būti lai minklinių vietovių, kurių žinioje
lo VVashingtono universitete.
— Škotijos pajūryje. Fort
sviem ir tegesitęsiantį sovietinį yra ir ši paminklinė vieta, vado
Virginia yra baigusi Šv. Kazi
VVilliame prieš aštuonerius mevybė pasiūlė lietuviams prie al
genocidą Lietuvoje.
miero ir Komercinę Jonės augši tus apsigyveno 35 lietuviai, ku
Pats genocido aukų minėji toriaus esantį mūsų vitražinį
tesnę mokyklą. Jos tėvai Mik
rie visi stojo dirbti aliuminijaus
mas buvo pradėtas pamaldomis langą perkelti į bažnyčios vidu
niai yra savininkai 3415 S. Halfabrike. Kadangi reikėjo gyven
paminklinėje
Suehnekapellėj*. rį, nes prie altoriaus esančio
sted st., esančios svetainės.
ti palyginti nekokiame bendra
Pamaldas atlaikė kun. dr. L. lango iš bažnyčios visai nema
butyje, laikui bėgant lietuvių
X E. Atkočaittenė prieš du
Gronis. Pamaldų metu giedojo tyti, o (bažnyčios viduryje. kai
būrys
mažėjo,
kol
liko
vos
šeši.
mėnesius atvykusi iš V. Vokie
lietuvių darbo kuopų iš Kaisersi- rėje pusėje tas langas būtų vi
tijos, šiuo metu dirba Bruno's Televizijos spėjimuose lainuijo 16,000 Prie to šešetuko vėliau prisidė lauterno vyrų choras, vadovau sų matomas, be to, vitražinis
dolerių Mrs. Catherine Kreitzer pa
lietuviškoje kepykloje Bridge- sirinkusi spėjimams Senąjį testa- jo trys lietuvių šeimos. Nors lie jamas muziko Strolio. Visos vy langas prie altoriaus tamsinąs
p o r t o l i e t u v i ų k o l o n i j o j e . A p s i - i mentą. Vienam klausime ji išvardijo tuvių nedaug, deja, vos du pri- rų choro giesmės buvo
labai ir patį altorių. Bet tai jie pada
8
eil 8
gOJy v e n o rp a s s a v o srp o n s o r ę 6 6 3 0 j į
« visus 7-nis Juozapo sūnus, klauso DBL-Sąjungai.
Laikas | darniai sugiedotos. Pamaldų rysią
^ ^ tik
^ ^tada,
^ ^ ^jei^ lietuviai
^ ^ ^ ^ ^ su^
kurių jaunausias buvo Benjaminas.
So. VYestern Ave.
I .
<INS) nuo laiko Port VVilliamo lietu- metu prie altoriaus stovėjo dvi I tuo perkėlimu sutiktų. Mirties

receptus ir DRAUGAS juos išleido
šioj knygelij telpa:
I. Senatvės
labai parankioje formoje. Pirmą kar pensijos ir
palikuonių
pašalpos.
ta tokia knyga pasirodo knygų rin II. Nelaimingų atsitikimų Jkompensakoje.
djoa.
Spaudai paruošė Pr. šulai tis
Kaina €0 centų.
Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams.
Šioj knygelėj atspausdintas JAV
Socialinio Draudimo įstatymas su vi
Kaina — $2.00
sais naujausiais papildymais ir pa
aiškinimais.
Be to. čia Jdeta JAV
Užsakymus kartu su pinigais siuskite: Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų atskiruose ateituose paaiškinimai
" D R A U G A S " r
su lentelėmis.

2334 So. Oakley Avenue,
CHICAGO 8, WU

Pinigus su užsakymais siųsti:
, 3SS4 So. Oakley A»e.,
Chicago S, 11L

SV. KAZIMIERO LIET. PARAPIJA
Racine, Wis. kviečia lietuvišką visuomenę

Į LIETUVIŠKĄ PIKNIKĄ
sekmadienj, liepos 10 d. 1955 m., Midway
Park, Hwy. 3 2 - 6 Mile Road. Bus žaidimai,
losimai, šoktai.
Veiks bufetas. Įėjimas laisvas.
Pelnas skiriamas naujos klebonijos
ir bažnyčios fondui
*

Kviečia
Kun. V. Andriuika, parapijos klebonas
ir parapijos komitetas x

