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SUSKALDYTA VOKIETIJA - RUSIJOS 
Suplanuota panaikinti pietines 

Italijos šakotą vargą 
ROMA. liep. 14. — Jei Italija pasibaigtų kur nors ne visai toli 

į pietus nuo Romos, tai būtų galima pasakyti, jog jos ūkinis atku
timas po paskutinio karo yra labai žymus. 

Tai reiškia, kad reikalai stovi Z ; Z }~"I 
gana gerai iki Romos, bet d a u g ^ I i a t O n U S a p ž v e l g i a 
kas dar darytina žemiau Romos. 

Europos Ekonominio Bendra
darbiavimo Organizacijos pasku
tinis pranešimas sako, kad šiau-

• 

lankytus kraštus 
WASfflNGTONAS, liep. 14. — 

Pora senatorių skraidė Azijoje ir 
rinė Italijos dalis ne tik pasiekė i Europoje tyrinėdami JAV tei 
seno lygio, bet yra moderniojo 
pramoninio ūkio avangarde. 

Šiaurinės ir centrinės Italijos 
lankytojas, ypač būdamas Mila
no, Turino ir Genojos pramonės 
centruose, negali nepastebėti pa
siektos gerovės atmosferos. Vi
sur matomi nauji pastatai ir fab
rikai, žmonės gerai apsirengę, 
gatvės pilnos automobilių, nebe
simato elgetaujančių, krautuvės 
pilnos brangiausių ir geriausių 
prekių. Tose Italijos srityse gy
vena 63 proc. visų gyventojų. 

Tokiai gerai padėčiai šioje 
krašto vietoje susidarius, page
rėjo bendroji statistika, bet toji 
statistika mažai šildo pietinę 
krašto dalį, kuri liko ūkiškai at
silikusi su chroniško nedarbo 
reiškiniu. 

Jei 1938 ir 1948 m. pramonės 
gamybos indeksą prilyginsim 

kiamos pagalbos rezultatus. 
Sen. Dirksen jau pasidalino su 

spauda ir bendraisiais įspūdžiais. 
Imant atskirais kraštais, jo pa
stabos taip atrodo. 

Kalbos apie Chiang Kai-sheko 
armijos pasenimą nesančios tei
singos — jo armija esanti jauna, 
vikri ir budri. Žemės reforma 
Formožoje yra toliausiai pažen
gusi Azijoje. 

Filipinų žemės reforma vyks
tanti labai gerai. Kraštas daug 
laimėjęs prezidentu išsirinkęs 
Magsaysay. 

Vietname gali viskas gerai iš
eiti, jei JAV laikysis ir toliau 
ten dabartinės politikos bei Ame 
rikos karinė misija užbaigs savo 
darbą. 

Siame atsakingieji žmonės ge
rai suprantą pavojus, užėmę ge-

Bulganinas atveža senus pi. 
nauji ateis tilc vokiečiam ištverus 

Abiejų partijų kongresiniu lyderiai dar dalinasi į&jHHlžiais po posėdžio su prez. Eisenhoweriu, kuris pa
žadėjo kasdien iuos informuoti apie keturių konferencijos eigą. Iž kairės dešinėn žiūrint stovi: sen. Cle-
ments (D), kongr. Martin (R), atstovų rūmų spykeris Sara Raybum (D) ir sen. Knowland (R). (INS) 

100, tai 1954 m. jis pasiekė 1761 m Hniją ir turi pakankamai ko 
ir dabar tebėra tokiame lygyje, vos dvasios. 
vartojimo prekių kainos nepa- Dirksenas pesimistas dėl Bur-
sikeitė nuo 1953 m., darbininkų' mos, nes ten radęs perdaug tar-
valandiniai atlyginimai pramo- j pusavyje kovojančių politinių 
nėję pakilo apie 9 proc, žemės'grupių ir perdaug ilga siena su 
ūkyje — 6 proc. Užsienio preky- kom. Kinija, 
bos balansas vis dar aktyvus, Labai pavojinga situacija Lao-
skirtumą tarp oficialaus ir juo- se. Jei komunistam pasisektų 
dosios rinkos lyros kurso sudaro Laoso šiaurėje įsteigti naują 
tik nepilni 4 proc. 

Nežiūrint tų.- 'gerų reiškinių, 
kurių rezultatai tenka šiaurinei 
ir centrinei Italijos daliai, kraš
te yra apie 2 milionai bedarbių, 
daugumoje pietų Italijoje, nes 
ten vis dar nebuvo galima sukur
ti moderniško ūkio.zonos dėl ka
pitalo, techniško personalo ir re
sursų stokos. 

Ilgai reikalą tyrusi vyriausy
bė sudarė 10 metų planą, kad pa
naikintų ubagystę pietų Italijo
je. Tuo reikalu įsipareigojo ne 
tik Italijos vyriausybė, bet ir Eu
ropos Ūkinio Bendradarbiavimo 
Org-ja, tam planui pritarusi ir 
jam įvykdyti pagalbą prižadėju
si išeinant iš principo, kad vieno 
šeimos nario vargas nedžiugina 
nė kitų. 

Planas numato surasti šiau
rinėje krašto dalyje darbo ir duo
nos naujiems 600,000 asmenų, 
pusę miliono įkurdinti užsieniuo
se, o 1,350,000 duoti duonos pie
tinėje dalyje. Per 10 metų'54 
proc. žemės ūkin investuojamo 
kapitalo bus skiriama pietų Ita
lijai ; ten eis 50 proc. viešiesiems 
darbams skiriamų pinigų ir 36 
proc. kapitalų, skiriamų keliams, 
geležinkeliams, elektros, dujų ir 
panašioms įmonėms statyti. 

Tam reikalui Pasaulio Bankas 
jau suteikė 70 mil. dol. paskolą, 
vyriausybė sudarė palankias są
lygas privačiam kapitalui pietų 
Italijoje investuoti, Europos ir 
užjūrio draugai pažadėjo atida
ryti sienas ypač toms prekėms, 
kurių kilmės vieta yra pietinė 
Italija. 

Toji suderinta vidaus.ir užsie
nio veikla turi panaikinti šį juo
dą tašką Europos ūkiniame že
mėlapyje, tačiau tai nėra vienų 
metų darbas. Visi tiki, kad jis 
pasiseks, jei Italiją ir Europą 
koks kataklizmas neištiks. Kai 
planas bus įvykdytas, Italijos 
ūkis bus vienas stipriausių ir pro 
duktyviausių Europoje. 

Thai valstybę, Azijos laisvės die 
nos, anot Dirksen, būtų suskai
tytos. 

Nauja rezoliucija 
d ei satelitu 

WASfflNGTONAS, liep. 14.— 
Kai prez. JEisenhoweris daro pa
skutinius pasirengimus vykti 
Genevon, senatas pradėjo disku
sijas užsienio politikos klausi
mais. 

Progą davė abiejų partijų re
miama rezoliucija, reiškianti kon 
greso viltį, kad Rusijos satelitų 
kraštams būtų grąžintos visos 
laisvės. Rezoliucija nerišama su 
Genevos konferencija. 

Sen. McCarthy įteikė rezoliu
ciją, reikalaujančią nutraukti 
diplomatinius santykius su Bul
garija, Rumunija, Čekoslovaki
ja, Vengrija ir Lenkija ir juos 
užmegzti su tų kraštų egzilinė-
mis vyriausybėmis. Abi rezoliu
cijos tebėra užsienio reikalų ko
misijoje, kur vakar buvo svars
tomos. Manoma, kad sen. Mc
Carthy rezoliucija gaus tik jo pa
ties balsą, bet senate bus priim
ta pirmoji rezoliucija, kuri tu
rinti prezidento ir valstybės sek
retoriaus pritarimą. 

Adenaueris gausiąs 
- pirmęjį įstatyme 

BONNA, liep. 14. — Po pasi
tarimo su savo koalicijos partijų 
vadais kancleris Adenaueris pa
reiškė, kad su pasitenkinimu ga
li pranešti, jog pirmasis atsigin-
klavimo įstatymas pirmuose par
lamento rūmuose praeis šį šeš
tadienį ir prieš jį balsuos tik so
cialdemokratai. 

Kancleris Adenaueris patenkin 
tas, kad įstatymas bus nubalsuo
tas prieš'Genevos konferencijai 
prasidedant, nes su realybe skai
tantis reikėtų prileisti, kad so
vietai Vokietijos atginklavimo 
nebeturėtų naudoti derybų ob
jektu. 

Pirmųjų savanorių pašaukimo 
įstatymas, naujai perrašytas, lei
džia tuojau paimti 6,000 vyrų, 
bet iš jų negalės būti formuoja
mi kariniai vienetai — jie galės 
būti skiriami tik į tarptautinius 
štabus, panaudojami apmokymo 
kursams, priimti ir tvarkyti iš 

Arabų pusiasalyje prekyba 
vergais dar tebevyksta 

LONDONA& liep. 14. — Kovai su vergija draugijos sekreto
rius Greenidge {skelbia, kad pasaulyje dar yra apie 12 milionų 
vergų. 

Į tą skaičių neįeina darbo ver
gai komunistų kraštuose ir 60 
milionų Afrikos moterų, parduo
damų vyrams už žmonas. 

Vergų turgai tebeveikia Ara
bijos pusiasalyje. Dauguma ten 
parduodamų yra gimę vergai, 
bet ten patenkajr laisvųjų afri
kiečių, pennetami| per Raudoną
ją jūrą į Arabijos vergų turgus 
ir vergiją. 

Kiti vergai patenka Arabijon 
su savo savininkais, kurie vyksta 
į Meką ir Mediną. Čia jie parduo
dami ir atstoja savininkams ke
lionės čekius. Manoma, kad Ara
bijoje yra apie 500,000 vergų. 

Anglų Aukso Kranto koloni
joje vergų turi giminių karaliu
kai. Vergai nužudomi ponui mi 

MASKVA, liep. 14. — Bulganino pažadas, duotas žurnalis
tams Argentinos ambasados vaišėse pereitą šeštadienį, išpildytas 
vieną dieną pasivėlinus — antradienio vakare paskelbtas Sov. Ru
sijos nusistatymas Vokietijos problemos tvarkymo reikalu. 

Prieš skelbiant pranešimą įvy 

kitur gaunamą karinį inventorių, rus, kad jam ir po mirties tar- ^Pareiškimą pasirašę tvirtina, 
tarnyboms krašto apsaugos mi- nautų. Daug dar kur Afrikoje 
nisterijoje ir karinių apygardų vergai užstatomi paskolai garan 

tuoti. 
Tolim. Rytuose neturtingos 

šeimos parduoda vaikus fabri-

administraciniuose branduoliuo
se. 

Šis įstatymas yra laikinas, ku-
i i pakeis dvidešimt kitų į s t a t y - i * * " " i r Prostitucijos namams, 
mil, parlamento svarstysimų tik M_ Hm**»*J** " f " * ' 
po vasaros atostogų. Pirmųjų 
savanorių uniformose panorėta 
jau dabar ne tik todėl, kad rei 

vaikų „įsūnijimo" paprotys pik
tais tikslais. 

Lotynų Amerikoje, anot pra-
kia vyrų pirmajai mobilizacijai nešėjo, baudžiava tebežydi 

Ragina Perone 
gręžinti dienraštį 

BUENOS AIRES, liep. 14. — 
Naudodamiesi Perono kvietimu 
atstatyti taiką, jo režimo nusa
vinto dienraščio La Prensa buvę 
tarnautojai paskelbė pareiškimą, 
prašydami grąžinti dienraštį ir 
konfiskuotą jo turtą senam sa
vininkui, kuriuo yra dr. Alberto 
Gainza Paz šeima. Buvęs savi
ninkas - leidėjas dr. Paz gyvena 
dabar New Yorke. 

Nusavintas dienraštis ir jo 
turtas Perono atiduotas Darbo 
Konfederacijai, kurios smogia
mieji daliniai buvo ikšiol gal stip 
riausias Perono politinis ginklas. 

paruošti, bet ir politiniais sume-' parduodant žemę, parduodamos 
timais — kad kartais kas neuž
simanytų išjudintą ratą sustab
dyti. 

Prezidiuman įvestas. 
Molotovo įpėdinis? 

MASKVA, liep. 14. — Dabar 
posėdžiavęs Rusijos kompartijos 
centrinis komitetas padidino sa
vo prezidijumą 2 nariais (buvo 
9, bus 11) ir tą garbę suteikė Uk
rainos kompartijos veikėjui Ki-
ričenko ir naujai kylančiai 
žvaigždei Suslovui. Dažnai kal
bama, kad Suslovas galįs greit 
pakeisti Molotovą. 

Naujas aviacijos transportinis lėktuvas kariams ilgomis distancijomis 
vežioti. (INS). 

kitam savininkui ir ją dirban 
čios šeimos. Taip ypač esą daro
ma Peru, Bolivijoje ir Ekvadore. 

Ką sako tie, kurie 
negali ištylėti 

WASHINGTONAS, liep. 14.— 
Kaip paprastai, taip ir šį kartą 
buvę pas prez. Eisenhowerį pra
nešimo išklausyti kongreso na
riai nenukentė šį tą savo parink
tiems žurnalistams nepasakę. 
Pranešimas lietė JAV politiką 
Keturių konferencijoje. 

Iš tų „slaptų" dalyvių pasisa
kymų aiškėja, kad prezidentas 
Eisenhoweris kels satelitų klau
simą (reikalaus ten laisvų rinki
mų), nesutiks svarstyti Azijos 
reikalų be pačių suinteresuotų 
dalyvavimo, kels nusiginklavimo 
klausimą, bet nepadarys įsiparei 
gojimų be efektyvios ir patiki
mos kontrolės, vengs taip sukti 
dalykus, kad pasaulis liktų pada
lintas į du vienas kitam priešiš
kus blokus. 

Kalendorius 
Liepos 14 d.: šv. Bonaventū

ros. Lietuviškas: Vidutis ir Sūn-
mylė. 

Oras Chicago je 
Giedra, temperatūra viršum 

80 laipsnių. 

kad La Prensa konfiskavimas 
buvo viena tų priežasčių, kuri 
privedė prie Argentinos vidaus 
taikos suardymo. 

Teisman atiduoti kiti 
Remono žudikai 

PANAMA, liep. 14. — Augš-
čiausias teismas nutarė, kad 7 
asmens bus teisiami kaip buy. 
prez. Remon žudikai ar jų ben
dradarbiai, o visus kitus nutarta 
paleisti. 

Žudymą yra įvykdęs žinomas 
advokatas Miro, kuris prisipa
žino ir išdavė viceprezidentą Gui 
žado, ėjusį prezidento pareigas 
Remoną nužudžius. Guizado tei
sė parlamentas, paskyręs 6 me
tus ir 8 mėnesius kalėti už są-
mokslininkavimą Remoną nužu
dyti. Jo sūnus dabar paleistas, 
neradus ženklo, kad ir jis būtų 
žinojęs tėvo planus. 

ko ilgas kompartijos centrinio 
komiteto posėdis. Pranešimas pa 
darytas prieš Keturių konferen
ciją gal ne tam, kad konferenci
jos dalyviai žinotų iš anksto Mas 
kvos pažiūras tuo klausimu, bet 
kad ir Maskvai reikėjo ką nors 
ir kuriuo nors reikalu pasakyti 
po to, kai Washingtonas, Londo
nas ir Paryžius, oficialiai ir ne 
taip oficialiai, jau seniai skelbia 
savo planus ir pažiūras tais klau
simais, kurie bus ar gali būti Ge
nevos konferencijoje paliesti. 

Kadangi daugeliu klausimų 
Maskvai geriau tylėti negu kal
bėti, tai pasirinkta buvo Vokie
tijos problema, nes čia vis dar 
galima surasti medžiagos kad ir 
pačių vokiečių nuotaikoms for
muoti. 

Ką gi naujo pasakė Maskva 
Vokietijos reikalu? Nieko naujo, 
tik šį kartą šį tą aiškiau išdėstė. 

Pirma, ne Vokietijos suvieni
jimas, bet Europos kolektyvinio 
saugumo sistemos sudarymas 
yra pirmasis uždavinys Vokieti
jos problemą sprendžiant, tai yra 
prie pirmojo klausimo einama 
tik pirmąjį išsprendus. 

Iš pareiškimo aišku, kad Mas
kvos siūlomą Europos valstybių 
kolektyvinio saugumo paktą su
darius bus dar dvi Vokietijos, 
nes sakoma pareiškime, jog prie 
pakto galės prisidėti ir viena ir 
kita. Apie JAV dalyvavimą toje 
saugumo sistemoje pareiškimas 
nieko nesako. Jis taipgi nieko ne
sako ir apie tai, kas bus daroma 
Vokietiją vienijant tuo atveju, 
jei praeitų pirmasis Maskvos pa
siūlymas. Atsakymas žinomas 
betgi ir be Maskvos — tada apie 
Vokietijos suvienijimą Maskva 
nebekalbėtų. 

Antra, Maskva atmeta visus 
planus, kurie numato suvienytai 
Vokietijai palikti laisvę dėtis 
prie kokių tik nori karinių są
jungų. Maskvos argumentavimas 
gana gabus: argi esą galima pri
leisti, kad Vakarų blokas sutik
tų leisti suvienytai Vokietijai dė
tis prie Varšuvos pakto? Taigi, 
Vakarų blokas neturėtų stebėtis, 
jei Maskva nenori matyti suvie
nytą Vokietiją Atlanto pakto ar 
Europos Unijos nariu. Maskvos 
komunikatas čia skuba pabrėžti, 
kad nenoras matyti V. Vokietiją 

sąjungose yra gimęs ne dėlto, 
kad Sov. Rusija bijotų atgaivin
to Vokietijos militarizmo, bet 
kad šitokia politika padidintų 
naujo karo grėsmę. Gi tas nau
jas karas būtų didžiausias smū
gis pačiai vokiečių tautai, nes Vo 
kieti ja būtų karo laukas. 

Taigi Maskvos politika Vokie
tijos reikalu tebėra ši: jei Vo
kietijoje viena vyriausybė, tai 
Vokietija neutralizuota ir, žino
ma, labai mažai ginkluota. 

Manytina, kad Genevos konfe
rencijoje visi siūlai tuo reikalu 
nebus sutraukyti (bus palikta 
galimybė dar kartą tartis su Va
karais), nes bus norima palauk
ti pasitarimo rezultatų su V. Vo
kietijos kancleriu Adenaueriu, 
kuris rudenį tikrai vyks į Mas
kvą. Darydama tik technikinio 
pobūdžio nuolaidas tarptautinė
se konferencijose, Maskva ban
dys siekti savo tikslo (savo už
grobimų Europoje įtvirtinimo) 
alsindama vokiečių tautą nieka
da nemanomų įvykdyti pažadų 
viltimis. To žaidimo pradžia bus 
artėjanti konferencija su Ade
naueriu. 

Socialistai posėdžiauja 
LONDONAS, liep. 14. — Cia 

prasidėjo ketvirtasis socialistų 
internacionalo kongresas, kuria
me dalyvauja socialistinių par
tijų atstovai iš 31 valstybės. 
Prancūzijos delegacija yra di
džiausia, paskui eina anglai su 
vokiečiais. 

General, sekretoriaus praneši
mas sako, kad internacionalui 
priklauso 40 pilnų narių ir ste
bėtojų ir visuose vienetuose gali 
būti apie 10 milionų narių. Inter
nacionalui priklauso ir Lietuvos 
socialdemokratų partijos atsto
vybė užsienyje. 

• Alžyro komunistų vadai iš
vežami iš tų vietų, kur v y k s t a ^ 
kažkieno vadovaujama teroristi
nė veikla prieš prancūzus ir juos 
palaikančius vietinius. 

• Sovietai grįžta po 6 metų 
pertraukos į Pasaulio Sveikatos 
Organizaciją ir dovanojo 2 mil. 
rublių Jungt Tautų Vaikų Fon
dui. 

• Britų kolonijų ministeris 
yra atvykęs į Kipro salą tartis 
su vietos gyventojų atstovais dėl 

ar suvienytą Vokietiją karinėse įsitempimo panaikinimo. 

U. B. Folson vakar paskirtas nauju 
sveikatos, auklėjimo ir socialines ap
saugos sekretoriumi vietoje pasitrau
kusios Ikfrs. Oveta Culp Hobby. Ik
šiol jis buvo iždo sekretoriaus pava
duotoju. (INS) 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Valstybes sekretorius Dalies ir dalis delegacijos va

kar jau išskrido f Paryžių dviems pasitarimams. Vienas bus 
rytoj su Anglijos ir Prancūzijos užsienio reikalų ministeriais, 
0 kitas šeštadieni su Atlanto pakto taryba. 

— Sov. Rusijos vyriausybė pakvietė Persijos šachą aplankyti 
Rusiją ir pakvietimas priimtas. Vizitas bus šiemet. 

— Pirmas vien tik pabėgėliams vežti skirtas laivas vakar at
vyko į Neto Yorką su 1,215 imigrantų. Visi įsileisti pagal 1953 m. 
pabėgėlių įsileidimo aktą. Dabar jau atvyksiąs laivas po laivo, 
nes vizų davimas po didelės kritikos palengvintas ir paskubintas. 

— S. Vietnamo prezidentas Ho Chi Minh jau atvyko į Maskvą, 
kur jį pasitiko visi didieji pareigūnai. Jis atvyko laiku, nes reikia 
paruošti Bulganiną Keturių konferencijai taip, kad Ho Chi Minh 
valdomas Vietnamas iš komunistų nagų neištrūktų. Ho Chi Minh 
rūpi gauti iš Maskvos ir ūkinę pagalbą, kurią jam jau pažadėjo 
Kinija. 

— Sveikatos priežiūros organai Washingtone vėl leido vartoti 
720,000 antipolio skiepų, kurie buvo patikrinti pagal naujus stan
dartus ir rasti visai saugūs. Per kongreso komisijas eina įstaty-

1 mos, numatąs nemokamą skiepijimą nepasiturinčioms šeimoms. 
— Indijos premjeras Nehru jau sugrįžo namo, kur buvo su

tiktas labai triukšmingai. Minios su gėlėmis jį taip apsupo aero
drome, kad atvykę diplomatai nepajėgė jam rankos paspaustu 
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STOVYKLAUSIME . . . 

Atėjo vasara, prasidėjo ato- j venime tai labai svarbus mo-
stogos. Vieniems jos re'Sk!a sun mentas, ypatingai šioje šalyje, 
kų darbą, kitiems — tolimesnes j kur progos pabendrauti, pagy-
studijas ir tik keliems laimin-1 venti ateitininkiskąja nuotaika 
giesiems atostogas pilna žodžio yra labai retos. Jau dabar pra 
prasme. Deja, paskutinei kate
gorijai priklauso labai mažas 
procentas, gi pirmajai — di
džiausias. Tiesa, moksleiviai 
daugumoje atostogaus, tačiau 
nereišika, kad jie visas knygas 
sumes į krepšį ir pamirš, jog 
jos egzistuoja. Tai būtų labai 
klaidinga pažiūra. Tiek moks
leiviai, tiek studentai atostogų 
metu turi gerą Prog* i r pareigą 
padidinti savo žinių lagaminą 
platesniu apsiskaitymu bei susi
pažinimu su tomis sritimis, ku
rios neturėtų būti svetimos jau
nam inteligentui. Tenka pripa
žinti, jog šių idenų jaunimo in
telektualinis lygis, palyginus, 
yra žemas. Tas liečia ir mus. 
Tad visi pasistenkime šią vasa-

gyventi į ideologinius at-kų pa
grindus. 

— antras svarbus bei aktua
lus uždavinys — realizuoti pa
žangą organizaciniame susitvar
kyme. 

— 1911 m. liepos 
A. Jakštas - Dambrauskas Kau 

M . ofiso P B 8-1117, n a H B 7-T888 

DR. BIE1IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 We»t 63 Street \ 
1—B, Vakarais T—8, Ūkta! 

antradieniai* Ir penktadieniai* Tre-

IRENA KURAS 
(Gydytoja Ir ChlrurgS) 

KCDIKIŲ I R VAIKU LIOC 
S P E C I A U S T t 

71M South Western Avenue 
(MEDICAL BUILDINO) 

DR. FL TALUTKELPSI 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

5002 W«St 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, sestad. 1-1 

8534 West 68ta Street 
VaL: tik 14 anksto susitarė* filandien Ir aekraad ofisą* tiUftrvtAn Ptrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 

l nuo U vai. ryto — 1 • . P P tr nuo < s4e*td. 8341 W. 46tn P I A C t 

;l ne vėl atnaujino "Atci t 'es" lei- uii. VL BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS dimą. 

dėkme planuoti, taupyti pinigus 
ir ruoškimės tai dienai, kuomet 
pakelsime sparnus stovyklon. 
O stovyklų šiemet bus nema
žai. Moksleiviai stovyklaus net 
trijose vietose, būtent, Mariana-
polyje, Thosnpsem, Conn., Camp 
C r i s t o p h e r , B a t h , O h i o I T k**- Princesė Margar iU šoka baliuj , ku-
m y n i n ė j e K a n a d o j e . S t u d e n t a i ris buvo surengtas laive, vienoj Lon-
pasitenk-ns viena našia stovyk- d o n o BP*J- <INS> 

l t k U r i £ £ 8 ZffUiL~^Ž: Atsisveikinus su kun. dr. A. Camp Cristopher. Banį, Onio. . .. 
Tad visi pradėkime rimtai1 J u s k * - k u n " ^ k " 4 * ' te 6 8" 6 1 

r u S L t " l P s » L Tikį k ė l i o j i į P ie t , Amerika pr*-
mes jas pajėgsime padaryti jdo-

— reorganizacinė Palangos 
konferencija įvyko 1927 m. lie
pos 15 d. Joje buvo paskelbta 
naujoji at-ku oragniaacijos san
tvarka — trys sąjungos: moks
leivių,, otudentų ir sendraugių. ' " "'•-'• l n 

Fed. vadu išrinktas prof. St. 
Šalkauskis. 

— 1911 m. liepos 15 d. Lie
tuviu Katalikų Studentų S-gos 
susirinkimas, vykdydamas Lou-
vaine esančios sąjungos nuta
rimą, išrinko naują valdybą: 
stud. Pr. Dovydaiti K. Drau
gelį ir Kauną. 

— 1946 m. liepos 3 - • 10 d. 
d. įvyko pirmosios moksleivių 

4791 S o u t h D y n e n A v e n o s 
(Kampa* 4Y-tos ir Damen Ava.) 
VaL knsdlea nuo •—8 vai. vak. 

Šeštadieniais 1—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku »a*al sutarti 

IjASavettc 8-4048 
Res . : WAlbrook 5-B018 

i C T, — 8 vaL vakarą Trečiad, nuo 
I 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seitao. 11 

vi. ryto lkl t vai. popie t 
Ofise tel. R E . 7-1168 

« 4 WAIhr«nh R-t7a» 

HK. 4-2324 

PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MM West 71 st Str*et 
Vai. Plrra., ketrir.. penkt. 1-4 Ir 7-9, 

I-a, trač. tr avit. pa*al sutartį. 

Tel. oftoo TA. 7-58*7, esa, R E . 7-4888 

DR. FRANK C. KVVIMH 
( K V U / 1 N S K A S ) 

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
1 6 5 1 W e s t 4 7 t h S t r e e t 

LIGONIUS PRIIMA: Kaadien nuo 2 
vaL Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:10 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
• 8 1 7 Sonia- W e a t e r a A v e n u e 

at-kų stiudi jų dienos Eichstaet 
te, Vokietijoje, o antrosios stu
dijų dienos buvo pravestos 1947 
m. liepos 6 —- 16 4 . d. Ober-
Kalle. i 

:i 7-4900 
6-8161 

miomis. Paskaitos, konkursai, 
diskusijos, vakarai bei varžy
bos bus p rogramos dalis, ne
skaitant jau to poilsio, tos nuo-

jome prie einamųjų reikalų. Lie
pos 16 — 17 d. d. yra numaty
t a rengti iškylą į Watervliet, 
Mich., kur, kaip ir praėjusiais 
metais, žadame praleisti dvi 

u.-. ;« smagias dienas tyram ore, pataikos, damų, juoko, šokių ir v ° * šildytam Paw Paw ežero van-

AT-KŲ GEGUŽINE 
Liepos 31 d. Tėvų Marijonų 

„ p-sMaryti tn,pniį Bmintt.- A v i š k o džiaugsmo, kuris ly ateitininku-
g e s y t o M p k ^ « . apaiatatfta-; A k.ekv.en, ateiturnkų stovyk- k o j

y
n u o t a i k o j G i e d rininkė 

šiais akademikais. ! lą. Tie, kuriems stovyklavimo 
Gi, jei mes tai atliksime, £alė-i laime jau buvo nusišypsojusi 

sime' stovyklas padaryti įdo- praeityje, žino, ką visa tai reiš-
mesnėmis ir produktingesnėmis, kia. Tiems, kurie stovyklaus I ^yjt'l&k*^* atofeatai X 3 
aktyvaiu dalyvaudami įvairiose pirmą kartą, si proga bus gra-; t i n i n k a i r u o š i a t ^ c į ™ g e g u . 
diskusijose bei stengdamiesi sa- ius atmnimas ir išgyvenimas, j Gegužinė p ^ ^ š v . M i . 
vo žiniomis pasidalinti su kitais. Šiais metais teaelfcka aė vieno 
I stovyklas vafiuoti yra mūsų moksleivio bei studento, koris 
x\są ne tik privilegija, bet ir aestovyklautų. Visi pasiryžki-
pareiga. Jos vyksta vieną kar-: me dalyvauti stovykloje, V. K. į J j ^ ^ a ^ V a S i a i s ^ 
tą metuose ir organizacijos gy- » j gegužinc kviečiami visi Chi-

caogs ateitininkai ir jų bičiu-
Religrniai klausimai s t u d . ateitininkŲ liai. 

AR ŽINAI, KAD... 
— norint, jog at-kų gyevni-

mas bei veikimas eitų tinkama 
vaga, reikia visų pirma giliai jsi-

šiomis. Po to visą dieną skam
bės dainos, vyks žaidimai, rung
tynės. Dalyviai bus vaišinami 

Telef. REpuMto 7-5Ko* 
ADOM A S V A ITKFVienTS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų api ldymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas 

ATLAS FUEL CO. 
A t s t o v a s 

4919 So. Paulina S t 
PRospect 6-7960 

[ O E J O l — IOC 

ML T. DBRBiUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archor A venoe 
I Ot\mo n l . : wmm 2-4 tr BUO «-8:I0 V»L 

J rm*. a«ttefl lMiite nuo • lkl 4 popiet 
Trečiadieniai* pasai eutarti 

Ofiso tcL Vlrgtnla 7-OOS6 

1 1 1 a 
vasaros s tovykloje 

Studentų ateitininkų vasaros i Kristaus Bažnyčios žymės, baž-
stovykla ir metinis SAS 8uva-|nytinė hierarchija, parapija — 
žiavlmas šiemet ivyks rugsėjo 
5 — 11 d. St. Cristopher sto-
vyklaivetėje, Bath, Ohio, netoli 
Clevelando. SAS Centro Valdy
ba š|metinei stovyklos progra
mai parinko tok?ą pagrindinę 
idėją — Ideologiniai reikalavi
mai ir mušu organizacinio gy 

mistin'o Kristaus Kūno narve 
l's, katalikiškoji akcija ir pa 
sauliečiai, tylinti (persekiojamo
ji) Bažnyčia, ryškesn;eji dabar
ties sąjūdžiai Bažnyčioje, gy
venti ir jausti su Bažnyčia. 

Be to stovyklos metu įvyks 
religinių žinių patikrinimas, ap-

veshno praktlka , ,. šią temą dis- j imąs temas, nagrinėtas 1954 — 
kusijų ir pokalbių formoje nag-155 m. religinėje programos sri-
rinės patys studentai .atviru ir tyje. 
kritišku žvilgsniu apžvelgdami Kum. Jonas Petrėnas, 
S-gos gyvenime besireiškiantį SAS Dvasios Vadas 
veiklumą ar trūkumus katali
kiškosios akcijos, tautinio auk
lėjimo, kultūrinio pažangumo ir 
visuomeninio darbo srityse. 

Vasaros stovyklos gyvenimą j kary Chicagos Korp! Kęstutis i d ž * b f ^ į į į 
gaivins ir stiprins bendros pa- h* Giedra susirinko pas kol. 

PAJIKiKOJIMAS 
I'aiioškau savo sūnaus Bronio To-

liušio ir marčios Kasiraieros Toliu-
sienes, gyv. Šiaulių m. 

2) Augusto Milerio ir Onos Mile-
ryt6s, abu iš Tauragės m. 

S) Stasio Gaurilos iš Tauragės m. 
Prašau atsiliepti Šiuo adresu — 

Magdalena I>nbr*nclPB£-Ašmutaitieft 
ne, &521 S. SS IU>. Ave.. Omaha 7,. 

Nebraska, U.S.A. 

STOCKYARDS INN 
• A K E R Y 

T O R T Ą I — VESTUVftMS, 
OijBtadteiiiams tr Pobftviamsi. 
Saldieji kepiniai ir kavos pyragai 
iškepami kas valanda. Specialiai 
savaitgaliui — kavos pyragas ir 
bet koks 7" "layer" tartas 

ABU UŽ $1.25 
Skambinkite tel. YArds 7-5580, 
E s i 103, 811 Eschaage Ave. 
£ x t . 103 811 Kxcbange Ave. 

Arti prie įėjimo i Stockyards 

Tel. oflšo GR. S-SSft, PR. S-47SS 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRUROAP 

8PEC. CHIRURGINES LIGOS 
2423 We»t 6Srd Street 

(Kampas 63rd Ir Arteslan) 
ATOSTOGOSE N U O L I E P O S 

2 d, iki 17 4. 

DR. JULIJA M0NSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. Y„ 
išsyrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet. 

M . : Ofiso — PUUraea S-4TM 
Buto — EXglewood 4-4»7» 

sksmblntl CKatrai €-32»4 

M . VYT. m t l S * 
TVPcIAUSKAS 

GYDYTOJAS IK CU1RITIGAS 
B e n d i a praktika ir s p v c Moterų lig. 
Ofinae tr rezid.: 2410 W. S l s t ** 
ATOSTOGOSE NUO LIEPOS 14 

n a L I E P O S 25 D . 

Tel. ofiso H E 4-2123, rez. P R S-8484 

I DR. f . P. TUMASDHIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SFEC. CHIRUROINfcS LIGOS 
« 2 5 5 S r a t k W e e t e r n A v e n u e 

A T O S T O G O S E 
n u o biržel io 3 0 iki l i epos 3 1 d. 

TeL of iso: l>A»uW 6 - l t S S 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MOTI :RV I.K.i, GYDYTOJAS 
S267 SouUi Umlsted S t r e e t 

VaL 1 tkl 4 T. p. p. Ir 6—t • . vak 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Y Arda 7-3528 YArds 7-74IS 

DR. J. 6. VALAITIS 

TeL ofiso Vlrginia 7-OfldO, 
rea, REpublic 7-6867 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
(speo, moterv l igos ir akušerija) 

4055 Archer Avenue 
Kampas Archer Ir Callfornla Ava. 

V A U : 1—4 Ir 8—8 T. p. p. 
Šeštadieniais 1—7 vai. p. p . 

Išskyrus sekmadienius 

TeL ofiso Ir re*. WAlbrook VSSS8 

IR . & CEŠTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2634 W. 71st S t 
•Te—ĮMS 71st ir Talman Are. 

VaL: Nuo 7 iki 9 vak. Sekmadieniais 
tik susitarus. 

Ofiso teteL INteroceaB 8-7S&4 . . 
B o t o telef. lM*-roceaa 8-878J 

DR. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
Ofisas 1075S So. MlehigM Ave. 

Vai.: Kasdien 9—18 ral . ryto, 1—4 
ir 6—8 T. v a l u Išskyrus trečiadieni 
Seštad. 10 — 8 r. Kitu laiku susi
tarus. 

• 

Ofiso Ir buto tel. HEsalook 4SS1& O J A S J A S 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČSTV I R VIDAI s LIGOS 
6757 South VY estėm Avensjp 

Valandos: pirmad., trečiad., k e t v i i t . 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—11 vai. ryto flefttad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

4038 So. Archer Ave. 

DR. ALBIRA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 

G Y T » T 0 4 A I IR CHIRURGAI 
S259 S o u t h H a l a t e d S t 

Kasdien 8—8 vai. vak. Sestad. nuo 
1—6 vai. vak. 

Kitu talku pagal susitarimą 
Telef. VRtory 8-1484. ResM. 8257 W. 
S8rd PLACK, tel. FRooOer 6-&S41 

Oftoo telefonas — Blshop 7-8888 

DR. AL RAčKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

GERIAUSIOS 

BENDROMIS JĖGOMIS | 
VIRŠŪNES 

rašomos m a i 1 n 6 1 § s pasauly yra 
ROTAL. Tai didžiausia pasauly r. m. 
firma BU visada naujausiais patobuli
nimais. 

Maža maSinSle su 88 ženklais ra
itysite visą gyvenimą, visomis kalbo-

Praejus.o penktadienio pava- m i s gu J U B U pasirinktu raidžių dy-

maldos. giesmės, eucharistine 
puota ir religinės konferencijos. 
Religinės konferencijos pagrin
dine tema gvildens "Kristaus 
Bažnyčią''. Atskiroms dienoms 
numatytos isos temos: 

Katalikų Bažnyčia — Kris
taus įkurta religinė organizaci
ja atpirkimo darbui vykdyti, 

VISUOMENIŠKUMO 
KLAUSOMAIS 

Studentų stovykloje, kuri į-
vyka rugsėjo 5 — 12 d. d. Camp 
Cristopher, Bath, Ohio, vienos 
dienos diskusijas visuomenišku
mo klausimais praves Vyt. Vy
gantas ir Arv. Barzdukas. 

EELK.LMO BŪRELIO 
SUSIRINKIMAS 

§1 penktadienį, t. y. liepos 15 
d., 7:30 vai. vakare Tėvų Jėzui-
zu tų namuose įvyks studentų 
at-kų religinio būrelio susirinki
mas. Maloniai kviečiame visus 
dalyvauti 

Evangeliną Lauciūtę pirmam 
bendram susirinkimui. Išklau
sėme kun. dr. A. Juškos įdo
mią paskaitą apie socializmą. 
Kunigas daktaras paskaitoj su-
pažindnio su socializmo teorijo
mis, su Markso ir Engelso veik
la savo idėjas plečiant, su so
cialistų pirmaisiais žygiais savo 
ekonominę teoriją skleidžiant ir 
norint visus žmones padaryti ly
giais valstybei valdant krašto 

Prie i pirkdami kitur įsitikinkite 
ar perkate perą ar g-eriausią. preke. 

Pranešė savo adresą dykai gausite 
smulkiausias informacijas su daugy
be paveikslų per: 

^ ^ " 

DR. 1UZĖ ir KĘSTUTIS 
A G L I N S K A I 

GYDYTOJAI IR CHIRVHGAI 
sjaaą maMa ai <L*+*± 

Vai. — pkrm. ir aair . 10 Iki l t ryto; 
2 lkl 4 Ir € lkl t popiet; ketr. ir 
penkt. J iki 4 ir 6 Iki f »opiet; 
10 lkl 2 popie t 

Ofiso tel. Fltugyeot « - lTW 
Res. tel. GHovebJU 

1 d . ofiso H E . 4-t00», rez. PR. t - T S t t 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR C3HRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd. 
VAL.: 1—4 Ir 4—t 

Šeštadieniais nuo 1 lkl 4 vaL p. ».. 
Išskyrus ketvlrtad. Ir sckmad. 

Ofiso telef. YArds l - H N 
Rezidencijos — STewart 5-4*11 

DR. j . GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 55th Street 
(kampas Halated tr B4-ta •»***> 

OFISAS UŽDARYTAS I O 
TOLIMESNIO PRANEŠIMO. 

Ofiso GRoTehiH 
Rea. Ullrtop 4-1500 

^s^^ • H e v s s W v w v | 0% ^VBTV^S^BTV 

(JOVAIŠAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 2 3 W e s t B iarųuet t e B d . 
VaL 1—4 p. p. Ir nuo T—t • . fak . 

Trečiad. Ir lestad. pagal sutarti 

DR. ANNA BALIONAS 
— Pritaiko akinius — 

6 3 2 2 S o u t h W e s t e r n A v e n u e 
Valandos: Antradieniais tr penkta-
dienlato nuo 7 ligi 9 vai. vale seėtad. 
nuo 10 Ilgi 12 Ir nuo 1 Ilgi B T. p. p. 
Kitu laiku tik susitarus. 

Ofiso te leteaas: PR. t - S 3 W 
Rea. telef. WAlbrook 4-5074 

TeL ofiso AR 4-0161; rez. G R 2-4203 

DR. JUOZAS BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

NORTHWE8T MEDICAL C E N T B R 

ofiso PR. 4-3AM, r e a R E . f - M t f 

DR. A. JENKtNS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2 5 0 9 W e s t ttrd S t r e e t 

• A L . kasdien nuo 1—4 p. p. Ir T: 14 
Iki » vai. Trečiad. tr 4*>st. uždaryta 

GTtovehUl g-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
A K I Ų L I G Ų 8 P E O I A L I 8 T I 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 1—12 Ir 7—B T. T, 
susitarimą, Išskyrus trečiadieniu*. 

2422 West Marąaette Rd. 

J. L. GIEDRAITIS 
1832 Broad St . Harford 6. Coan.. ™ r 0 < , , f A < ^ . m t » ^ ^ 

turtus. Prelegentas taip pat kri kuris "Draugui" iinomas, kaip 
tiškai vertino socialumą: socia
lizmui svarbiausias dalykas gy
venime yra medžiaginis tur
tas- — nei dvasia, nei Augščiau-
sioji Būtybė nepripažįstama. Jis 
nesutaikomas nei su viena reli
gija. Pastovios idėjos nėra pri
pažįstamos. Jas kuria ne žmo
gus, bet turto gaminjmo jėgos. 
Ar yra kraštų, kurie socializmą 
pilnai toleruoja — šių laikų ko
munizmas, gi kiti tik iš dalies 
pasiremia Markso teorija. 

Po paskaitos vyko ilgos ir 
gyvos diskusijos. 

sąžiningas asmuo. 
Vai, 1 1 : 1 4 - 1 : 1 0 . 4 - 9 p p pirmad., 
antrad., ketvlrtad. Ir penktad.; 11 v. 
ry te iki 1 vai. p.p. i e i t a d . Tik susi
tarus trečiadieniai* 

DR. J. VAITAITIS 
G Y D Y T O J A I I R C H I R U R G A I 

1407 S . 4 9 t h Court , C icero 

Kaadien 10-12 ryto ir 6-1 vaL vak. 
Šeštadieniais 10-2. 

tr boto teL OLympfc 2 - iaS i 

4 3 4 2 A r c h e r Ac 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2 lkl 9. vaL 
Trečiad. Ir eekmad. tik susitarus 

iR . ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-22*0 
fflPECIALTBft CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 Weat 69th Street 

Vai. kaadien 10—11 Ir 6—8 vai. vak 
Išskyrus pirmad. tik nuo 6 lkl 1 v.v 
Sestad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus 

Vai.: kasdien 6:30—8:30, sešt. 4—4 
g s j s j s j B V B i f l s M H M l • • H M H s U B l B V S H B M M H M B B i « ^ S M B M * 

TeL ofteo PRospect 4-4404 
Rezid. PRospoct 4-4404 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(Vaskertčtj&tS) 

GVl>YTOJA I R C H l R U R O a 
4948 

Vai. kasdien 1—S p. p. ir nuo 4—8 
v. Tak. Sestad. 1—4 p. p. Trečiad. ir 
kitu laiku tik susitarua 

TeL ofiso VIctory 2-1581, 
rra. VIctory 1-4)141 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Heet Slat Street 
Kampas Halted ir t l - m a e satvlu 
ATOSTOGOSE NUO LIEPOS 10 

IKI LIEPOS 24 DIENOS. 

TaL ofiso d . 4-4358, rea. GR. 4-8874 

D R. A. Z. ŠAULYS 
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G 1 

4645 S. Ashland Ave . (kamb. 811) 
Pirmad., antr., ketv. tr penk. 

6:80—8:10 vaL vakare 
Sešt. nuo 2 lkl 4 popiet. 

Rea. 8053 & Campbell Ava. 

DR. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chic&go 

VAL. ano 1—4 tr 4—1: tredad. . See-
tad. ir sekmad. tik pafal sutarti. 
Tel. ofiso YA 7-4187, rea. P R 4-1430 
Jeigu neatsilieps Tirimineti telefonai. 

lauki te M U M T s -oeoi 

DR. J. J. SIM0MAITTS \ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 6Srd St 
Ofiso teL R E U a ^ e 8-4414 

Rasid. 4e4eL «RovebJI 8-8817 
Valandos: 1—3 p. m. 7—8 p. na 

Penktadienį tik popiet. 
Trečiad. ir seatad. pacal sutarti 

TeL ofiso P R 4-8448. rea. H S 4-8188 

OR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Wcst Martpiette Rd. 
VAL. nuo 8 iki 4 • . ą ; • s n I 

Treč. ir ie&tad. pa^al sntartl 

TeL oftoo CA 4-4847, rea. P R 

DR. P. L ZALATORIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
RezkL 8808 S. Arteslan Ava. 

VAL. 11 v. r. iki S p. p.; 4—1 v. v. 

<f P. ŠILEIKIS, 0. f. 
Aparatai- Protesai. Med. Ban

dažai. Spec, pagalba K o j o m 
(Arch eapparta) tr C4. 

V A L : 4-4 ir 4-4. fioetadienit to 4-1 
O R T H O P E D U O S TJX?HMlkOS LAB. 
1411 W. 84Hk St,. Chicago 88. TUtoJOto 

Tei.: PRospect 8-884)4 

DR. ATKOČIŪNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3147 So. Helstod St , C*ina«o ni. 
Ir 

1446 S e . 49t l i C o a r t Cicero, 111. 

Susitarti teL — OLympic 2-4276 

DR. G. SERNER 
U I T I ' V I S AKJV (iVI>VT«>JAa 

Oftoo teL CUffflde 
ReskleBclJos: LAfayette 1-1171 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
Kampas 47th tr Hermltage 

Vai.: nuo 1 iki 4 Ir 4 iki B v. vak. 
Šeštad. nuo 2 tkl 4 vaU iSskyr. 

TeL YArds T-14 
Pritaiko akiniu 

Pažvelkite į saulę. Ji visiems 
šviečia, visus šildo, nelaukdama 
prašymo ir padėkos. Taip pat 
ir jūs — nelaukite maldavimo 

PERKRAUSTYMAI — MOVTNG 
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai B artimų Ir 

tolimų distancijų. Saukite sakančiai: 

ANTANAS VILIMAS 
8415 & LITUANIC A A V & , CH1CAGO, ILL. 

Telelonas — FBontier 6-1882 

l o u i n ų ( U H U U I 

nėms gera valia — ir būsite my
limi kaip saulė. — Epiktetas 

M0VINC MOVIMC 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GAS0LIN0 STOTIS 
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai 

transmisijos ir t t MOB1LGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 
baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos. 

1 9 3 4 W e s t 59 th S tree t Te l . GRovehi l l 8 - 9 1 3 6 
Bf. C E S A S , p a t y r ę s a u t o 

NAUJI OIDEU T*OK*l-NAUJAUSI K#AVSTr*H> (*A*ICĮAI 
ILGU MĖTŲ PATYMMAS-PISUS l*SĄLiNtN6AS mARNA*l»A% 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
2 0 2 2 W. 6 9 St. CKICA60 3 6 , ILL. Tel. VMIemelc 5 * 9 2 0 9 

Telefonas REl iaaoe 8-1811 

DR. WALTER J. KIRST U K ,r pagynmo- w padėklte — 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8925 West 58th Street 

V A U 1—4 popiet, 6:30—^:10 Tak. 
Uiaaryta traetaa. Ir 4e4tad 

Jau pasirodė knygų rinkoj naują 
knygelė 

KMSU0S IR PAŠALPOS 
šioj knsrgelfij telpa: I . Senatvės 

pensijos tr palikuoniu pašalpos, 
H. Nelaimingu atsit ikimu kompensa
cijos. Spaudai paruošė Pr. šulaltis 
Kaina 40 centų. 

Šioj knygel4j atspausdintas JAV 
Socialinio Draudimo įstatymas su vi
sa is naujausiais papildymais ir pa
aiškinimais. Be to. čia tdSta JAV 
Nelaimingu atsitikimu kompensaci
jų atskiruose steituose paaiškinimai 
su lentelėmis. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 

"Draugas", 2334 So. Oakley ATO,, 
i 

Cbioago 8, m . 

TeL ofiso tr boto OLympic 8-4188 

DR. P. KISIELIUS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

49S8 W . 15th St^ Cicero 
FsssHia 1—8 T. tr 8—4 • . vakare 

tsetadi—tski 1B tkl 4 popiet 
— t a a B888 So. 48441 Aea. 

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, lauki te KEdaie 4-1484 

DR. EMILY V. KRUMS 
GYDYTOJA IR CHIRURGt 

4146 & Archer A m 
VAI* Kasdien popiet nuo 12-1:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvtrt. 4-8:40 T. 

Trečiadieniai! tik susitarus 

Perskaitę "Draugą", duokite 

ii 

Ofisas tr akinių 
764 Wesl Soti Street 

Vai. nuo 10 iki 2. nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 14^—12; penktadieni 14^—Ij 
aeetad. 10—3 p p. 

Al-ŠBOS VABTŲ 

mūsų Vilniaus šventoves, 
istoriją bei padavimas, 

— Maironio, P. Vaičiūno, A. 
Mickevičiaus, B. Brazdžionio, M. 
Gustaičio, J. Vaičiūno ir kitų po
eziją apie juos 

* 
bei maldas 

rasite kun. dr. J. Prunskio kny-
irutėje "Aušros Vartai". 

Utsakymu* su pinigais siuskite: 

D R A U G A S 

2334 So, Oakley Ave. 

Chicago 8, m. 

* 

Remkitc dien. Drau^! 

Pirkit Apsaugos Bonus! 

.t 



\ 

. 

Ketvirtadienis, liepos 14, 1955 DtfitNRASTTS DRAUGAS, CfetCAdO, fiJĮHtOB 
•" ' ' mm*——^—^< • 3 - ^ . 

D R A U G A S 
THE UTHUANIAN DAILY FRIEND 

S. Oakley Ave., Chlcago 8, Hl. Tel. VlrgtaU 7-6«40; 7-6641; 7-6648 

Entered aa Second-Class Matter March 81, 1916, at Cblcago, Illinola 
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by the 
Llthuanlan Catholic Press Soclety 
PRENUMERATA: Metama 
ChlcagroJ ir CiceroJ $9.00 
Kitur JAV ir Kanadoje 18.00 
Užsienyje $11.00 
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TĖVYNES MEILC SKIEPVKIM Iš 
MAŽENS 

i 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, juos grąžina tik 19 anksto susitarus. Redakcija u i skelbimų turinj 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

PAKELIUI Į GENEVĄ 
AR KREMLIUS LYGUS PARTNERIS? 

Su Stalino mirtimi baigėsi tradicinė Maskvos užsienių po
litikos linija. Šiandien Vakarai naujos Kremliaus taktikos pri
trenkti bando įspėti to reiškinio motyvus bei tikslus ir atitin
kamai priderinti savosios politikos kryptį. Paskutiniu metu 
karinės sąjungos, bazių sistema ir psichologinis vakariečių nu-
s teikimas turėjo re'kifc', kad tolimesnis komunizmo ekspansijos 
bandymas nebūtų toleruojamas. Naujoji gi Maskvos gražių žo
džių politika gerokai sumaišė Vakarų kortas. Tai ypač turi iš pat mažens, 
neįprastos reikšmės Genevos konferencijos akivaizdoje. Ne-1 Tik šeimoje iš mažens įdieg-
žiūrint viešai skelbiamo nuomonių vieningumo, vakariečių nusi- ta tėvynes meilė gali būti stip-
statymai tolesnės politikos komunizmo atžvilgiu gerokai įvai
ruoja, ir tai kelia žymaus nerimo visiems, kurie iš toliau ar 
arčiau šiuos įvykius seka. 

Štai jau dabar išryškėjo greta santūrios ir atsargios JAV 
politikos krypties kita, žymiai palankesnė Kremliui, nors ir va
karietiška, politikos samprata . Jos esmėje yra įsitikinimas, 
kad Maskva gal ir Peipingas iš esmės pakeitė savo užsienių po
litiką ir net vidaus režimą ir tuo būdu jie tapo vertais part
neriais kultūringų valstybių bendruomenėje. Tokias nuotaikas 
skleidžia Indijos Menon ir pats Nehru, besišvaistydami abejose 
geležinės uždangos pussėse. Genevos konferencijai šios teorijos 
dvasioje suregztą planą, sakoma su Paryžiaus ir Washingtono 
pritarimu, patieks Edenas. Pagal jį Sov. Rusija su visais kitais 
satelitais būtų pakviesta sudaryti nepuolimo sutartį su Vakarų 
Europos Unija. Už tai Maskva turėtų sutikti su Vokietijos su
jungimo faktu. Ir šio krašto įtakingoje spaudoje skleidžiama 
m'nts, kad su komunistiniu pasauliu reikia derėtis, kaip su 
lygiu partneriu. Vakarai ir Rytai esą pasiekę jėgų pusiausvy
ros stovio ir todėl norint bet ką laimėti, reikia už tai ką nors 
paaukoti. 

Kai tokios idėjos skle:dž:amos ir didžiųjų Vakarų poli
tikų rimtai svarstomos, verta giliau pažvelgti į naujosios Mask
vos politikos motyvus ir tikslus. Prieš akis turime, kad ir labai 
ne laku vėsumai paskelbtą, bet autentišką Dulles liudijimą, 
prieš mėnesį duotą Kongreso komisij ai. Jo nuomone, komu
nizmo sistema šiuo metu yra sugriuvimo taške. Sovietų Rusija mi svetur daug kas į vaiką, ves 
nepajėgia įvykdyti savo ūkinių įsipareigojimų. Kai Vakarai, , pradedantį kalbėti, kreipiasi ne 
nors ir ginkluodamiesi, gyvena augščiausio gerbūvio laikus, ko- j lietuvių kalba. Girdi, norima 
munistiniai kraštai nepajėgia iš skurdo išbristi. Maskvą žlugdo greičiau kalbų išmokyti. Pirmie 
karinė ir ekonominė parama Kinijai. Tokios yra esminės Dulles jį vaiko išmokti svetimos kal-
liudijimo mintys. Prie jų galima pridurti, k ad komunistų ūki-
nės sistemos bankrotą įrodo faktas, kad Rytai įtemptai j ieško 
kraštų, kurie sutiktų parduoti jiems maisto produktų, yaptingai 
javų. Gi Rus'ja ir dabartniai satelitai prieš .revoliuciją maitino 
visą Vakarų Europą. 

JONAS MIŠKINIS. Amsterdam, N. Y. 

Niekas nepalieka tiek žmogų Baltijos gintaro rūmuose 
je gilaus įspūdžio, kaip vaikys
tės atsiminimai. Juk vaikystės 
atsiminimai teikia kiekvienam 
stiprybės, susikaupimo, džiaugs 
mo ir ryžto net sunkiomis gy
venimo valandomis ir, be t J, 
dar didesnio džiaugsmo links
momis dienomis. Dažnai ir dau 
geliui gyvenimo įvairūs klausi
mai tenka spręsti šeimoje įdiag 
tais principais bei būdingais 
papročiais. Žodžiu, vaikystės Į tinė daina, pasaka bei eilėraš 

tis. patirti įspūdžiaį lieka gyvi, gi
lūs, aiškūs ir dažnai jautrŪ3 iki 
mirties. Todėl, tėvai, mokyto
jai, auklėdami jaunąją kartą, 
nepamirškime ir nesidrovėkime 
pabrėžti brangaus kiekvienam 
lietuviui jausmo-tėvynės meiles 

ri ir patvari 
Ret ar mažas vaikas gimęs 

tremtyje supras, jei mes jam 
kalbėsime apie tėvynę, jos mei
lę, kas ji tokia yra. Ar nebus 
jam abstraktus dalykas, jei jis 
jos nematė? 

Tėvynes sąvoka 

Ją apima tėvų gimtasis kraš
tas, apylinkės gamta, gimtasis 
kaimas bei miestas, sodyba, lūš 
nelė ar gražūs gimtieji rūmai. 
Žodžiu, ta vieta, kurioje pralei
dome savo pirmąsias vaikystės 
ir jaunystės dienas, žmonės, 
tarp kurių augome, kalba, pap
ročiai, dainos, pasakos ir visa 
ta aplinkuma, kurioje augome, 
brendome. Visa tai mus saisto 
su savo gimtuoju kraštu. 

Tautą nuo tautos skiria kal
ba. Į kalbą turime kreipti dide
lį dėmesį. Pavyzdžiui, gyvenda 

Pabėgo ii svetimšalių 
legijono 

• Iš prancūzų laivo, vežusio le
gionierius iš Indokinijos } Šiau

r i rinę .Afriką, Suezo kanalo zono-
laukdavo pasirodant žvejo ber- j j e p a bėg 0 49 vokiečiai, 8 italai, 
nelio. Padainuokim jiems dainų, 2 belgai 1 austras, 1 olandas, 1 
kuriose minima mūsų senove, j jUg0slavas, 1 suomis ir vienas 
mūsų berneliai joją į karą, m ū - , ^ pnįetybes ir gavo prieglau-
sų mergelės bernelių laukian- d o g t e i s ę Egipte. Toks masinis 
čios ir kitokių. Labai daug to- j dezertyravimas parplaukiant 
kie pašnekesiai bei dainos s u - ' S u e z o k a n a i ą yra pirmas sve-
teiks naudos augančiam vaikui, j t i m š a l i ų legiono istorijoje. Pa-
Vadinasi, iš to nesunku supras-1^gusiej* skundėsi, jog su jais 
ti, kokia galinga tėvynės mei-1 b l o g a i ^^^^į įr kad jie ne
les auklėjimo priemone patrijo-1 n o r i kovoti už Prancūzijos ko

lonializmą šiaurinėje Afrikoje. 
Jie visi yra kovoję prieš komu
nistus Indokinijoje, bet nenorį 
kovoti su laisvės trokštančiais 
šiaurės afrikiečiais. 

Paukštinis voras Italai į darbą Vokietijoje 
Vak. Vokietijos darbo minis-

teris Anton Storch sutiko kad 
100,000 italų būtų įsileista dar-, . 
bininkų i Vak. Vokietiją, bet i* * . t r b a .P»U k i5 t a l t t , « • ^ 

Srltuosc" Amerikos kraštuose 
yra voras vadinamas "paukštė-

to skaičiaus jau šiemet bus įsi
leista 10,000 italų žemės ūkio 
darbams rudens sezone. Ita
lams garantuojamos tokios pat 
darbo sąlygos, kaip ir vokie
čiams. Iš šio fakto numanu, 
kad pabėgėlių ir tremtinių per
pildytai Vak. Vokietijai trūksta 
darbo jėgų, nes jos jramonė dir
ba pilnu tempu. Pav.,1955 me-

SIKKIMAS PAKEISTI OPINIJĄ 
Be to Maskva įsitikino, kad Rytų karinis potencialas nie

kad neįstengs pasiekti Vakarų lygio, nežiūrint, kad laikinai 
vienoj ar kitoj gniklo rūšyje ir pavyktų pasiekti pirmavimo. 
Nesibaigiąs medžiaginis skurdas akivaizdoje karinio ir ūkinio 
Vakarų klestėjimo Maskvai reiškia psichologinio karo pralai
mėjimą. 

Maskva, sekdama naują savo politikos liniją, numato ir 
kaikuriuos laimėjimus. Pirmiausia ji siekia sugriauti pasku
tiniu metu vyravus1'ą pasaulyje* opiniją, kad komunizmas yra 
žmonijos Vėžys, kad tai nėra tik politinė sistema, kiek skir
tinga nuo kitų. Plačiu mastu pradėta bendradarbiavimo su už
sieniu kampanija ir kaikurios politinės nuolaidos turi sugiaruti 
aną neigiamą opiniją. Jei tai pavyktų, būtų atsiekta dviejų 
tikslų: prekybos suvaržymai, kurie dabar slegia komunistinius 
kraštus, būtų panaikinti, o Vakarų vasltybių viduje pagerėtų 
komunistų partijų veikimo sąlygos ir gal pasisektų atgaivinti 
liaudies frontų idėją. Kaikuriomis nuolaidomis Europoje, kur 
ekspansijos galimybės šiuo metu išsemtos, Maskva rengiasi nu-
kre'pti visą dėmesį į Aziją, kuri šiuo metu stovi ant ribos tarp 
komunizmo ir laisvės. Kai Burmos U Nu, viešįs JAV, gal nuo
širdžiai reiškė nuomonę, kad Azija stovi prieš ilgą taikos lai
kotarpį, Laos komunistai pradėjo žygį prieš vyriausybės ka
rines pajėgas. Tokių pavojingų židinių, kaip Laos, pilna Piet
ryčių Azija. Pagaliau vienas p:rmųjų Maskvos siekimų yra su
griauti Vakarų valstybių vieningumą ir izoliuoti jos, dižiausią 
priešą -r- JAV. 

FATALIŠKOS PASEKMES PRALAIMĖTOJUI 
Kas apsaugos Vakarus nuo fatališkų klaidų, į kurias gali 

komun'stų klasta juos įpainioti tiek Genevoje, tiek vėlesniuose 
santykiuose su Maskva? Dar toli laikai, kada moralės princi
pai apspręs net ir Vakarų politikų veiksmus. Kaip suktai at
rodo pacifistų gąsdin'mai naujojo karo baisybėmis, kai užmirš
tama, jog komunizmas savo "taikos" metais sunaikino daugiau ' 
žmonių, negu jų žuvo per abu paskutinius karus. Jei moralės 
dėsnai Vakarams dar mažai ką pasako, tai savisaugos jausmas 
turėtų padiktuoti realesnius sprendimus, negu nepuolimo ar 
nusiginklavimo sutartis su Maskva. Iš penkiasdešimt tarptau
tinių sutarčių Maskva ištesėjo tik dvi. O vyr. "Pravdos" re
daktorius, spėjamas Molotovo įpėdinis, prieš porą savaičių vie
šinčiam Maskvoje žurn. S. Alsopui nediskretiškai pareiškė, kad 
Vakarai žlugs greičiau, negu bet kas mano, ir tada komuniz-

bos žodžiai sulygina svetimą 
kalbą su savąja, kuri jam ne
lieka tokia brangi. Nemažesnės 
žalos padarome vaikui šnekė
dami į jį sužalota, pilna barba
rizmų kalba. 

Vaikas labai mėgsta pasakas, 

Vaikų ir savo kambarius 
puoškime lietuviškais pave'ks-
lais, būtent: Lietuvos kuni
gaikščių, Žalgirio mūšio ir ki
tais vaizduojančiais mūsų tėvy
nės gražiąsias arba liūdnąsias 
valandas. Šie paveikslai bus me 
džiaga pašnekesiams apie mūsų 
tėvynę. 

Prieš jaukiai papuošto kam
bario nepamirškime vaikui pa
radyti ir tos tyros tėviškos mei 
lės, šeimos šilumos, kuri jį vi
są gyvenimą saistys su savo na 
mais, su savo šeima, su savo 
artimaisiais. Jei mes busime 
vaikų akyse žiaurūs, jei namuo 
se vaikai girdės tik ibąrnius, ne
sutikimą, jie jieškos užuojau
tos svetimų tarpe. Todėl prie 
tėvynės meilės auklėjimo prisi
deda nuoširdus sugyvenimas, 
meilė, kantrybe ir pasišventi
mas. O kas griana šeimą, tas 
ardo ir tėvynės meiles pamatus. 

Be to, nepamirškime vaiko 
piešinių ir kitų darbelių, kurie 
vaiko sieloje turi didelės reikš
mės ir didelių pėdsakų. Tepiešia 
tarp žaliuojančių medžių mūsų 
tautos ilgesį, Gedimino pilį su 
plevėsuojančia trispalve vėlia
va, šniokščiančią jūrą su Biru
tės piešia vaidilutę, kuri kurstė 
šventąją ugnį ir buvo nekalta, 
lanto vandenyną. Tegu mergai
tės pieia vaidelutę, kuri kurstė 
ventąją ugnį ir buvo nekalta, 
gera, skaisti, pasipuousi žalio
mis rūtomis. Tai lietuvaitės ide 
alas. 

Todėl stenkimės panaudoti 
šias visas tėvynės meilės auki§>-
jimo priemones. Gal tas iš ma
žens įdiegtas tėvynės meilės dai 

i jis yra apie 6 colių. Jo kūnas ir 
kojos apaugę plaukais. Vienas 
keleivis rašo, kad jisai keliauda
mas matęs medy labai didelį vo 
rą b?eisukinėjantj savo tinkle. 
Nuėjęs prie voratinklio, rado 
jame įsipainiojusius du paukš
čiukus. Paukščiukai buvę zylės 
didumo, bet tinklo sudraskyti 
negalėję. Vienas paukščiukas 
buvęs jau nebegyvas, o antras tų pirmame pusmetyje plieno, 

buvo pagaminta 10,280.000 to- " * "f**1 1 ! e C r v o _ : *aUs*a 

nų, kai tuo tarpu 1954 metų ta
me pat laikotarpyje — 7,870, 
000 tonų. Geležies gamyba 1954 
m. pirmame pusmetyje buvo 
5,540,000 tonų, o šių metų pir
mame pusmetyje — 7,930,000 

po voru, kurs į jį veikęs savo 
seilėmis. 

Gyvenimas be darbo yra tas 
pat, ką rėmai be paveikslo. 

— Fr. W. Weber 

TT. Marijonų Bendradarbių Draugija 
K v i e č i a 

Visus draugus Ir prietelius 
Aplankyti 

TT. MARIJONŲ SEMINARIJĄ 

Clarendon Hills, 111., 

dainas. Tad į vaiko vaizduotes' gelis, laistomas tyra tėvų mei-
pasaulį įpinkim pasakas bei pa-1 le, užaugs į stiprų tėvynės mei-
davimus apie Vilniaus pilį, ddd- j lės medį, kuris nepabugs audrų, 
žiuosius Lietuvos kunigaikš-. Gal tada nežus Lietuvai tiek 
čius, gražiąsias karalaites, ku- daug sūnų ir dukterų, iškeliavu 
rios sėdėdavo gražiuose mūsų sių išsibarsčiusių svetur. 

per 

METINI I 
Liepos 24 d., 1955 m., Šv. Mišios 11-tą vaL 

Mariau Hills Seminary—clarendon Hills, II!., 

(Prie kelio No. 83 ir 63-čios gatves) 

Atvykite ir aplankykite TT. Marijonų seminariją ir ūkį. Su
šelpkite šią įstaigą. 

Atvykite anksti, išklausykite šv . Mišias 11-tą vai. ryto, pasi
rinkite pavėsį, suvalgykite pietus atvirame ore, pasigėrėkite gra
žiuoju ūkiu ir jojo gyvuliais, praleiskite visą dieną gražioje Marian 
Hills aplinkumoje. 

Kviečia visus, Ma|rj£ 

TT. Marijonu Seminarijos Vadovybe 

g ą p l JURGIS GLIAUDĄ «Mffiyflflfrfrffiy 

RAID2IU. 
PASĖLIAI 

HRCOBOSSKMBBB ROMANAS anono&tttjtitittttttttfc^ 
35 tęsinys 

— Turi prašymą rašyti, — atspėjo Urnužis Vėtros 
atsilankymo reikalą. % 

Antano balsas grąžino visą savivaldą Vėtrai. 
— Pačiam Ponui Dievui dabar laikas prašymą ra

šyti, — iškilmingai jis pasakė. Sakinys nutrūko ir už
sibaigė švilpsniu pro dantis. 

Vėtra atsistojo ir žiūrėdamas j žemo stogo Urnužį, 
ištarė: prašymą kataliko sielai ginti. Ir tai dėl tavo 
Antano. * 

Urnužis sustyro prie krosnies, iš už krosnies ker
tės išsikišo nesusišukavęs Antanas. Vėtra, pirštu ro
dydamas į Antaną, pasakė: 

— Negalima jam iš katalikų bėgti. Negalima! 
Negalima jam išgama būti! 

Valandėlę buvo kurti tyla. Ir Urnužis ištarė, ne
sijaudindamas: 

— Tai, kaimynei, supainiojai daiktą. Ne taip tu 
pasakei. Gal nedamiegojai? Tai ne Antanas, tai aš 
numatęs sau naują tikėjimą. 

— Tu? — suriko, baisėdamasis, Vėtra. — Kaip 
tu gali tai ištarti! 

Šis žemas tamsus kambarys, kur — jis tai žinojo 
mas užvaldys žemę. Jei moralės principas ir mažųjų tautų Ii- — kadaise šoko meška ir tos meškos svilintos kudlos 
k'mas Genevoje nebus prisiminta, tai bent istorine patirtis tu- sukaišiotos į sienas, pasirodė jam baisus, kupinas mir-
rėtų būti bojama. Naujoji Maskvos politika yra drąsus išsau- tinų nuodėmių ir tvankių erezijų. * 
kimas Vakarams, tačiau neabejotinai nešąs rimtų pavojų ir ko-1 — Na gi, aš! — pasidavė pirmyn nuo krosnies bi-
munizmo ateičiai. Genevoj prasidės didys's žaidimas, galįs tu- tininkas. — Mano valia. Kam Antaną tampyti. Su ma-
rėti j o pralaimėtojui fatališkų pasekmių. Antra vertus, kas ži- nim ir šnekėk! 
no, kokių politikos šuolių Maskva dar pademonstruos netpli- Bet Vėtra jau ėjo prie durų, maukšlindamas ant 
moję ateityje. 

telėjo, dūrė pirštu į kryžių, stovintį ant palanges. 
— Tada Judošius išdavė, dabar tu rengiesi. 
Jis išėjo į ryto šaltumėlio gaivumą. Durys, ati

trauktos akmens parišto virve, užsitrenkė pačios. 
Vėtros dvasia buvo lyg miškas po nusiaubusios jį 

gaisro liepsnos* Nuvažiuodamas nuo šermukšnio, jis 
pamatė, kad už smulkių lango kvadratėlių švystelėjo 
liesas Urnužio veidas. 

% SARTUKĄ BEVARINĖJANT 

Važiuodamas Vėtra kalbėjo rožančių, bet tai jam 
nesugrąžino sveiko minčių srovėjimo. Jam atrodė, kad 
kas drožė jam pagaliu per galvą, ir viskas galvoj BUSI-
jaukė, susmuko; kad jis tematąs tik neaiškius, klaikius 
pavidalus. 

Vėl jis prie bažnyčios. Augštas, stačiomis lento
mis apkaltas varpinės bokštas. Viršuje, kaip nišos, an
gos varpo balsui išskristi. 

Nuogų šventoriaus medžių šakų voratinkliuose — 
bažnyčia. Sena, niūri, pilka. Kaip ir varpinės sienos, 
bažnyčia apkalta stačiomis, dėl senumo pajuodavusio
mis lentomis. Langų rėmai įmantriai raižyti; išdažyti 
baltai rėmai išsiskiria iš plačių sienų pilkumos. 

Ankstybosios mišios jau buvo atlaikytos. Tai būta 
gedulingų pamaldų. Prieš altorių, klauptų praėjime, 
ant grindų gulėjo juodas kilimas su išsiūtu jame baltu 
Vrvžiiimi. Stovėjo jau užgesintos keturios augštos žva-

mis mėlynai, pamatė prie vargonų kunigą Sakalauską. 
Netrukus vargonai tyliai pragydo. Jartu pasigir

do jaunas ir sultingas vikaro bosas. 
— Šventas Dieve, šventas Galinngasis, šventas 

Amžinasis, pasigailėk m!sų! 
Taip vikaras sugiedojo triskart Ir tris kartus, 

lyg lengva ranka palietė Vėtros petį. Dabar jam pasi
darė aišku, kad su šio ryto nuotaikomis jam privalu 
būti ne kur kitur, tiktai bažnyčioje. Ir būti čia kunigui 
Sakalauskui giedant. 

Su dideliu įkarščiu jis pradėjo kalbėti rožančių, 
kurį žinojo mintinai. Tai buvo brostvininkų litanijos 
modifikacija. Juodas kilimėlis reiškė, kad tai poteriai 
už mirusį, už atkritusi nuo bažnyčios bitininką. 

Juo karščiau jis meldėsi, juo ryškiau jo sąmonėje 
kilo jo santykių su Urnužiu vaizdai. Švystelėjo anksty-
biausi vaikystės prisiminimai. Jaunystė. Jų vedybos. 
Bemaž vienu laiku juos ištikusios didelės nelaimės: jis 
neteko sūnaus, Urnužis — žmonos. Skausmo prislėgti, 
jie buvo labai artimi. Paskui atėjo į jų gyvenimą knyg
nešystė. Beknygnešiaudami jie sukūrė savo pasaulė-
žvalgas. Jie pradėjo nesutikti, tolti, vengti vienas kitę. 
Jie vengė atviro ginčo. Jų neštos ir platintos knygos 
lyg augšta mūrinė siena susigrūdo tarp jų ir perskyrė 
juos. Jis nustojo domėtis Urnužiu, pamatęs negalįs pa
lenkti jo ir priversti jį galvoti taip, kaip jis pats gal
vojąs. 

Vakarykštis Onos verksmas parodė jam, kad jo ir 
Urnužio šeimų likimas vėl kaustomas į vieną grandinę. 

kės juodose žvakidėse. Tarp žvakių — patamsėjęs kry- Jam buvo baisu, kad bitininkas galėtų būti šešuras jo 
žius. 

Kelios moterėlės užsimerkusios ir nulenkusios gal
vas su baltomis skaromis atsidėjusiai kalbėjo poterius, 
vartydamos pirštais rožančius. 

Vėtra sėdo, nuleido galvą. Juodo gedulingų pamal
dų kilimo vaizdas buvo galutinis jo šio ryto išgyvenimų 
tarpsnis. Besimeldžiančio žvilgsniu jis pažvelgė į kan
čios stotis. Sustojo žvilgsniu ties švento Antano sta
tula 

Ant viškų buvo lengvas šneresys. Vėtra atsigrįžo 
S t Dzikas galvos kepurę. Žengdamas per augštą slenkstį, jis grįž- ir po išsiplėtusiomis medinėmis arkadomis, išdažyto-

Onai. 
Vos kunigas Sakalauskas paliko vargonus, Vėtra 

nėrė prie išėjimo ir čia susitiko su vikaru. 
Vikaras paprašė jį į kambarius. Vikaro kamba

ryje Vėtra pasakė, kaip per išpažintį: 
— Nenorėčiau a i to žinoti ir girdėti. Bet turėjau 

ir sužinoti ir išgirsti. Įvyko tai mūsų didelei nelaimei 
ir gėdai. Bitininkas Urnužis apleidžia Šventą bažnyčią 
ir persidirba pravaslavu. 

Vikaras nustebo. 
.įBua daugiau) 

< 1 
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Reikšmingos sidabrines sukaktuves 
Antanas ir Ona Kratage, gy

veną 13573 Monica Ave., Det-
roit, birželio 26 d. iškilmingai 
atšventė savo vedybinio gyveni
mo sidabrinę sukaktį. Jubiliatų 
intencja Dievo Apvaizdos baž
nyčioje 8:30 vai. ryto buvo at
laikytos šv. Misos, kurias at
našavo kun. J. Grišans, MIC. 
Gražų įspūdį sudarė, kada pa
maldų metu salia jubiliatų pri
imdami Šv. Komuniją prie Die
vo stalo visas vietas užpildė ar-
timiej" šeimos nariai. Tėvas Bo-
revičius, SJ, pasakė gražų pa

brėžė, kad Šv. Tėvo pala'mini
mas visam jų gyvenimui liks ne 
pamirštamas. K. Daunis, padė
kojęs visiems dvasiškiams ir 
svečiams, apgailestavo, kad jų 
kleboną kun. J. Čižauską liga su
laikė nuo šio dalyvavimo. 

Malonu pažymėti, kad A. ir 
O. Kratage per 25 metus vedy-
bino gyvenimo išaugino gražią 
šeimą — dukteris Virginia ir 
Mary Ann ir sūnų Robertą. 

Antanas Kratage iš pat ma
žens buvo linkęs į biznį. Pra
džioje turėjo valgomų dalykų 

mokslą, iškeldamas jubiliatų,j krautuvę, o vėtau atidarė sker 
kaip katalikiškos šeimos pavyz-į dyklą "Ace Packing House" 
d'ngą gyvenimą. 

Kadangi iškilmes jubialatams 
pagerbti ruošė svainis Kazimie
ras ir sesuo Marija Dauniai, tai 
ir pobūvis dvyko puošnioje Dau
nių rezidencijoje 12068 Santa 
Rosa. Prie rūpestngai paruoš
to vaišių stalo, šeimininkams vai 

(20145 Deąuinder, Detroit), kur 
sėkmingai aptarnauja tukstan-

keliu. Yra geriausios sąlygos 
maudytis, žuvauti, laiveliais pa
plaukioti ir gražus krantas sau
lutėje pasikaitinti. Bus šokiai ir 
ža'dima*. Šeimininkai žada pa
vaišinti iš turtingo bufeto val-

TNuke;ta ) 5 pusi.) 

PiJJOKUBKA 
T.V. anrl IMAMONI>S. WATCHES 

SAI.E8 AND SERVICE 
4162 Archer Ave., ai Mozart 

Chicago S2, III. — TeL LA S-8617 

S K A I T Y K I T E : * O R A I . G A * 

Lietuviu Prekybos Namai 
Atidaryta sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. vak. 

PREKfiS BE JOKIŲ BROKŲ IR SUGADINIMŲ; 
KAINOS BE L 2PKAŠYMO. 

Kratege-Kratavičių šeima: iš kaires į dešinę — Ona, Antanas, Mary-Ann, Robertas ir Virginia. 

mėsa. Jo žmona Ona per tą 
laiką daug pasidarbavo ALRKF 
4 skyriuje ir Balfo skyriuje. 
Nepriklausomybės laikais buvo 
nuvykusi į Lietuvą Vytauto Di-

šinant skaniais valgiais svečius,! džiojo Universitetan pagilinti 
K. Daunio pristatytas, kalbėjo studijų. Būdama švelni ir links-
Tėvų Jėzuitų atstovas tėvas J.| ma ji ivsuomet sugebėdavo dau-
Borevičius, SJ, specialiai atvy-' giausia surinkti aukų Balfo vie-
kęs į šias iškilmes iš Chicagos.;šosios rinkliavos metu; nežiū-
Jis savo kalba apipasakojo An
tano ir Onos Kratavičių gyveni
mą, kaip pavyzdingos katali
kiškos šeimos, gražiai išauginu
sios savo vaikus ir pasižymėju
sios dosnumu. Jis čia pat įtei
kė atsiųstą Šv. Tėvo palaimini
mą Kratage šeimai, kurį parū
pino Tėvų Jėzuitų provineiolas 
tėvas Br. Krištanavičius, SJ. 
Kun. J. Grišans sveikino Tėvų 
Marijonų vardu. Kun. Br. Da
gilis sveikindamas jubiliatus pri
siminė jų dosnumą, kurį paty
rė dar Vokietijoje būdamas. M. 
Šimonis sveikino "Draugo" ko
respondentų klubo vardu, ir dė
kojo už katalikiškos spaudos pa
ramą ir nuoširdų visuomeninį 
darbą. Jubiliatų vardu kalbėjo 
Ona Kratage. Pareiškusi padė
ką visiems sveikinusiems, ji pa-

rint to, kar iš savo kišenes penk-
desimtę ^ridėdavo. Visuomenės 
veikloje turėjo pasisekimą ir pa
siėmus organizacijai vadovauti 
ar kokį parengimą pravesti vi
sada pasiekdavo geriausių re
zultatų. A. ir O. Kratavičiai yra 
stambias sumas paaukoję Tėvų 
Jėzuitų ir Tėvų Pranciškonų 
kongregacvijoms, Šv. Pranciš
kaus seserų vienuolynui ir taip 
pat šimtinėmis yra parėmę Altą 
ir Balfą ir net kitataučių kata
likiškas įstaigas. Tai yra vienin 
telė Detroito šeima taip gausiai 
aukojanti katalikiškoms įstai
goms. Detroito katalikai sveiki
na jubiliatus ir linki jiems su
laukti auksin'o jubilejaus, ku
rio metu dar būtų progos pasi
džiaugti jų gražiais darbais. 

M. S. 

čius žmonių šviežia ir rūkyta, kurio metu teko matyti V. Alan 
to 3 v. komediją "Visuomenės 
vaikėjai". Šią komediją pastatė 
ir režisavo Z. Arlauskaitė - Mik
šienė, savo darbą per "gana trum 
pą laiką atlikusi gana gerai. 

Užėję vasaros karščiai detroi-
tieo'us išbaidė prie vandens. Ta
čiau scenos mylėtojai, baigę vie
ną sezoną, tyliai ruošiasi kitam. 
Jie moka atsisakyti laisvalaikių, 
pasitraukti nuo gaivinančių eže
rėlių bei kitų pramogų ir pasi
ryžti nelengvam darbui. Teko 
sužinoti, kad ateinančiam sezo
nui iki Naujų Metų Z. Arlaus
kaitė yra numačiusi jįuoti 3 
naujus pastatymus: "Pirmasis 
skambutis", "Glušas;' ir "Mo
kyklos draugai". Gi J. Pusdeš-
ris ruošiasi pastatyti P. Vaičiū
no "Sudrumstąją ramybę". 

Praėjusio sezono metu buvo 
žmonių, kurie dalyvavo ir vie
no, ir antro režisoriaus pastaty
muose. Linkėtina, kad išais me 
tais aktorių bendradarbiavimas 
išsiplėstų, nes tas išeitų ir pa
tiems aktoriams, ir pastatymų 
meniniam lygiui. 

pasirodymas ir Balfo vakaras, Įima kreiptis pas f nanaų rasti-, pulk. J. Šepetys. Bus trumpa 

r 

Kas su mumis, su tuo ir mes 
Jau du menes*ai prabėgo ola- metų išėjusioje knygoje ap'e ži-

tinant Detroito Lietuvių Namų nomuosius lietuvius telpa ir Re
akcijas, tačiau mes esame dar Tų šimtų Detroite gyvenančių 
toli nuo savojo tikslo. Kodėl j pavardės. Vieni teigė, kiti tuo 
taip snaudi*ame? Anksč'au gal-;.nenorėjo tikėti, nes pas'žadėju-
būt daugelis bijojome streikų, | sių pirkti akcijas žinomųjų lie-
bet dabar streikų pavojus tiek I tuvių pavardės suskaičiuojamos 
Fordo, tiek General Motors fa-i«nt pirštų. Diskusijos buvo 
brikuose praėjo. O gal mes gal- baigtos, vienam asmeniui pasi-
vojame išsisukti nuo akcijų pir-1 žadėjus per mėnesį padaryti są-
mo ir norime tapti dezertyrais? 
Tokiems tenka pasakyti, kad jų 
žygs nepasiseks. Juk visi Det
roito lietuviai, išskyrus raudo
nuosius, tais namais naudosi
mės, tad visi privalome juos Ir 
statyti — visi privalome pirkti 
akcijas. 

Mes neskelbkime šūkio "Kas 
ne su mumis, tas prieš mus", 

rašą — ištrauką iš tos kny
gos — visų žinomų lietuvių Det
roite. 

Aštuntąją savaitę (nuo liepos 
4 iki 9 d.) gauta tik 6 pasižadė
jimai 6 akcijas už $600 pirkti. 
Už $100 akcijas pirkti pasiža
dėjo: V. ir G. Antakauskai, M. 
Jazukaitis, J. Kirvelaitis, V. Ku-

MOTERYS ATOSTOGAUJA 

Pasižymėjusi veikloje A. L. R. 
K. Moterų S-gos 54 kuopa, vei
kianti prie D'evo Apvaizdos pa 
rapijos, nutarė vasaros metu — 
liepos ir rugpjūčio mėn. — ne
daryti sus rinkimų. Šokantis su
sirinkimas jvyks rugsėjo 13 d. 
Svarebsniam reikalui esant, ga-

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI 

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardcnus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės i • 

ELSKA REALTY * INVEST-
MENT COMPANY 

atstovą 
VLADĄ BARAUSKĄ 
Telefonai: įtaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4366 
Ši jmonė yra pati stambiausia Mi-
chigano valstijoje- Detroite turi . _ » »»..»Q«»»»vr l u i s u j u j c t / C L I U l L C I U I 1 4 

kučionis, J. Ratnikas ir jK. Se-| skyrius ir sėkmingiausiai patar-
bet pasirinkime jam priešingą: puta. Nuo pat pradžios jau gauĮnauja savo klijentams. 
"Kas su mumis, su tuo ir mes"., ta 189 pasižadėjimai 207 akci-
Ta p kas su Detroito lietuviais, | jas už $20,700 pirkti ir $100 

auka. V. Katkus su tuo ir Detroito lietuviai. Kas 
supranta ir remia Detroito lie
tuvių reikalus — Detroito Lie
tuvių Namų statybą, tuos su
pras ir **ems Detroito lietuviai. 

"Ranka ranką plauna", sa
ko lietuviškas priežodis, todėl 
ir mes giliai įsidėmėkime, kas 
remia Detroito Lietuvių Namų 

IS raAlMNiO "GVVENIMO 
Praėjusiai metais Detroito 

lietuvių teatrinis gyvenimas bu
vo gana gyvas. Tiek Z. Arlaus
kaitės - Mikšienės, tiek J. Pus-
dešrio pastatymai publikos buvo 
mielai sutinkami. Ir vienas, ir 

statybą, sekime pasižadančiųjų Į kitas kolektyvas pasirodė uz 
akcijas pirkti sąrašus ir remki-| Detroito ribų, gi Z. Arlauskaitės 
me juos. Pirkime tiek namus, 
tiek baldus ,tiek maisto produk
tus, tiek kt. tik pas tuos preky
bininkus, tourie remia mūsų lie
tuvišką reikalą — mūsų namų 
statybą. Naudokimės tik tų dak 
tarų, dentistų, advokatų, grabo-
rių ir kitų profesionalų patarna
vimais, kurie perka akcijas mū
sų namų statybai. 

Neperseniausiai lietuvių rate
lyje, bediskutuojant Detroito LAe 
tuvių Namų statybos reikalą, 
vienas asmuo iškėlė gana cha-

trupė buvo bevirstanti "skrajo
jančiu teatru". 

Sezonui baigiantis, gražusis 
pavasaris gana anks'i išviliojęs 
detroitiečius į laukus išretino te 
atro mėgėjų eiles. Toks puikus 
ir nusisekęs mūsų jaunuolių — 
skautų pastangų vaisius, Justo 
Pusdešrio pastatymas ir režisū
ra, V. Siskino pasaka "Džiaugs
mas" susilaukė permažai publi
kos. 

Spaudoje nebuvo pastebėti 
Ralph Valatkos radijo valandė-

raktermgą klausimą. Būtent, j » s vakaras, -senesniųjų Ameri-
jis suminėjo, kad **ie* tetatą'fcos lietuvių gra&ai faaiaskee 

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan 

Tel. WE. 4-6165 
GENERAL CONTRACTOR 

Atlieka, įvairius •tatyboa, pataisy 
m© Ir pertaisymo darbus — atalirtln-
kystOs cemento, mūrijimo, elekt.ro> 
plumbingo. dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų įrengimai 
pastovėsi ir akh puon*. 

M. tumioms. S D. 
GYDYTOJA Tr CHIRURGĖ 

X-RAY 
S93 VVest Grand Boulevard 

eor. Shady Lane Detroit t«. Michigac 
Namu telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir prnkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir įeit. 12-3 vai. 

Telef. TA 6-0686 

K l a u s y k i t e 
LITHUANIAR MEL0DIES 

Ann Arbor — WPAG — 1060 fcik»-
čWv. *̂  cydes 

SiJcma<$enlais 1:00 — 1*3G p. > 
V«dėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lesare — Detroit 27, 
Michigan 

8-3224 

įlinkę Oną Kasevičiūtę, 16234 
Lesure Ave., telef. VE 6-9467. 

MINĖJIMAS 

Š. m. liepos 17 d. Dariaus ir 
Girėno Klubas rengia iškilmingą 
Dariaus ir Girėno transatlan
tinio žygio minėjimą. Iškilmės 
bus pradėtos Šv. Antanos para
pijos bažnyčioje iškilmingomis 
pamaldomis. 12:30 vai. buv. lie-

meninė dalis. Po minėjimo bus 
išvažiavimas į p. Balkevičienės 
ūkį prie Liberty parko. Dariaus 
ir Girėno Klubas kviečia visus 
atsilankyti , 

ŠEŠTADIENIO GEGUŽINE 

Kaimyninio Windsor0 LB apy 
linkės valdyba šeštadieni, liepos 
16 d., Mata's Beach vasarvie
tėje ruošia didžiulę gegužinę. Va 

tuvių «vetain*je įvyta oflciaJi ^ * J ^ ^ J ° Ė L ^ T 
. . . . „ . . . ro kranto, 10 myliu už Wmdso-

minėjimo programa. KalMs ^ ^ p ^ ^ vrf.uojant 39 

J° 

BUICK'AS 

LIETUVIŠKAS 
A 

AUTOMOBILIS 

^ ^ 

MIDLAND 
A' iO' id1 ' 

3 ( S U P F 815 

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA m 

PELNINGIAUSIA 
TAUFYMO 

BENDROVĖ 
403t Archtr AvtMUt T« I . LA3HS719 

AUGUST SALDUKASPr.zfder.tos 

'jrr 
r 

Complete Auto Service 
4542-44 B. Wegtern Ave. TeL CLif 

Sav. Stanys Dapkus, prityręs mechanl-
kas, turįs moilernianslus įrengimus, ge
rai ir nebrangiai pataiso karoseriją tr 
iradaio, taip pat sureguliuoja motorą, 
kad taupiau naudotų benziną ir alyvą. 
4ta sk>j«« srHyjr dirbą nuo I tM metą, 
taip kad Jo darbu b(Wlte pateaftalntt. Na
mu telef. WAlbrook 5-7580. 

Puikiausi 3 dalių svečių kambario baldai, 
vilnos, Nylon, sofa ir du foteliai ( H O O i O O 

Trijų dalių sofa, kėdė otomanas, nakčiai padaroma 
dvi puikios lovos $ £ ) d « 0 0 

Trijų dalių miegamieji, riešuto ar šviesios spalvos, 
pas mus tiktai $ - | Q g . Q 0 

Trijų dalių ąžuolo miegamieji, riešuto viršus $ ^ g Q , 0 0 
Air con^itioning % ton dviem kambariam $ 2 4 9 - ^ 
7 cub. šaldytuvai parcelano vidus $ 1 6 9 - 0 0 
Parcelano virimui krosnys 36 inch $ Q Q a 0 0 
9x12 linoleum visų spalvų S 5 ^ 5 0 
Vasarines kėdės, ąžuolo rėmais $ 3 ^ 5 
Vasarinės kėdės, be atramų $ - | J 9 
5 dalių chromo setai, Formica viršus 

- » 
Rašomieji stalai, Oak ar Mahogany 
Knygom spintos stiklo durimis $ 2 9 - 0 0 

gimtai kitų prekių, didžiausiam pasnrmlcfniui! 

RIRNIME CENTER, INC. 
LIETUVIŲ PRiEKYBOS NAMAI 

Įmones Vedėjas JUSTAS LIEPONIS 

3222-24-26 South Halsted Street 
TB3L. — VICTORY 2 - « M 

fMONĖ ATIDARYTA: 
Pirm., Ketvirtad. . 
Kitom Dienom; . . 
Sekmadieniais: . . , » • • • • • • 

. . 9—9:30 
9—6.00 

10—5 valandos 
^ 

Norėdami pirkti, keisti ar parduoti automobili visuomet 
kreipkitės 1 Lietuvišką automobilių prekybą 

B A L T I C A 
5805 S. \VI-STK.KN AVE. WAibrook 5-830* 

MIAI įsiuvu! TAif.» %mm 
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE 

Kiekvieno Santaupos Apdraustas Iki $1 (W)004)0 
ii 

rlSKvfvS Ulioflalllvb fl«nr^ f^^irnal 

Lengvomis Sąlygomis 

CNICACG0 SAV1NGS & LOAR ASSlT 
6234 S. Wostem Ave. Chicago 36, 111. 

SPECIALUS NfUPIGINIMAS I 
RCOSEVELT FURHITURE 

C0MPMT, INC. 
2314 West Roosevell Road 

Telel. SEeley 3-4711 
Hide away Bed — Sofa-lova $ įft 
SOFA-LXDVA ir krėslas . . $ | S 9 < * 
Nauji 1955 modelio Frigidaire Šaldy
tuvai, specialiai nupiginti tik $ | 4 9 • • • 
Pasinaudokite šiais aupiginimais Ir 
aplankykite LIETUVIŲ KRAUTUVĘ. 
Atdara ir sekmadieniais nuo 11 vai. 
dieną iki 5 vai. 

CHANE SAVINGS 4 LOAN ASSN. 
2555 W. *7<h ?t. thieago 32. Itt. 

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8,111. 

ST. ANTH0NY SAVINGS t LOAN ASSN. 
W47 S. 49th Ct. Cicero S^-IB. 

UNIVERSAL SAVINOS 4 LOAN ASSN. 
1«W) S. Halsted St. . Chicago S.IB. 

Pradokit Taupyti Šiandien. Turėsit Rytoj! 
I I I • — — 

Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje BRICKT0M SAVINGS and LOAN! 

Kiekvieno taupjlojo indeliai apdrausti 11d $10,060.00 

mmm SAM«S AND LOAN ASSN 
9071 Archer ftve., į vakarus nuo Catifornia Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec's 

OFISO VALANDOS: 
Pirmad., 

41 ©8t. S T 
antrad.. penktad. Ir 
ryto lkl 4:30 p. p. 

Trečiad. t 
K«tvlrtad. 

ryto lkl 12 T 
9 vai. iki S 

http://elekt.ro
http://SALDUKASPr.zfder.tos
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U2 GELEŽINES UŽDANGOS 
Ko Chruščiovu lankėsi Latvį jo- mitingas, skirtis "tautų draugys-

je ir Lietuvoje. Net ir pats Sov. tei" ir tariamiems draugiškumo 
Sąjungos kp centro komitetas y- ryšiams tarp pabaltiečiu ir sovie-
ra smarkiai susirūpinęs kaip pa- tiniu. tautų pavateduoti. Per jį kai 
kelti žemės ūkio padėtį Pabaltijo bas pasakė Latvijos kp. ck-to sek-
kraštuose, kad galėtų juo dau- ret. Kalnberzinš, Sov. Lietuvos 
giau iš jų išsireikalauti sau pylia- AR prezidiumo pirm. J. Paleckis 
vų. Sov. Sąjungos kp ck iniciaty- ir kt. Paleckis ypač gyrė ir aukš-
va š. m. birželio 16-16 d.d. Rygo- tino ' *be galo vertingą pagalbą, 
je buvo sušauktas "Pabaltijo res- kurią teikia Lietuvos, Latvijos ir 
publikų žemes ūkio darbuotojų Estijos darbo žmonėms visos 1>' 
pasitarimas", j kurį buvo pasiųs- go3 tautos, o pirmiausia did*i»i; 
ti visa eilė Lietuvos, Latvijos že- rusų tauta", esą, toji "TS-gos 
mes ūkio specialistų ir bolaeviki- tautų draugystė ypa neišardoma'. 
nių agitatorių. Pasiųsti taip pat ! Pasitarimų išvakarėse Chrnš-
buvo "žemės ūkio pirmūnai" iš čiovas aplankė okup. Lietuvos 
Rusijos sovietinės respublikos, Suo Šiaulių rajoną "Raud. Vėliavos" 
mių Karelų, Ukrainos ir Gudijos, kolūkį, vieną laryb. ūkį ir Xatvi-
Pasitarime dalyvavo ir j>ats Chruš joje "Avangardo" kolūkj. "Raud. 
čiovas. Pasitarimą dtidarė Sov. Vėliavos" kolūkio pirm. A. Gir-
Sąjungor # u. min. pavad. Jas- daitis per Vilniaus radiją paakel-
kevičius, kuris su Lobanovu, kaip bė, jog Chruščiovas atkreipęs jų 
reikia kelti žemės ūkio produfcei- j dėmesį, kad jie dar nepanaudoję 
nių priemonių kolūkiams stiprin- ; "visų kolūkinėje gamyboje slypin 
ti, kaip reikia kelti Žemės ūkio &ų reaervų žemės ūkio produktų 
produciją kolektyviniuose ir tary- gamybai smarkiai padidinti" etc. 
triniuose ūkiuose, kaip viską rei- Kolūkininkų vardu jis. pasižade 
kia pristatyti valstybei ir apmo- jo "pasitaisyti", lietuviškosios ra 
keti darbadienius Pabaltijo kraš- dijo transliacijc-s tučtuojau davė 
tuose etc. Po pranešimo buvo dis- tinkamą atsakymą dėi Cruštflovo 
kusiios, kuriose taip pat dalyva- vizito okup. Lietuvon ir šnieč-
vo Sniečkus, be jo, latvių ir es- kaus su kitais pakalikais okupan 
tų kp. centrų komitetų sekreto- i tams keliaklupsčiavimo" pažymė
liai, bolševikinius ž. ū. min. Au- damos, kod okupantai, atvykę į 
gustinaitis, Sov. Lietuvos Žagarės lietuviškąją žemę, nesirūpino su-

DARIAUS IR GIRfiNO POSTO KOMITETAS 

rajono "Pergalės" kolūkio agr 
Granauskas, Priekulės rajono Sta 
lino vardo kolūkio pirm. Viščins-
kas, Pasvalio MTS dlrekt. Muraš-
ko, Lietuvos kp. Salčinskų rajo
no sekret. Romanovas ir kt., ku
rie su okupantams parsidavusiu 
Sniečkum stengėsi viską girti ir 
rūpinosi jiems dar daugiau įsi
teikti. 

Pasitarime dalyvavo daugiau 
kaip 1000 žmonių. Be ilgos Chruš 
čiovo kalbos, pagrindinį praneši
mą jame padare Sov. Sąjungos 
Min. Tarybos pirmininko pavad. 
Lobanovas, be kita ko, pažymėda
mas, koks Pabaltijo resiniblikoms 
skiriamas "atsakingas uždavinys 
jose žemės ūkio produkcijai žy
miai padidinti". Lobanovas pri
pažino, kad "Pabaltijo respubli
kos nuo senų laikų garsėja labai 
produktyvia pienine gyvulininkys 
t e i r k iau l in inkys te" . P a j a m o s i š 
gyvulininkystė*, palyginnti su 
visomis pajamomis, kurias kolū
kiai gavo 1954 m., sudaro Latvi
jos — 66,3#, Estijos — 79# ir 
Sov. Lietuvos 49 T. Pranešėjas 
ragino taip pat padidinti bulvių ir 
daržovių, be to ilgą pluoščių ir 
cukrinių runkelių gamybą, įti

kinėdamas, kad. esą, ''Pabaltijo 

žinoti, kokios bėdos ir vargai spau 
džia jos gyventojus, kaip pašalin
ti ten įsikerojusias negeroves, 
tik skatino visokiais būdais dar 
daugiau išspausti jiems skiriamą
sias sov. valstybei duokles. 

Paverstieji lietuviai Maskvos ž. 
ū. parodoje. Maskvoje i. š. birželio 
mėn. buvo iškilmingai n t. dar y ta 
"visasąjunginė žemes ūk:o paro
da". Joje taip pat išstatyta visa 
eilė ir okup. Lietuvos eksponatų. 
Centrinę vietą Sov. Lietuvos pa
viljone užima Kapsilko (Marijam
polės) ir Linkuvos raj'inaU Vil
niaus radijo pareisimu, 4,TL. eks
pozicija pasakoja ap:e lietuvių 
tautos kovą už partijos ir vyriau 
sybėc nubrėžtos programos žemės 
ūkyje smarkų pakėlimą ir įgyven
dinimą". Paviljone taip pat išsta
tyti spalvoti vitražai, vaizduojan
tieji V. Kapsuką, Melnikaite, gen. 
Čern iachokovsk į ir kt . J parodą 
i š L i e t u v o s n u m a t y t a n u g a b e n t i 
apie 10,000 ekskursantų, tarp jų 
apie 1,600 sudarys visokie bolše
vikiniai "pirmūnai". Iš Vilniaus 
radijo pranešimo matyti, kad per 
visasąjunginę bolševikų žemes ir
klo parodą Maskvoje "platesniu 
mastu eksponuotas lietuviškasis 

Šioj srityj skelbiama 

jėgumo didžiulėmis plaukiančio- per Vilniaus radiją okupantas oan 
jomis bazėmis". Pranešėjas kaip dė {tikinti užsienyje gyvenančius 
stambesnes odos-avalynes įmo- , lietuvius apie ^nepaprastai su
neš pažymėjo Eidukevičiaus var- ' Hes'jSjusį gyvenimą Lietuvoje", 
do, "'Raudonosios Žvaigždės" — Esą. žmonės, kupini džiaugsmo, 
Vilniuje, "Elnio" — Šiauliuose, minės 15 metų sovietinis sistemos 
"Raud. Spalio" — Kaune ir kitas. įvedimo Lietuvoje sukakti- Trem-
Pabradės sviesto gamykla taip tiniai tikrai neabejoję, kad oku-
pat tenka tik pasidžiaugti. Be to, pantas tą dieną džiaugsis. Niekam 
esą, "sukurti tokie fabrikai, kaip šiandien Lietuvoje nėra taip gera 
"Pergales"*', Miesto pieninė Vii- 'gyventi, kaip Sovietų atsiųstiems 
niuje, krakmolo gamykla — 6iau- įvairiausiems varovams bei pri-
liuose ir daugelis kitų. Visos šios . žiūrėtojams. Džiaugsis tą dieną 

vienas kitas Maskvai tarnaująs 
komunistas, kuriama nereikia sun 
kių darbų dirbti, netenka vilkti 
sovietinės vergijos kolchozuose. 
Visi tie, kurie yra pavergę lietu
vių liaudį, sukaustę Lietuvos lais
vę — tie džiūgaus, kad lietuvių 
tauta priversta tarnauti komunis-

imones savo pajėgumu ir techni
ka žymiai pralenkė visas buržu
azinės Lietuvos įmones. Vien tik 
"Pergalės" fabrikas duoda dau
giau konditerijos gaminių negu 
jų' davė visos buržuazinės Lietu
vos konditerijos įmonės kartu 
paėmus. Artimbuisiu laiku respu
blikoje išsivystys daugelio nau- t u partijai. Tačiau nesidžiaugs 
jų įmonių statyba. Bus pastatytas pavergtasis lietuvis. Laisvę mylįs 
įrankių fabriką*, auto mašinų at- n e g i a i džiaugtis būdamas sukau-
sarginių dalių gamykla, mezginių ^ y ^ avietinėje nelaisvėje, 
fabrikas, žuvies konservų gamyk
la Ira eile kitų pramonė* sakų į-
monės..." Taip bolševikai kiekvie- Daug gali nuolatinė teisiojo 
ną smulkmeną stengiasi išpūsti m_ l r i_ j . - - į 
tartum didžiausią laimėjime. Vai i m a i a a - — <#©*. a, lb. 
ii tikro smarkiai susmukdė Lie-

mmmmmmmmummnamm 
S O P H I E BARČUS 

RftDIO PROGRAMA 
I i WOES «totl«i — B a n s a IStS 

NUO PIRMAD. IKI PENKTAJD. 
8:46 Iki t:IO vai. ryte 

•BBTAD. S:S0 iki t:IC ryt* 
PIRl iADIKNIO rak. nuo .'—* v. 

SEKMAD. S:3*—S:S0 v. r. Ii stoties 
WOPA — 1490 kil. 

Chlemco M, 111. UEmlock 4-2411 
7121 SO. ROCKWEIJL 8T. 

Phr \ i IK S v r « . I % l 

PERKRAUSTVJ 
B A L D U S 
VIETOJE IR ' - TOI IM 

K. EIDUKONIS 

tuvos žemės ūkį, o atstatytąsias 
ar kai kurias naujai pasta: y"» r s 
įmones priversdami tarnauti tik 
"plačiosios tėvynes", bet ne pa
vergtosios Lietuvos reikalams. 

Artėjant 1941 m. birželio mė
nesį Lietuvoje Sovietų įvykdy 
tiems trėmimams į Sibiri taigas. 

Jūsų nuliūdimas pavirs džiaug 
gmu. — Joa, 16, 20. 

<UdH| 
Ir apdrauda* 

SSSO 8. TmJman. Ctitr»«n 1 
TeL GRovefelU S-70SS 

Knidr. Bruno Pratikus, te isėjas Alfonse F. Wel l s , John Pachankis , 
Dan Kurait is , Irena Zubavičiūte iir Stephania Lazauskiene. Pos tas 
rengia liepos 17 d* Dariaus ir Girėno mirties "sukaktuvių minėjimą. 

—.. 
minėti 15-sias okupavimo metines, siekė prieš karinį 1940 m. lygį, 
apie Laisvąją Lietuvą skelbia vi- bet ir pralenkė jį 60%". Vilniaus 
šokių pramanų. Taip šit š. m. bir- radijas pažymi, kad ypač isaugu-
želio mėn.* d. Vilniaus radijo pra si sunkioji pramonė. Tokia "2al-
nešime teigiama, kad, esą, ''Lietu- |girio" mašinų gamykla stambiau-
voje ne tik sunkiosios, bet ir iš 
viso pramonės išvystyti nebuvo 

V I K T O R O K O I I C O S 
CALL ME MOTORS CO. 

Lietuviška saaollno Shell stotis ir 
Auto taiaymaa 676S S. Weatcrn A*e. 
Tai. R E 7-95S3. Atliekami motorą 
remontai, lyginimo, dažymo darbai 
Ir keičiamos dalya. 

MES PERKRAUSTOME JOSŲ 
baldus saugiai kelete bloku 

kelias cteiintt ftiy I iv 

sia įmone Pabaltijy" Jos pro 
dukciją žino ne tik TS, bet ir 

galima... Buožės Lietuvoje kontro- j toli už jos ribų". Esą, tą pat ga 
1 1 **•* _ 1 I- . . . . 1..._£___ ..&*•«« It.....j. n n n,J-t<«i <•• r%r\i*\ V n n n / \ "Po l 

bekonan". 
valstybės turi didžiulius organinių žymesnių laimėjimų "pasiekus ša-
trašų rezervus", šiemet, "visasą- k l u ™iono Lenino vardo kolūkio 
junginėje žemės ūkio parodoje gyvulių augintojus, Pakrojaus ra-
Maskvoje" dalyvauja 236 pabat- 3°n o Geguses pirmosios . Dotnu _ > _ _ 
tieėių kolūkiai, 98 taryb. ūkiai, į *<* »*>IY>. lemaites vardo ir ta- k a i s n e f s v a j o t i n ebuvo galima 
261 ferma ir daugiau kaip 4,000 £ » kolūkius. Pirmoji ekskursija k a i 8 t a k l i ų l a i v ų s t a tyba, elekt-
• - ,—n«.. ,«,„;„„„ „ H n 9 s s iš okup. Lietuvos | Maskvą buvo r o g j r e n g i m ų i r k t . J a u 1 9 4 5 

iš ' Pavasario lauko dar- m p r a m o n ė j e g a m y b a n e t i k pa_ 
ją sudarė Veisė- i • r 

liavo 31 akc. b-vę, kuriose užsie 
nio kapitalas sudarė 63.2%... 1937 
m. vien Kaune buvo 20,000 bedar
bių, o 1940 m. pradžioje šis skai
čius išaugo iki 30,000 žmonių. Iš 
viso Lietuvoje bedarbių buvo pri-
skaiačiuojama iki 370,000 žmo
nių"... Tair klastoti tiesą tegali 
nebent tik bolševikai. Visi gerai 
žino, kad, prireikus, ūkininkui net j 
samdinį gauti buvo sunku. 

Tame pačiame Vilniaus radio ; 
pranešime teigiama, kad, esą, "ne- I 
atpažįstamai Lietuva pasikeitė per 
pastaruosius 15 metu. Lietuvoje 
atsirado daug naujų pramonės j 
šakų, apie kurias buržuazijos lai 

- - « 14. 

Įima pasakyti ir apie Kauno "Per 
galės" turbinų gamyklą", kurios 
produkcija "galima sutikti vidu
rinėje Azijoje, Latvijoje ir kitur 
P a b a l t y j y " . K l a p ė d o s g a m y k l a 
dabar išleidžianti ir žvejybos tra
lerius. Vien tik Klaipėdos žvejy
boje pajėgumo žvejybos traleriais 
ir baigiant 3,000 jėgų variklių pa-

ž. ū. pirmūnų. Vilniaus radijas š ™J »£ 
m. Hrželio 17 d. paskelbė, 
•pasitarimo dalyviai priėmė krei- bl* Pirmūnų" — ją sudarė veisė 

J — ^.vn« TAtvims .i1*. Plungės, Kovarsko rajonų ko 

kolūkietes, MTS-čių ir (taryb ūkių y ^ i r v l g "savanoriai". Vilniaus ! 
darbuotojus* ž. o. specialistus, ku- radijas š. m. birželio 14 d. paskel 

Detroit, Mich. 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

ri^TOto Tu^ P'a«ai išvystyti fcT&"5irtillB>i«^rtata, ; f ? a i s i r k a n a d i š k u a l u Č i U - G e g U " 
soc. lektyniavima už tai. kad 19- m u s ų šalyje vėl" išvyksta' 30.000 |žinė prasidės 2 vai. po pietų. 
55 m. būtų pasiekti lemiami lai- geriausių miesto darbo žmonių at 
mėjimai smarkiai pakeliant visas 8tovų. Jų tarpe yra atsakingi par-
Pabaltijo sąiunginių respublikų z. tiniai ir tarybiniai darbuotojui, 
ū. šakas". Pasitarimą baigos^ bu- mokslininkai, pramonės įmonių 
vo suruoštas "Pergales" aikštėje g a m y b o s organizatoriai". Šių "i>a- . . . . ... • M „„ 

2— Už GELEŽINES UŽDANGOS tarpe kilo mint s stambesne su-
triotų" tarpe buvo paminėti: "TS jina paremti šio laikraščio nau-
didvyris" Kyvalas, Mėsos ir Pie- . ių^, p a g ta tų statybą. Numaty 
no produktų pramones min. pa- '*"•" 

VftSI »TUVAI-^PJ>rNTUVAI 
• IKLEVIZIJOS • 

FM Ir NEŠIOJAMI RADIJAI 
AugStoa kokybfc fonografai 
— 1)1' I .K IAK l t 'R I l I i l A l — 

Elektriniai laikrodžiai 
VIDAUS IR LAUKO ANTENOS 
— TV IR RADIJO I J E M P O S — 

BATERIJOS — DALTS 

T R U M P A I 
Detroito "Draguo" bičiuiiu 

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANCT^ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

jie 
naktimi.* 

Tie, kurie kenčia nuo 8ENT.T, AT 
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. "• 
negali ramiai »€d6ti ir 
miegoti, nes jų užsisenejustos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pabalinti t;; 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždfikite 
LEGULO Ointm*»nt. Jų g y d o m o F 
ypatybes palengvins jūsų skaudgji 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak-

Vartokite jas taipgi nuo skau-

vad. (įaižauskas, akadsmikas prof. 
Krikščiūnas ir kiti. Toliau prane
šime pažymėta, kad "šimtai tūks
tančių kvalifikuotų darbininkų, in 
žinierių, agronomų bei zootechni
kų iš visų didžiosios tėvynės kam
pų išvyko į dirvonų bei plėšinių 
įsisavinimo rajomis'*. Matyti, su 
bolševikiniu 2em§s ūkiu visai pra
sta, jei vis ir vis turi būti nuo-

Vlsų radijų, fonografų, TV Ir 
rekordavimų aparatų 

TAISYMAS 
atl iekamas patyrusių inžinierių 

VISKAS GARANTUOJAMA — 

DAina. 
TCLCVISIOn 

( s a l e s - servlo 
ta suruošti vakarą, kurio visas j 8130 So. Halsted — DA 6-6887 
pelnas bus paskirtas šiam tiks
lui. 

— IV!ras Grybas, "Bagley 
Cafe" savininkas, pasitraukė iš 
biznio, jį parduodamas kitiems. 
Malonu pastebėti, kad jis būda
mas užimtas biznio rekalais vi-

Rūpestingai ir pigiai 
TELEVIZIJOS 

A P A R A T U S 
Garanto^ darbą Ir iMla. 
I. M I G L I N A S 

Telef. — Hūmboid 6-1038 

STATYBAI IR N AMT; 
PATAISYMAMS 

I t l . l ' ^ i * 
VISOKIU RCAIV ^ _ _ 
MEDŽIAGĄ %& 

%:%,i CARR 
LUMBER COi 

A 
STASYS LTTVVINAS, Prea. 

latos siunčiami '* savanoriai" 1 suomet rasdavo laiko dalyvauti 
& , « S ^ ^ T o s ^ ^ " ; ^ ^ | P ^ y j ^ ^ i ^ j n f 1 ^ ? į katalikiškoje veikloje. Jis yra 
ni^žfijima li«os vadinamos PSOUIA j SpeO">''=^' — ' knl f lUmna k m - I J J 9 
81S Taipgi pasalina peršėjimą li|?o» ( m U s 
v a d i n i m o f A T H L E T E S F O O T , * » 
stabdo džiovinimą odos ir pcrplySimą tarpiričių. Yra t inkamas vartoti nno 

'"J"~~*1"" suskilusios odos d«dir-
t , t a i p r diiustandios, 

vinių, odos iŠbSrimų ir t. 
tinkamas vartoti vaikučiams kada pa
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty 
klų. JI* yra gera. gyduolf nuo Iš 
virsi nių odos ligų.Ls-
gulo Ointment yra 
parduodamas po TS 
et.. $1.25, ir $2.50. 
Pirkite vaistinėse Chl 
cafoj Ir apylinkėse— 
Milwaukee, Wlsc. Ga 
ry. Ind.ir Detroit, Mi-
chig'an arba rašyki
te ir atsiųskite Mo-
ney order J: 

LEGll/) , Department D. 
5618 W. Eddy S t Chieago 84,111 

specialistai — į kolūkinius kai
mus", vienas iš korespondentų klubo 

Šiuo m«tu iš okup. Lietuvos gy- j iniciatorių, ilgus metus buvo 
ventoj&i verbuojami j Sibirą «Sa- AT RKF 4 ^kvrians ka^ninku 
vanoriaJs" ir kitokiais būdais. ALli*>** 4 skyriaus Kas nuiKU, 

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

MŪSŲ specialybe 

Precin Photo Sludio 
INC. 

EDVARDAS ULIS, sav. 
4068 Archer flvenne 

Tei. Vlctory t - l t f t " ^ * 
APKA1NAVIMĄ IR P R E K I Ų PRfc 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 4 

RAJTINt ATIDARYTA kaadl«n nu*. 
t vai. ryto Iki € vai. vakaro lt 
i«fttAdt#ntaia Hcl • vai. vakaro. 

Vieno kambario baldas arba viso namo. Kreipkitės pas mus. Turįs daug 
metų patyrimo perkraustymo darbe. 

Pris tatome anglis ir pečiams aliejų — dideliais ir mažais kiekiais. 

STASYS FABIJONAS 
2146 So. Hoyne flvenue Tel. VIrginia 7-7097 

Bud riko Krautuve 
TELEVIZIJOS IR JEWELRT SKYRIUS 

RANKINIAI LAIKRODĖLIAI NUPIGINTI 40% 
. 

Dideles nuolaidos televizijoms 
Ispardav-rmas kad nieko neliktų 

100 T V setu už puse 
• 

os 

JONAS CRADIHSKAS 
TKLJt.VTZIJOS, RADIO, PATKTON\ 

TAISYMAS 
"PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 

— ATVAŽIUOSIM POPIET" 
I. O. Television, 944 W. S5th PI 

TVlofonaa FRontler < - l t f s 
h— Ir aertaii Ir plg*aq' Prie vad. "LTSR Ministerių Ta- nuoširdžiai rėmė katalikus vete- t f p i p x n n a < . VTrmnia 7 9111J 

rybos" sudarytoji perkeldinimo ir ranus ir katalikišką spaudą. Jo įĮgĮĮ į j į^ ĮĮJTIIMIII im 11 
v S S v t ^ d v ^ klin etikaVr«nn0 v e i k l a Pasižymėjo darbais ir pi- riiiiiiiiiiiiiifiifiiiiiifiitMiiiiitiriIllIlMlllfllflllllIiritltlIMlIlllIfllllllflllllllllilllltllltlt' 

niginėmis aukomis. 
— Vincas Bukšnis su žmona,: 

vyriausioji valdyba kaip tik ren
ka "aktyvistus ir neaktyvistus" į 
1 'Aktiubstroj" tr '*Kustananaj-
stroj". "Savanorių" sutartys su
daromos pas rajonų Įgaliotinius: 
Vilniuje Dzenžinskio-gatve 16, So
dų gatve 13. Kaune — Stalino 
prosp. 12, Klaipėdoj — P. Cvir
kos gatvė 27, Šiauliuose — mies- ; detroitiečiams iš p. 
to vykdomoje taryboje, Panevė- ' 
žyje — miesto vykdomoje tarybo
je, taip pat visos respublikos ra
jonų vykdomosios tarybos. 

Ką bolševikai skelbia apie savo 
'Wmejimug". Bolševikų spauda t Canada 
ir radijai, niekindami visa, kas' ' 
Nepriklausomos Lietuvos laikais 
b u v o s p a s i e k t a , y p a č r u o š d a m i e s i 

" " • • I P i • 

L I E T U V I Š K A Į S T A I G A 

ilgamečiai Detroito gyventojai, 
bagia įsikurti Miami, Fla. TrumS 
pam laikui atvykę j Detroitą, | 

Kaulakio 
atvežė daugeli laiškučių. 

— Vlada« Bublys, LRKSA 
265 kuopos sekretorius, su šei
ma atostogas praleido Leirrng-

^ 
= = 

m f ^ a J O S , ftAMO IR PHONOGRATU 
TAISYMAS IR PARDAVIMAS 

Geriausios firmos — garantuotos dalys. Prityrę mechanikai 
darbą atlieka sąžiningai ir greitai. 

, FRANICS TV & RADIO 
SALES & SERVICE 

Pranas KERŠIS — Paulius F. ENDZELIS 
748 West 83 Street CAlumet 5-7252 

— Ant. Petrauskas, LRKSA i 
265 kuopos narys, gydosi sana-f 
torijoje. šiuo metu iš North-I 
ville perkeltas į Harmonkeeper. i 

— Petras Vedeika, naujasis 
Detroito biznierius, buvo išvy
kęs atostogų .j Los Angeles, Cal.' 

— #<Ock Bar", lietuvių mėgs-
tarnas baras, vadinamas "vals-! 
čiumi", šiomis dienomis susilau
kė naujo savininko Al. Bohy. Se 
nasis savininkas Edvvard Spon-
tack biznį pardavęs išeina dirb
ti federalinės valdžios žinybon. 

St G. { 

HiuiMihiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiniiiiiiiiinniiiiiinMiUMiiiiii 

17 col. Travel TV 
21 col. Travler TV 198 
21 col. Kombinacijos TV . . 450 
17 col. Console, Monde TV. 200 
17 col. Zenith TV 159 

Buvo Dabar 
$159 $ 89 

. . . . . 

. . . . 

! 

17 col. Admiral TV 
21 col. Admiral TV, 
21 col. Philco Console 
21 col. G. E. console 
21 col. G. E. console . 
24 col. Admiral 
27 col. Sentinel console 
Caphart console 
Arvin portable 17 col. TV setas 
Vartoti TV setai, $19 ir aukščiau 

159 
1!»8 
250 
250 
250 
245 
400 

109 
250 
125 
120 
120 
119 
198 
198 
198 
159 
198 
t99 
$99 

SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakley Ave. Tel. YRrds 7 3278 
MBS PAKCPINAME KELIONES: Lėktuvais — Geležinkeliais 

— Autobusais — Laivai*. 

Sutvarkome dokumentus atvažiuoti j Ameriką. Parūpiname doku
mentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME LIETUVIŲ Skyrių. 

Pildome afidevitua. 
• • i • - - p ^ 

DOLLY MADISON 
Elektrine plaukams kirpti ma
šinėlės (clippers), importuotos 
iš Vokietijos, po $9.95 

Radijo laikrodžiai, buvo $29 dabar $16 
Philco radijo laikrodžiai buvo $38 dabar $19 
Mažos radijos, Philco, Admiral $14.00 
Maži Elektrniai Phonografai $4.00 
3-speed Phonografai buvo $29 dabar $15 
Automatiškas Record Changer Phonograph buvo $89 dabar $49 
Console Radio-Ptionograph buvo $200 dabar $99 
Philco Short Wave ir A. M radijo buov $200 dabar $99 

KAINOS NUO $5.00 IKI $800 

Deimantiniai žiedai 
nuo $25 iki $900. 

32 šmotų sidabruotas stain-
Iess steel stalo setas, 
vertes $29, $18.00 

52 šmotų Wm. Rogers silver, 
vertės $39, už $24.00 
Gražioje dėžutėje. 

Didelis, 8 dienoms užsuka
mas sieninis laikrodis, su gegu
le, kuri kukuoja, vertės $29. 
už $14.50 

•T»l l -» IT" ^irs — 

t'WL. fĘm$r= : . .&)3pE*š&fc — ,-.-£'. ^<>V -" \ —— . )Rr ] ' ^ V - \ 

l f -^r' ~ ^m*p,jL ^^m 
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GOLDEN BARONESS 

. • 

kk 

LEMGVI IšSIMOKUIMftl 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
3241 SOUTH HALSTED STREET 

Tel. CAlumet 5-7237 
ATDARA SEKMADIENĮ nuo 10 Iki 5 vai PIRMADIENIAIS ir 
KETVIRTADIENIAIS vale 9:30. KITOMS DIENOMS iki 6 p.m. 

- r 
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t* DIENRAŠTIS DRAUOAS, CHICAOO, ILLtNOB Ketvirtadienis, liepos 14, 1955 
! * • • " ' U I • • 

į v a i r i o s Ž i n i o s 
f kliuvo 15 advokatų 

Net 15 Chicagos advokatų jk 
buvo del juodosios rinkos vai
kų įsūnijime. Kaikurie jų už 
$2,000 žadėjo parūpinti kūdikį 
įsūnijimui. Keletą iš tų advo
katų apklausines JAV senato 
pamokisija, tirianti nepilname
čių nusikaltimus. 

Penki susirgo peliju 
Chicagoje užeregistruoti pen 

ki nauji susirgimai poli jo liga; 
nei vienas iš susirgimų narą 
paralitiško tipo. Nuo saus;o 1 
d. šiemet Chicagoje poliju su
sirgo 36 asmenys, iš jų du mi-, 
re. Praeitais metais tuo pačiu 
laiku susirgimų buvo 17. 

i 

Ligonines turi priimti į 
visus 

Ulinois gubernatorius Strat-
ton pasirašė įstatymą, kuriuo 
nebus atleidžiamos nuo mokes
čių to3 ligoninės, kurios atsisa
ko priimti pacientus dėl jų ra
sės, spalvos ar tikybos. 

— Amerikiečių žurnale "Cur-
rent Digest of Soviet Press" da
vė sovietinės spaudos apžvalgą 
baigęs Columbijos universitete ] ralais negu "Vytauto" 
sovietikos ir rusų kalbų studi- nis. 
jas R. Šilbajoris. 

nių šaltinių. Vanduo iš jų truk-1 
štąs iki 11 metrų augščio. Jų i Jei turite parduoti ar isnuomo-
vanduo esąs turtingesnis mine-

šalti-

— B rštone, kitoje pusėje Ne 
muno, miške padaryta gręžimų 
ir esą surasta naujų mineraii-

1 

ATOSTOGAS PRALESKITE 
VACATION PARADISE 
Beverly Shores, Indiana 

Dabar turime daug gerų kamba
rių. Paplūdimys labai gražus. Šau
kite p. JARUSZ, Miohigan City 
3-3013, Beverly Shores, Indiana 

REMKITE dienr. "DRAUGĄ"! 

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
0 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: VTrginia 7-6040. 

MLSCELLANBOIJ8 
įvairūs Dalykai 

CLASSIFIED AND 1IELP WANTEDM ADS 

S A I I G U S 
BALDŲ 

PERKRAUSTYMAS 
Iš ARTI IR TOLI 

Naujas l»f»5 special iu dide
lis sunkvežimis su pilna ap-
drauda. Vigus ir sąžiningas 

patarnavimas. 
Saukite: 

R. A E R £ N A S 
4546 S. Wood St., Chtcago « 

1U. Tel. VI. 7-2972 

Mutual Federal Savings 
R E K O R D A S 

fsteigta 1905 metais. 
• Per 50 metu Si bendrove pergyveno kan.s , 

ekonomines depresijas, imnikaa Ir krizes, 
bet savo taupytojams išmokėjo kiekviena 
sutaupytą doler|. 

e Aukštus dividendus visada mokėjo Ir 
ka be pertraukos. . 

Skoliname pinigus 
ir taisyti. 

namams statyti, pirkti 

Pinigams padėti nereikia važinėti. Juos ga-
lite pasiusti pastų. Mes apmokės ime ir paš
to išlakias. « 

Pradėkite taupyti AIANPIENt 

dC LOAN ASSOCIATION 
Chartered & Supervised by the U. S. Govt. 

2202 WEST CERMAK ROAD 
Chlcago 8, m., Te!. VI 7-7747 

^ ^ ^ ^ John J. Kazanaaskas, Pres. 
IŠTAIGOS VAIiANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto 4ki 5 vai. po piety. Ketv. 
nuo 9-tos vai. ryto iki 8 vai. vak. SeStad. nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietu. Trečiad. visai neatidaroma. 

LTETUTIAKA APDRAUDŲ 
AGENTCRA 

Gyvybes, l igoninis , automobiliu. 
baldų, namų ir visas kitos apdraudos 
— asmenims, profesionalams ir bl*-
nio Įstaigoms. Laisvas pasirinkimas 
kompanijos Ir apdraudos rūšies. Ne
mokamas patarnavimas ir informaci
ja. Valstybės patvirtintos kainos. 
Smulkesntal Informacijai gauti skam
binkite, rašykite, užeikite: 

Jonas KIRVAITIS 
LNTHRSTATK INSURANCE 

AGENCV 
5900 S. Ashland A ve.. Chlcago SS, 111. 

Tel. VVAlbrook 5-5S71 
Agentų Ir brokeriu dčmeslull 

Prieš drausdami kitur pasiteirau
kite. Pirmaeiles kompanijos — aukš
čiausi komisai. Savi pas savus! 

HELP vVANTED — VYRAI 

ŠILDYMAS 
A. Stančiauskas ir A. Lapkus 

i ns toliu o ja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaees), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi-
tionera) ir atlieka visus skardos 
darbus. 

1337 So, Laramle, 
Cicero, 111. 

Telef.: OLympic 2-6752 
ir OLympic 2-8492 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASS'N 

> 

1 ': * 
Paveiksle matote naują CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION namą, kuris nuosavame 

sklype bus pastatytas 6243-45 South YVestern Avenue, kitoje gatves pusėje nuo dabartinės mūsų 
įstaigos. Statybos darbai bus pradėti liepos mėnesio viduryje. Tikimės į jį persikelti ir jame vesti 
bizn| ne vėliau 1956 metų liepos 1 dienos. Naujame name bus patys moderniškiausi ir patys nau
jausi įrengimai, kad tinkamiau ir geriau galėtume patarnauti visiems mūsų skolinimo ir taupymo 
bendrovės nariams. , 

• 

1946 metais, kada turėjom tiktai $1,400,000.00 turto ir persikėlėm į dabartinę vietą, manėm, kad 
šiose patalpose ilgus metus galėsime augti ir stiprėti. Bet apsirikome. Mūsų bendrovė trumpu lai
k u i š $1,400,000.00 išaugo į $15,000,000.00 turto įstaigą. Dabartiniame name negalime tinkamai 
atlikti reikalingo tokio didelio turto administravimo ir negalime savo klijentams suteikti tinkamo 
patarnavimo. Neturime pakankamai vietos. Esame priversti įsigyti didesnę ir parankesnę biznio 
vietą. 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION taip greitai išaugo ir sustiprėjo todėl, kad visoje 
Chicagoje ji yra viena iš to mažo skaičiaus didesnių lietuviškų ir nelietuviškų taupymo įstaigų, ku
ri daugiau negu per 30 metų visada savo taupyto jams 100% išmokėjo indėlius ir mokėjo nemažiau 
3% dividentų, tuo tarpu kada kitos bendrovės mokėjo tiktai nuo 1% iki 2 & % . 

Pas mus padėti Jūsų indeliai yra apsaugoti, pas mus visą laiką buvo mokamas didelis 3 % divi
dendas, pas mus veltui galite gauti visą eilę patarnavimų, štai mūsų patarnavimai: 

1. Opt'onal Savings 7. Nieko neimam už čekių keitimą, elektros ir geso 
2. Investment Savings bilų mokėjimą. 

8. Nuo liepos 15 dienos veltui išrašinėsime Money 
Orderius įvairiausioms biloms apmokėti. 

9. Veltui teikiame notary public patarnavimą 
automobilio ir vairuotojo leidimams gauti. 

3. Bonus Savings 
4. Vacation Savings 
5. Christmas Club Savings 
6. Parduodam ir keičiam valstybės bonus. 

Padėkite taupomus pinigus į mūsų tvirtą ir greitai augančią taupymo bendrovę, kurioje visi 
indėliai apdrausti iki $10,000.00. Pasinaudokite gausiais mūsų patarnavimais. 

Indeliai padėti iki 15-tos šio mėnesio dienos gaus dividendą už pilną mėnesį. 

VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 iki 4 vai. p.p. 
Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vai. vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštad nuo 9 ryto iki 2 vai. p.p. 

CHICAGO 
^ 

AND LOAN ASSOCIATION 

6234 So. Westren Ave. Telef.: GRovehill 6-7575 
John Pakel, Prezidentas 

P L U M B I N G 
Licensed, bonded plumbers 

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

Tel. GRovehill 6-6708 arba 
WA!brook 5-S451 

BLILDING A REMODELING 
NAMŲ STATYBA 

Įvairūs ' į t a i s y m a i ir pardavimas 
Jei norke" pirkti ar užsakyti namą. 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas 

Susitarti Saukit KEUance 6-8202 
V. ŠIMKUS 

nuo S vai. p. p. kasdien ir 
sekmadieniais nuo 10—4 vai. 

Adresas: 4645 So. Keating A ve., 
CHICAGO S 2, ILL. 

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
726 W. 18th S t Cicago 16 

A. Glntneris, pirmininkas 
V. Petrauskas, statybos vedėjas. 

CH 3-1535 
Lietuvių Statybos Bendrove stato na
mus pardavimui, pagal užsakymus ir 
atlieka remonto darbus. 

MWANT A GOOD PLACE 
TO W O R K r 

Immediate Opening for 

SKILLED MACHINISTS 
TURRET AND ENGINE 

LATHE 
GEAR HOBBERS 

For Night 8hift. 
Mušt have tools, read and speak 

some English. 
Good transportation 

Near Lake St., Milwaukee A ve. 
and N. Sangamon bus at door. 

PYOTT FOUNDRY 
. MACHINE CO. 

328 N. Sangamon. MO 6-0294. 

Reikalingas plrmarankls kepėjas 

ir antrarankis kepėjas kepti lietuviu

ką duoną. Kreiptis: 

Pivaronas Bakery 

4622 S. Marshfield Ave. 

Reikalingas apsukrus bartenderis. 
5-kios darbo dienos savaitėje nuo 10 
v. r. iki 7 v.v. 

Telef. YArds 7-4S88. 

"DRAUGAS" AGENCY 
66 Esat V\ ashinjrtoo Street 

TeL DEarborn 2-2484 
2384 South Omkley Avenoe 
TeL VIrginia 7-6640; 7-6641 

REAL ESTATE 

Daugiausia sutaupysite pinigų 
pirkdami mūsų įstaigoj namus, 
biznius, nes čia RASITE TIKRAI 
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ 
visoj Chicagoj. Patikrinkite! 

A L G B U D R E C K A S 
REALTY 

W. 47 S t TeL LAf. S-SS84 
(Ir sekmadieniais) 

Didelis namu. bizniu, 
-u. ik lypų pasirinkimas. Sudarom* 
mortfčtua paskolas, nuosavybių So 
trumentus. Nemokamai teikiame u» 
formacijas Ir patar imas Tetrautu 

Z. U M B R A Ž C N A 8 
r . H. HALTORHEN CO. 

•144 W. SSrd 84., tel BEmloek 

VYRAS PENSININKAS 

Už mažą. namo priežiūrą veltui bu
tas, kuras, šviesa ir baltiniai. Gyven
ti kartu su namo šeimininkais. Krelp 
tis ENglewood 4-8101 iki 2 v. p.p. 

PROGOS-OPPORTUNITIES 

Owner will sacrifioe for quidk sale 
CLEANING 

AND SH0E REPAIR SHOP 
Wonderfui location. dolng 

good business* 
See owner at once 

21S2 SO. M1CH1GAN A V E 
or plione — VIctory 2-S71S 

Jeigu ieškote pirkti namu. biznių, 
sklypu, ūkių, arba norit ką par
duoti, atsiminkit, jog mielai ir są
žiningai patarnauja 

P. L E O N A S 
R E A L E S T A T E 

2735 W. 7Ist . St. VVAlbrook 5-6015 

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznais, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus. 

KUTRA NORKUS REALTY 
REAL ESTATE-INSUTtANCE 

2405 West 51 St. 
WAIbrook 5-5030 

PRospect 8-357* (vak. ir 

ajllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltt 
E LIETUVIŲ STATYBOS E 

BENDROVE 

M Ū R A S i 
BUILDERS, INC. E 

Stato gyvenamuosius na- | 
mus, ofisus ir krautuves pa- E 

= gal standartinius planus ar j 
3 individualinius pageidavimus. S 
~ Įvairūs- patarimai statty- S 
E bos bei finansavimo reika- s 
E lais, skiciniai planai ir na- j 
Ei mų {kainavimas nemokamai. ; 
E Statybos 'reikalais kreiptis £ 
I i reikalų vedėją šiuo adresu: = 
1 JONAS STANKUS 1 
E kasdien nuo 4 vai. popiet E 
E Tel. PRospect 8-2013 arba B 
- LUdlov? 5-3580. E 
5 6800 SO. CAMPBELL AVE., i 

Chlcago 29, Illinois = 
-Ji 11111 • 111111111111111 • 11111 M 1111 • 11111 i 11111111 f: 

ANTANAS LUKAS ir ŠONUS 
6450 So. Fairfield Avenue 

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės: 

TeL HEmlock 4-5881 
i • . . . 

K N Y G O S 

W l L L SACRIFICE F O R QUICK 
SALE modern, 2 g-irl beauty shop. 
in vincinity of Halsted and 26th St. 

Best offer. 

Call — 

DAnube 6-4449 

Owner mušt saerifice for quick 
sale 

P J Ū N I A I N . 
Well established, good business. 

Near airport, s i tuated aeross the 
street from new Draugas newspaper 
building whieh is being built. Com-
plete equipment with l iving ąuarters. 
Our own ice-cream and hamburgera. 
Mušt see to appreciate. 

Call POrtsmouth 7-9683 

Owner mušt saerifice for Quick 
Sale because of illness —• 

D E U C A T E S S E N 
With three room living- quarters. 
Dolng good business at good spot. 

Reasonable price accepted. 

Call NAtlonai 2-2183 

TAVERN. Doing good business. 
Well established. Owner will saeri
fice for quick sale due to illness. 

Living ąuarters in rear. 
Reasonable price accepted. 

Call — 

Kas, perkant arba parduodant na
mus, norit sąžiningo Ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo kreipkitės I 

VENTA REAL ESTATE 
4409 S. Fairfield, tel. LAf. 3-3881 
Vai. Kasdien nuo »—12 Ir 4—1 vaL 
vak. SeStad. nuo 9 v. r. Iki t v. • . 

TrečLtdinelals uždaryta. 

P. STANKOVIČIUS 
REAL EST. ir INSUR. BROKERIS 

U E T U V I Ų AUDITORIJA 
3133 So. Halsted S t 

Fa. DAnube 6-2793 
Padeda pirkltl - parduoti namus, 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7. 
— — — — — — y • •niim • • • - ' " i i 

REIKIA NAMŲ! 
TITRIME PIRKĖJŲ! Jei turite 

2 butų namą pardavimui BRIDGE-
j PORTO kolonijoje, prašome pranešti 

JOSEPH MOZERIS, Real Estate 
3430 S. Halsted Street 

CLiffside 4-0104 
2-jų butų mūrinis namas. S k. Ir 

1 % vonios apačioje, 4 k. ir 2 k. 
su 1 % vonios viršuj. Pi lnas rūsys. 
Karstu vandeniu apšildymas. 2 au
tom, garažas. CLiffside 4-1911. 

Savininkas parduoda nebrangiai 2 
a. mūr. namą. 2 automob. garažas. 
Pardavimo priežastis — liga. 

Kreiptis 2325 So. Hoyne Ave. 

Owner mušt saerifice For Quiek 
Sale! 3 bedroom raneh home wlth 
Lot on aere. Oil heat. Ulė # bath, 
screened poreh and attaehed garage. 
Parochlal and Public school busses. 

TOvmbaU S-S671 

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumartnaitei 
iv. Kryžiaus relikviją 

Popiežius Pijus XII dovanojo 
iv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman-

Apie Teresės Neumanaites gy
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai-
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašytoj knygoj TEKESft NEU-
MANAITft. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman-
naites pergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"DRAUGAS". 

2834 & Oakley Ave,. 
Chlcago 8, 111. 

Owner wlll saerifice for quick sale 
due to death 

CLEANING A N D TAILOR SHOP. 
eąuipped with living ąuarters. 

Good business — Well Established 
South Shore. Suitable for young 

couple. 
Call — • _ 

DOrdiester 3-2S55 « 
or PLaza 2-1165 

SNAGK SHOP—UtKAVDTNfi . 

Nerūdijančio plieno {rengimai g-e-
rame stovy. Pelninga, vieta darbščiai 
porai. Prieinama nuoma. Investuota 
virš $7,000. Galite pirkti už $2,450. 
Su nuoma — 4 kamb. užpakaly — 
$11,200. 

Bargain at 
appreciate. 

$1S,500. Mušt see to 

Call SKyline 5-7191. 

MODERNIŠKAS MTRINIS 
NAMAS — 

( ir 4 kamb. Puiki virtuve, koklių 
vonia, uždaras pušinis porčlus, 2 au 
tom, naujas garažas. 

272S W. Oortes 

TeL PEnsaco la S-3964 

Prieš pirkdami kitur atkreipkite 
Įdemesl f š ia i s n a m a s : S-jų batų m e 
dinis, Marąuette Parke, 50 pčdg sklv 

' pas. Kaip naujas namas. Sav. duos 
4% paskola. 

LAfayette S-9731 

O^R 'ArO/% 

SKEILBKITfiS "DRAUGE". 

Pulaski Ir 3I-a . Dar sumažinta 
kaina, 2-jų augštų mūr. S butai po 
S k. Ir krautuves patalpa. S mašinų 
naujas mūr. garažas. N a m a s tuščias 
Ir užlmkite šį kaip nauja pastatą, 
tuoj su mažu Jmokčjimu. 

15-a Ir 4 t t h Oourt. Clceroje. Labai 
pelningas 6 butų medinis namas. Per 
leidžiamas jums už prieinamą kainą. 

4* ~? *v 

Pirkit Apsaugas Bonus! 

Būkite savininkai šito puikaus m a 
rinio n a m o : 2 po 6 k. 66-os ir Tal-
man. Del susidėjusių aplinkybių sa
vininkas perleis pirmam rimtam pir
kėjui. 

Apžiūrėti ga l ima tik susitarus tm 
Jūsų neki lnojamo turto brokeriu 
EVALDU K1*R«H\ \YAlbrook 1091* 
evtension S, arba Blshof) 7-SS3S. P. 
Ikonas . Real Estate. 2735 W. 71st 
St. 
• • n i - - m — n . • . . i — 

PARDUODAMAS NAMAS SU 
PAJAMOM. 

2 butai ir rūsys. Aliejum apšild. Pui
ki transportacija. 

šaukite — 

SEetey S-S007 

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Dranga". 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 

file:///YAlbrook


f 
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LIETUVIŲ KOLONUOSE 
Rochester, N. Y« 

Trumpai 

pjūčio 6 d. 6 vai. p. p. lietuvių 
parke. Kviečia atsilankyti ren
gėjai: pirm. Sargotas, Višn;aus-
kas, Panevėžys, Daukantas, — Tradicinė lietuviu diena j . ,. 0_ ,. Z . . LUiška , Tunkunas, Rodeck s, Cze vyks liepos 24 dieną Schuetzen ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Chicagoje. 
Sidabrinis jubilejus 

Sofija ir Antanas Lorence, 

parke. Meninę programą rengia 
Stasys Ilgūnas. Yra pakvies
tas JAV Kongreso atstovas K. 
Keating, nuoširdus lietuvių drau 
gas, Rochesterio miesto meras 
ir kiti mieto atstovai. Trys gra 

I 
žiausiai papuošti 'automobiliai i 2021 Canalport Ave., Chicago, 
laimės vert ngas dovanas, o taip1, UI., liepos 10 d. atšventė savo 
pat ir gražiausiais tautinias rū-| vedybinio gyvenimo 24 metų su-
bais pasipuošusi lietuvė. Ro-i kakt* - sidabrinį jutflėjų. 6o-
chestero lietuvių diena yra 
mėgstama, nes į ją suvažiuoja 
ne tik Rochestery gyveną lietu
viai, bet ir iš tolimiausių JAV ir 
Kanados vietovių. Pradžia X 
vai. p. p. 

Vytautas Babušis baigė 
Rochesterio universiteto istori-

fija Lorence - Pankauskaitė yra 
pusseserė prelato M. Krušo ir 
sesuo kan. A. Krušo, kuris bu
vo Telšių kunigų seminarijos 
profesorius. Ji Dievo Apvaizdos 
parapijoje gyvena nuo mažens 
ir prieš 25 metus susituokė su 
Antanu Lorence, kuris daugelį 

jos skyrių ir įgijo istorijos ba- metų buvo dirbęs pas prel. M. 
a kiauro laipsnį. Rudenį jis iš- Krušą ir pas prel. I. Albavičių. 
vyks toliau tęsti studijų į Chi- Sofija ir Antanas Lorencai iš-
cagos universitetą, nes šis uni
versitetas jam yra suteikęs 1 
metams stipendiją. Vytautas 
Babušis, tremtinių tėvų sūnus, 
yra susipratęs lietuvis ir akty
vus Studentų Ateitininkų Sąjun
gos narys. 

— Stasė ir Povilas šlapeliai 
liepos 3 d. šventė 20 metų vedy
binio gyvenimo sukaktuves, šia 
peliai yra aktyvūs lietuvių 
bendruomenės nariai. 

» 

Gardner, Mass. 
Trumpai 

Sb. 

— Moterų Rimtės Patalpinė 
Draugija rengia savo metinį pik 
niką liepos 17 d. sekmadienį, 

aug'no dukrelę, kuri yra baigusi 
Marijos augštesniąją mokyklą. 
Nuo seno Lorencai verčiasi pre
kyba, turi maisto krautuvę ir 
ekonomiškai tvirtai įsigyvenę. 
Iš savo sutaupytų išteklių nuo
širdžiai prisideda prie Dievo Ap
vaizdos bažnyčios išlaikymo ir 
yra dosnūs šalpos reikalams. 

Sav0 sidabrinį jubilėjų pradė
jo bažnyčioje 11:15 vai. Šv. Mi
šias atnašavo parapijos klebo
nas kun. A. C. Martinkus, pasa
kė pamokslą ir suteikė palaimi
nimą. Mary fcanky giedojo so
lo, ir varg. Gaubis pritarė var
gonais. 

Iš MIDLAND SAVINGS A$D stas Saldukas, pirmininkas, Al
fonsas Dambrauskas, vicepir
mininkas, G. K. Budria, iždinin
kas, Anna Saldukas, sekrcto-
ruis ir Adbtfas Baliūnas, sekrc-

pav. finanauniamc rei-
A. B. 

Gynybos departamentas patvirtino 
naują baltos spalvos uniformą, ku
rią nešios oro paj6gų karininkai, at
stovaują savo kraštą kitose valsty
bėse. (INS) 

LOAN ASSN. VEIKLOS 
Birželio 30 dieną baigėsi Mid

land Savings and Loan Assn. 
Į 41-mieji apyskaitiniai me* ai. 
1 Tos dienos balanse bendrovei 
turtas vertinamas $3,322,19. -
61. Palyginus su persiūk me
tais turtas paaugo $754,79*.-
25. Per metus nauji taupytojai 
jne*§ į taupymo sąskaitas 1,114 
826.20. Ii taupymo sąskaitų 
grąžinta taupyto jams $651,-
651.64. Pertą pati laiką bendro
vė išdavė 102 paskolas namams* 
pirkti ar pasktatytf iš viso $1,-
195,580.63 sumai. Paskoloms 
Paskoloms amortizuoti gauta 
$697,832.82. 1 

Peeritieji metai buvo bedro» 
vei sėkmingi ir pelno atžvilgiu 
bendrove metus baigė BU $134,-
391.85 gryno pslno. Direktorių 
tarybai nutarus, visiems bend
rovės taupytojams išmokėta 
3%*% dividendo. Tai augsemu-
sias bet kuios Chicagoje esan
čios taupymo bendrovės moka
mas dividendas. I reservus pa
skirta $42,165.05. Be to, liko ne 
paskirstyto pelno $12,441.01. 

Midland Savings and Loan 
Assn. vadovybę sudaro: Augu-

Vienos nrnutės užtenka nu- padaryti stebėtinų dalykų, 
sistebėti, ištisas šimtmetis rei- — Heivetius 
kalingas Um, kad galima būtų p L A T r N K I T E „ D R A U G Ą . . 

Švelnus atsakymas sulaužo 
'rūstybe, kietas žodis sukelia 
pyktį. — Patari. 15, 1. 

_ : = 

ta dėmesio {į paskaitos temos 
tyrimo metodus, <t y. ar pasi-
kliautina įvairiais moksliniais 
autoritetais, juo labiau, kada he 
tuvių protautes klausimas pa
tenka | šios dienos politikos sfe-

Vakare 6 vai. Mangam's Cha-' ras- A r nėra daugelis teigimų 
teau patalpose Lorencai suren- t i k t t a i relatyvinės reikšmes? Ar 

i gė puikią vakarienę ir pasilinks-1 galima archoeloginiams tyrinėji-
popiet. Bus skanių valgių ir ge-| ^ 4

 S u s i r i n k o ^ n i ų J • mams teikti pirmumą pVieš te 
rimų, galima pasimaudyti gra-, " ^ ^ 1 0 0 Lnenų . Va-1 °riias. kurios remiamos vietovai 
ziame ežere. Kviečiami atsilan-i . . . e . , . , . A 

kanenes metu klebonas kun. A. 
C. Martinkus, sveikindamas ju
biliatus, iškėlė pavyzdingos ir 
katalikiškos šeimos reikšmę pa

kyli ir iš artimųjų kolonijų. Ren
gėjai : Juškienė, Tamulenienė, 
Sabulienė, Bekeriene, Aukštikal-
n'enė, Baftakienė, Miloškienė. 
Piknikas įvyks lietuvių parke - ^ P 1 ? * «n"*"me. . 
Route 2. 

— Lietuvių bendrovė turės 
dešrų ir bastučių vakairenę rug-
MIIHIIII IMIIII I I I I I I IHIIII I i lUIII I I I I I I I I I I I I I I 

G U Ž A U S K Ų 
BE VERL Y HTLJLS GCLINYCIA 

Oriausios gilim d§l vestuvių, baaks 
tą. laidotuvių Ir kitų papuošimų. 

S443 V E S T 63RD STRKF7T 
T d . PRospect 8-0833 Ir P R 8-083J 
iiiiiiiiiiiuiiniimiiiuiiiummiimiuimii 

jai (kun. Br. Grinis, kun. St. 
Šantaras, M. Račkus, R. Kilian) 
sveikindami'linkėjo sulaukti auk 
sinio jubilėjaus. Virginija svei
kindama savo tėvelius, o jubilia-

ori jas, kurios remiamos vietovar 
diių ar tautosakos tyrinėji
mams ir tt. 

Visais tais klausimais nebuvo 
prieita vienos nuomonės, bet, 
kaip teisingai pastebėjo prof. M. 
Biržiška, jau pats tos temos dis
kutavimas ragina mus ta tema 
domėtis ir ją vis labiau pažinti. 

Gyvos ir turiningos diskusijos 
parodė, kad Los Angeles kultū-

School. Rudenį rengiasi pradė
ti studijas Worcester State Tea-
cher College. 

— Didelė sporto šventė įvyko 
liepos 9 d. Maironio parke. 
Šventėje dalyvavo keturios krep 
šinio komandos (Worcesterio lie 
tuvių, Worcesterio lenkų, Wa-
terburio ir Bosfcno lietuvių). 
VVorcesterio lietuvių komanda 
išėjo pirmuoju laimėtoju. Va
kare įvyko jaunimo pasilinksmi
nimas ir atsigaivinimas prie šal 
tų gėrimų bei skanių užkandžių. 
Dalyvių buvo gausiai susirinkę. 
Pelnas paskirtas Maironio parko 
sporto aikščių įrengimui 

AUTAMS METRIKAS 
(MKTRKK) 

Gyveno 1618 8. 4ith Court. 
Cicero, 111. OLymplc 2-0456 

M ir* liepos 13 d , IMS, 6:30 
vai. ryto, sulaukęs senatvės. 

Olme Lietuvoje. Kilo tt Tel
šių apskr., Varnių parapijos. 

Amerikoje išgyveno 56 jn. 
Pasitiko dideliame nuliūdini ' 

imona Antanina (Norkaitė) , 4 
sanfls: Anthony, William. mar
ti Kmnia, Edward, marti Gla-
dy« ir Chariea, marti Barbara, 
duktė SteBa Beranek, žentas 
Raymond, 5 anūkai, brolio vai
kai: Ann Kavish, su šeima. 
Mary Grigas ir jos vyras Stan
ley ir Anthony Metrick, kiti 
giminčs, draugai ir pažįstami. 

Priklausė šv. Vardo Draugi
jai. 

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 1410 S. 60th Ave., 
Cicero, III. 

Laidotuvės įvyks šeštad., lie
pos 16 d., iš koplyčios &:30 v. 
ryto bus atlydėtas į šv. Anta
no parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Pa pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. 

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

Nuliūdę Žmona, sūnūs, duk-
15, narč ios , žentas ir anūkai. 

Laidotuvių, direktorius Anta
nas Petkus. Tel. TOwnhall 
3-2109. 

Pulk. MIKALOJUI GRIGALIŪNUI 
minis, sesei Birutietei JADVYGAI GRIGALIŪNIENEI 
su šeima reirkiame giliausią užuojautą ir drauge 
liūdinę. 

Kunigaikštiene* Birutes Dr-jos Chicago* Skyr. Valdyte 

Mylimam tėveliui mirus, kolegai 
ALOYZUI GRIGALIŪNUI 

gili? užuoįauų reiškia 

Chicagos Lietuviu Studentų Sąjunga 

i-

tai dėkodami giminėms ir sve- rininkai domisi Lietuvių Mokslo 
čiams su dideliu susijaudinimu, Instituto veikla. 

Reikalaukite 
visose 

maisto 
krautuvėse 

šios 
skaniausios 

duonos. 
Jsif u negauaita, 

krelpkit&i 
t kepykla 

V. DŪKŠTAS, 
1800 W. 46th S t 
Telef. LA 8-1510 

TELEVIZIJOS 
Ir Radio Aparaty Taisymai 
aąilalngss ir Garaanaous Darba* 

M. RIMKUS, 4517 & tewjer St. 
TeL VI 7-0087 — VI 7-8033 

BaBBBmBmuBmamammmmmmKmB 

M O V I N G 
A BENIULIS hthekr įvairius per 
kraustymu* ir perveifanus UI toli-
tau. ir artimų atstumų. 

THef. SE. 9-2149 
arba BL 7-7675 

1885 CANALP0BT 
a * m » . T t **% _^..ywTv.amfc^K^K^K;Wl J^JFV^ff^UFt 3H3^J9»3^ J H J__3W 

CONRAD'AS FOTOGRAFAS 
, (LIETUVIS) 

Moderniškai įreng
ti vieta įvairioms 
nuotraukoms. Spe
cialybe — vestuvės. 
Jaunavedžiams duo
dama paiki ir bran
gi dovana. Sąžinin
gai ir gražiai atlie-

darfaan. 

reiškė dž'augsmą. K. S. Š. 

Los Angeles 
Paskaita apie Lietuvos 

proseaevę 
Liepos 9 d. "Lietuvių Dienų" 

redaktorius Juoz. Tininis skaitė 
paskaitą "Proistorinės Lietuvos' mis knygomis, 
gyventojai", kurią rengė Lietu-1 Pažymėtina, kad paskaitoje 
vių Mokslo Institutas. Paskai- dalyvavo daug jaunimo ir tai 
tininkas išdėstė įvairias teorijas,' daro Instituto viešųjų paskaitų 
kuriomis remiantis galima spė- c'klą dar labiau prasmingą, nes 

Prieš paskaitą pradedant, ta: 
me pat susirinkime Los Angeles 
skautų tėvų komiteto atst. agr. 
B. Dūda padėkojo vietinių skau 
tų vadovams S. Makarevičiui, 
R. Dabšiui ir Radveniui už pa
vyzdingą stovyklos vedimą ir 
įteikė jiems dovanų lietuviško-

ti, kaip vyko proistoriniai tau
tų keliavimai Rytų Europos erd 
vėmis. I tų proistorinių tautų 
kraustymąsi įeina ir lietuvių 
protėvių stūmimasi8 prie Pabal
tijo sričių. Lietuvių protaute 
čia jau rado dabar nežinomos 
kilties gyvenvietes, kurios mums 
nežinomu būdu, ar kariaujant 
ar asimiliuojantis, atiteko pro-

litaunistinės žinios perteikiamos 
jaunajai kartai. Kor. 

VVorcester, Mass, 
• 

— Liepos 24 d. Į lietuvių su
siartinimo švente — pikniką 
yra užsakytas autobusas. Au
tobusas išvykr 9 vai. nuo Sv. 
Kaarimiero bažnyčios. Kurie no-

a. ̂ i a. 

MONIKA VAITKUS 
(Stankute) 

Gyveno 2501 W. 43rd St. 
Mir6 liepos 12 d.. 1955, 2:55 

vai. popiet, sulaukęs senatvės. 
GimS Uetuvoje . KUo Iš Tau^ 

ragrCs apskr., Skaudvllg* para** 
pijos, Sveiščių kaimo. 

Amerikoje iSsyVeno 50 m. 
Pasil iko dideliame nuliūdime 

2 dukterys: Monika Walters. 
žentas Paul. ir Ona Kopulas. 
11 anūkų, T proanūkai, marti 
'•Koše Plnter. seserų vaikai: 
Ona, UrbikienS, Marcelg Ma
tus, Konstancija Šimkus ir Zig-
muntas Janavičius, ir jų šei
mos, kiti giminia, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 433 0 S 
California Ave. 

Laidotuves įvyks penktad.. 
l iepos 15 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j Nekal
to Prasidėjimo Paneles švenč. 
parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos u i 
veliones sielą. Po pamaldų bus 
nutydeta į Sv. Kazimiero kapi
nes. * 

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

Nuliūdę: Dukterys, šentas, 
marti, a i s k a i ta* proanūkai. 

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. LAfayette 
3-0440. _ _ _ _ _ 

STEPONAS C. LACKAVVICZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS K0PLYC0S: 
2424 W. ettk St. . s . . . REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd PI. Vlrginia 7-6672 
10756 S. Michigan Ave. . . . PUlfraan 5-1276 

011 'BAKAITIS 
(KLUMBAITC) 

Gyveno 2511 VV. 71st St. Tel. 
Pro«§iect a-«08O. , 

Mirė liepos 13 d., 1955, 3 vai. 
ryto, sulaukus puses amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Švėkšnos miestelio. 

Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasil iko dideliame nuliūdime 

duktė Elžbieta, 2 sūnūs: Jonas 
ir Alfonsas, brolio vaikai: kun. 
Justinas Klumbis, kun. Roma
nas Klumbis (Texas) , puaaese-
r l Ona Kasmauskiene su geimą 
ir glmin€ Pranas Lenkart su 
šeima, kiti gimines, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko 2 se
serys: Monika Oželiene ir Ame 
tija Klumbis ir kiti gimines. 

Priklausė šv. Barboros 
Draug. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
ir Evans koplyčioje 6845 S. 
Western Ave. 

Laidotuves įvyks šeštad. l ie
pos 16 d.. i# koplyčios 10:30 
vai. ryto bus atlydėta į švenč. 
Paneles Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už veliones sielą. P o 
pamaldų bus nulydėta J šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Laidotuvių direktorius Ma
žeika ir Evans. Tel. REpublic 
7-8600. 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS . 

6812 S0. VESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE. 
CHICAGO, U i . CICERO. ILL 

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109 

j l g 

l;etuvių gentims. Vietovardžių ri vykti autobusu, prašomi iš 
liekanos gerai paedda suvokti, anksto įsigyti važiavimo biletus 

414 West 63rd Street 
TeL EN«. 4-6883 arba ENg. 4-6840. 

kur lietuvių gyventa ir kuirais 
keliais eita. Taip pat galima nu 
statyti, kas buvo senovės lietu
vių kaimynai, su kuo turėta vie
nokius ar kitokius kaimyninius 
santykius ir kas pasiimta arba 
duota kultūrinėje ar materiali
nėje prasmėje. 

Taip pat didelis pažinimo 
veiksnys yra archeologiniai ty
rinėjimai. Reziumuodamas savo 
paskaitą, prelegentas padarė iš
vadą, kad ilgų amžių bėgyje kai
mynų (alavų ir ugro - finų) s tu 
miama lietuvių proistorinė tau
ta, atkeliavusi iŠ rytų erdvės, 
sustojo prie Baltijos jūros ir, čia 
begyvendama, suskilo į latvius 
ir lietuvius, beviltiškai praras-
dama toliau į vakarus prasiki-
šusius prusus. 

Po paskaitos diskusijose da
lyvavo prof. M. Biržiška, dr. P. 
V. Raulinaitis, stud. D. Karaliū
tė, arch. T. Visgirdą, teis. Pui-
kūnas, Prišmantas ir kiti 

Diskusijose daugiausia kreip-

pas poną Giraitienę ar Praną 
Pauliukonį. 

— Aušros Vartų par. skautai 
su savo dvasios vadovu kun. J. 
Steponaičiu stovyklavo visą sa
vaitę Treasure Valley. 

— Šv. Kaaimiero parapijos 
tradeinis metinis piknikas su 
viokiais paįvairinimais įvyks lie
pos 17 d. Maironio parke. 

— lietuvių veteranų "Drum 
Corpas" gražiai pasirodė liepos 
4 d. lietuvių šventėje Tėvų Ma
rijonų sodyboje Marianapolyje. 
Jų gražios uniformos, pasiūtos 
iš lietuvių tautines vėliavos spal 
vų, traukė kiekvieno lietuvio 
akį. Taip pat programai parink
ti dalykėliai buvo paimti iš lie
tuvių liaudies dainų melodijų. 
Ten pat dalyvavo su savo prog
rama Bostono "Dnim Corpas", 
kurio uniformų raudona ir baką 
spalvos priminė lenkų vėliavą. 

— Brone Kvederaitė, buvusi 
lietuvių veteranų "Drum Corpo' 
vadovė, baigė Classical High 

\ A. f A. 

Pulk. MIKALOJUI GRIGALIŪNUI 
mirus, jo žmonai JADVYGAI, sūnui ALOYZUI dukte
rims LUCIJAI ir TERESEI nuoširdžią užuojautą reiš
kia ir kartu liūdi 

TAPULIONIŲ šeima 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605 07 South Hermitage Aveitue 
TeL TA 7-1741-2 ii LR 3-9851 

4330-34 South California Avenae 
Telefonas U 3-0440 k LA 3-9852 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

\ 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ir nakt ) . Bei- T l o o i e 

I * ! 

tuoJa.ua patarnaujama 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 

— SAVININKO — 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

39U West UlthStnat 
Vi«n»« Uok«f n o kapinitj. 

Didiianriu paminklam* planq 
pasirinkimu mieate. 

TeleL CEdarcrest 3-6335 

AMTAHAS M. PHILLIPS 
1307 S. U I I A M C A AVE. Tel. Y Ar*. 1 4 M 1 

PETRAS P. GURSKIS 
!50 WMt 18tfc STREET Tel. SEelay S-57U 

IT7 WOODSIDE R ^ RIversidMIL TeL OLym^o »424S 

POVILAS J. RIDIKAS 
SS54 S. HALSTED STREET Teleohone YAfda 7-1911 

LEOMAMAS F. BUKAUSKAS 
I N U 8. mCHIGAN AVE. TeL 

JURGIS F. RUDMIN 
19 S. UTUAN1CA AVE. TeL YAnfa 7-113^1139 

PETRAS BIEUONAS 
t4348 S. CALIFORNIA AVENUE TeL LAIayett© S-357« 

VASAIT1S — tfTKUS 
1446 8©oth 50tti AVE, CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1990 

• — M — — • » ' K i l i mt 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CrTTCAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, l iepos 14, 1965 

s mus 
— Juozas F. Gribauskas ir 

šeima iš Cicero, 111., "Draugo" 
statybos fondui paaukojo $100. 

Tarybinis žmogus 
anlitarybiškai juokiasi 

Geras derlius 
Kolchozininkas grįžta iš lauko 

su kvieči1: varpu vainiku. 
— Ar tai pabaigtuvių vaini

kas? — klausa kclcnozo raštines 
komunistas. 

— Ne, — atsako žmogus, — tai 
visas derlius! 

Pašto cenzūra 
Užsienietis laikraštininkas siųs-

fJuozas Gribauskas yra vedė- \ damas laišką savo redakcijai, ga-
ias St A n t h o n v Savinsrs l e r a 4 c > : " T i k i u 0 8 - J*3 gausite ši jas sc . A n t n o n y &avings , a i š k ą n o r s s o v i e t i n ė c e n z ū r a 
and Loan Association Ciceroje j iabai griežta". 
ir vienas iš direktorių T. T. Ma-1 Praslinkus kelioms dienoms jis 
rijon, s tatybos fondo. * * , & * » £ £ £ J V 5 
Marijonai nuoširdžiai dėkoja, j teisingų tvirtinimų. Sov. Sąjungo-

ije nėra jokios cenzūros, kuri ati-
X Majoras Richard J. Daley, darinėtų laiškus". 

gubernatorius William G. Strati o 

'&••::.••/• . '- . •:'.-• •"; '-Vv'-"-'-S:-:-.v: ; '-:v: : .-- -••?'•:••-

DALIS STATYBOS FONDO KOMISIJOS NARIŲ 
• M S ^ f t j -...;. B*Sto|SMMSM*SMBM |* ta | 

i t m » r««llki mė******* 

Sovietinis teismas 
ton, šerifas Jos?ph O. Lohmanj _ G a i l a ^ t a m g t o g p a l e i g t i 
bus svečiai Dariaus ir Girėno aš negaliu — sako tardytojas. 
22 m. mirties metinių minėjime| — Kaip tai negalit! Juk jau 
. , i • i-k •:«..« vakar paaiškėjo, jog aš nekaltas. 
Marąuette parke prie Dariaus, _ T £ i p t a i

J
 t a i

J
p * B e t jūsų by-

ir Girėno paminklo. B:? minėtų los sprendimas jau pereitą savai-
svečių dalyvaus Dan Rayan ap- ^ b u v o paskelbtas * Travdoje"... 
skrities pirmininkas, kongres-Į Kapitalistai ir komunistai 
manai James Murray ir John — Koks skirtumas tarp kapi-
Kluczinski, valstybes ats tovas talistų ir komunistų? 
w t v T w « \i t J i — Taigi, kapitalistai myli pi-
Michael McDermott, alderma- n i g u f J , a b i a u n e g u ^ t k ą k i t a > 

nai John Egan, William T. kai tuo tarpu komunistai verti-
Murphy ir kiti. n a ž m

n
< ? 1

n e s : . . . . . u M . . . 
r J — Tikrai, todėl kapitalistai už-

X Aleksandra Kover'enė, ži- rakina savo pinigus, o komunis 
. . . . , tai — žmones, 

romą pritaikomo meno peda
gogė, turėjusi savo studiją Kau 
ne, susirgo. Dailės studijas ji 
yra baigusi Šveicarijoje. Jos 
vyras karininkas inžinierius 

IŠ ARTI IR TOLI 
D I D . BRITANIJOJ L T S R konstitucijos 14 $. Mini-

— A. a. r r s u l ė Sllvinskienė.! mieji rajonai išskirstyti tarp 
Birželio 2 d. BellshuTyj? mirė ,k i tų rajonų. Tuo būdu okup. 

Lietuvoj iš 87 buvusių rajonų 
beliko tik 83. 

— Vilniaus radijo š.m. liepos 
1 d. pranešimu, "pasaulinės tai-

Jskutinės dienos turėjo aiškų k o g tarybos kreipimąsi" esą iš 
protą ir šviesią atmintį. Velio- ^ 3 ^ * , ^ 123,543,604 "tary-
ne buvo pastovi Šv. Kazimiero b i n i a i p m e a a i " . Tuo "kreipi* 
ir L. K., Moterų draugijų narė. m u o a r r e įka laujama — uždrau 
Pahko sūnų, o kiti jos še imos g t i a t 0 m i n i u s ginklus, o palikti 

a. a. U t šulė Slivinskienf, sulau
kusi 96 metų amžiaus. Tai bu
vo seniausia Škotijos lietuvė, 
kuri, nors buvo apakusi, iki pa

dirbo krašto apsaugos ministe
rijos žinyboje. Tremtyje yra iš
siuvinėjusi Trumano didelį port 
retą, kuris buvo įteiktas daly
vaujant mūsų ministeriui 2adei 
kiui ir randasi Baltuose Rūmuo 
se Washingtone. Aktyvi politi
nių kalinių sąjungos narė ir n o r ė j o pasakyti * savo nuomonę 

Bus sunku atskirti 
Rumunų kariai gavo lygiai to

kias pat uniformas, kaip ir rusų. 
Patikrinimo metu polit. komisa
ras paklausė karių, kaip jiems 
patinka naujos uniformos. Vie

nas jaunas kareivis atsiliepė. 
— Patikti tai patinka, bet, sa

kykite, kaip mes -dabar kovoje 
atskirsime savus nuo priešo?... 

o 
Savo nuomone 

Grotewohl (Sov. Vokietijos mi-
nisteris pirmininkas) derasi Mas 

Valandėlę klausęs, ir jis 

gyventojų daugiau kaip milio-
ną, proporcingai mažiausiai su 
s isekimo nelaimių turi Chicaga. 
Tai' pripažino Nacionalinė Sau
gumo taryba, kurios pirminin
kas Ned H. Dearborn liepos 9 

patriotė. Dabar jjyibsi įTada vienas sovietinių ponų j a m | d - Sherman viešbutyje Chica-
rmmuncp 716 W 60 Place d a k J t a r 5 : " D r a u S e Grotewohl, jėi mes, g o s merui įteikė saugumo atžy-namuose, u o w . w įace, aaK l n o r ė t u m § m e išgirsti jūsų nuomo- mZĄirna 

Naujos statybos "Draugo" ir vienuolyno komisijos na riai: pirmoje eilėje (iš k. į dešinę) Julius Kareiva, 
John Evans ir buvęs statybos fondo pirmininkas adv. P. Gaddy. Antroj eilėj (iš k. j dešinę): adv. Ed. Sta-
siukaitis, vykdomojo komiteto pirm., inž. A. Riulls, generalinio komiteto pirm., kan. J. Paškauskas, kun. 
P. Lukošius, Lietuvos konsulas P. Daužvardis, J. Mozeris, kapit. Wm. Balswiek, kun. V. Parulis, MIC, 
kun. K. Barauskas, prel. Ignas AlbaviČius, L. Šimutis, kun. V. Rimšelis, MIC, kun. P. Cinikas, MIC, ir kun. 
J. Pmnskis, spaudos-komiteto pirm. 

nariai mirė anksčiau. Atlaikius 
pamaldas Svč. Širdies bažnyčio
je, buvo palydėta į Bothwell 

j Park kapines. 
— Miršta senieji. Škotijos se-

Įnieji lietuviai vienas *po kito 
keliauja \ amžinybę, užbaigdami 
nuotykingą išeivių gyvenimą. 
Mossende mirė 75 metų am-
ž a u s Rozalija Miliševičienė, o 
Holytomn — 62 metų amžiaus 
Uršulė Degutienė. Abi buvo iš
t ikimos šv. Kazimiero draugi
jos nares, dalyvaudamos lietu-

tik tokius, kuriais visus įveiktų 
Sovietai. 

Traukinių nelaime 
Chicagoje trečiadienio rytą 

susidūrė traukiniai. Yra sužai
stų. 

K A S , K U R . K A D A 

CHICAGOS ŽINIOS 
M a ž i a u s i a S u s i s i e k i m o , valdovybės su susisiekimo tvar-

n e l d i m i ų kytojais . Susitarimas numato 
Tarp J A V miestų, turinčių algos pakėlimą 5 centais už va-

tarų Prunskių priežiūroje. Būtų 
gera, kad buv. politiniai kali
niai ir jos mokiniai l igonę ap
lankytų. 

x Chicago Tribūne aprašinė
ja Illinois valstybės d d į j į kalė
jimą vadinamą Statoville. Tas 
kalėjimas, iš aprašymo, prime
na sovietinę valstybę. Jam? yra 
valdytojai, sa iga i ir kaliniai. 
Jis turi ūkį, dirbtuves, mokyk
las, sporto komandas, orkest
rus, chorus ir kitus "kolekty
vus". Jame kalinių laisvė ir as
meninė apsauga yra daug di
desnė negu sovietinėje valsty
bėje. Tačiau, n§ vienas kalinys 
kalėjime gyventi nėra linkę3. 
Kuris nors lietuvis sociologijos 
s'tudentas ar žurnalistas turėtų 
parašyti išsamų palyginimą Sta 
tevillio kalėjimo su sovietine 
Lietuvos "respublika". 

nę, mes jums ją pasakytumėme . 
o 

Jis žino 
Vilniuje pilietis nori įmesti j 

pašto dėžutę laišką, bet palietus 
dėžutė nukrenta ir dar pataiko 
jam ant pirštų nuospaudos. 

— Tai prakeikta tvarka ir ūkis 
nusikolioja pilietis. 

Pilieti, tamsta įžeidei tary
bini ūkj bei tvarka! prisista-

NAUJŲ MAŠINŲ 
F O N D A S 

!%MM~. 
tfą 

to čia pat buvęs, piliečio nepaste 
betas, milicininkas. 

Pilietis ginasi: 
— Bet, drauge milicininke, aš 

turėjau galvoje hitlerinius ok\\-« 
pantus, kurie viską sujaukė ir 
net posto dėžutes sugadino!... 

— Pilieti, — rimtai pastebi mi
licininkas — tamsta neišsisuki
nėk, kas kokią tvarką įvedė, aš 
gerai žinau... 

o 
Liaudies demokratija — 

valstybė, kurioje žmonės stovi 
eilėse dėl viskb ir sėdi kalėjimuo
se dėl nieko... 

o 
Tarybinė vėduokle 

Iš Maskvos sugrįžo čekų pre
zidentas Antonin Zapotocky ir 
parvežė dovanų savo žmonai vė
duoklę. Kai žmona pradėjo vė-
duotis vėduoklė subyrėjo. 

— Marija, kodėl tu tokia atsi
likusi, — subarė vyras. Argi 

mejimą. 

Susitarė susisiekimo 
tarnautojai 

A F L Surface Lines unijos 
tarnautojai, kurie aptarnauja 
Chicagos susisiekimo linijas, 
7,183 balsais, prieš 329 patvir
tino susitarimą, pasiektą unijos 

landą pradedant praėjusio bir
želio 1 d., dar pustrečio cento— 
nuo gruodžio mėn. 1 d. ir pen
kis centus nuo sekančio birželio 
mėn. 1 d. 

Jei mestų atominę ant 
Chicagos 

Viename slaptame kongreso 
komiteto apklausinėjime Chica
g o s civilinės apsaugos vadovy
be pažymėjo, kad mūsų miestas 
yra ypatingai pažeidžiamas ato 
minės bombos atakų metu. Jų 
manymu, geriausia apsaugos 
priemonė būtų — patyrus apie 

pavojų, kaip greičiau ir kuo 
X Gautingo sanatorijos l igo- daugiau žmonių iš miesto eva

kuoti, o kurie nespėtų to pada
ryti, turėtų pasirinkti kaip ga
lima saugesnes s lėptuves. 

U ž s i e n i e č i u v a i k ų p i e š i n i a i 
Chicagos mies to knygyne, 

Randolph ir Michigan gatvių 
sankryžoje, yra išstatyt i pieši
niai apie 100 jaunų dailininkų-
vaikų iš 35 užsienio valstybių. 
Piešiniai gauti tarpininkaujant 
Jaunimo Raudonajam Kryžiui. 
Paroda, kaip ir knygynas , at
dara nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro, šeštadieniais — iki 5 
vai. 30 min. 

niams Vokietijoje per A. Tri-
makienę aukojo 20 dol. E . F. 
Petrak, Cicero Food Fair (5220 
W. 25th s tr . ) , 5 dol. aukojo A. 
Trimakienė, po 3 dol. — dr. L. 
Petrauskienė ir A. V . ; po 2 dol. 
— St. Tumosienė, Z. Rimkutė, 
M. Marcinkienė. P o mažiau au
kojo O. Jodkuvienė, J. Karve
lis, J. Sakevičius. 

x žurn. St . Pieža, kun. P . 
C inMias MIC, N. <iugienė, G. 
Gudauskiene, dr. Z. Ašokl is ir 
Ed. šulait is sudaro Alice Ste-
phens ansamblio 15-kos metų 

me gyvenime. Amžiną atilsį. 

SUOMIJOJE 
— Šiemet sueina 30 metu, 

kai didelis l ietuvių bičiulis suo
mis dr. Ragnar Oeller buvo pa
skirtas Lietuvos garbes konsu
lu Helsinkyje. Dr. Oelleris yra 
gražiai i šmokęs lietuvių kalbą 
ir dar šiandien gražiai kalba ir 
rašo lietuviškai. • Sukaktuvinin
kas visą laiką buvo ir tebėra 
karš tas mūsų tautos reikalų 
gynėjas , ir gars intojas , parašęs 
daugybę straipsnių ir žinių apie 
mūsų tėvynę. Dr. Oelleris buvo 
išrinktas suomių lietuvių susi-

BUS s a u g e s n i a u t o m o b i l i a i artinimo draugijos vi<*ph«minin 
Chicagoje, Sherman viešbu- k u ' 1 9 5 2 m ' suorganizavo pir

tyje , Cornell universiteto pro- ™W> Suomijos laikraštininkų 
fesorius John O. Moore, kuriam j ekskursiją į Lietuvą, kurią ir 
pavesta tirti mašinų nelaimes, | ? a t s ; d l a ž n a i aplankydavo. Jis 
pranešė vienoje paskaitoje, 
kad į 1956 metų automobilių 
modelius bus įvesta daug sau-

—Vis iems Chicagos šaul iam . 
Š. m. l iepos 17 d., sekmadienį, 
Dariaus ir Girėno postas drau-

vių religiniame ir visuomeninia- Į ^ m kitomis l ietuvių organi

zacijomis ruošia šventę — pa
radą kapit. Dariui ir ltn. Girė
nui paminė t i 

Visi Chicagoje gyveną šaul'ai 
ir saulės privalo šiame parade 
dalyvauti. Susirinkimo vieta — 
69-ji gatvė , kampas Western 
Ave. Laikas — 12 vai. 30 min. 
Iš ten rikiuotėje (apsirengimas 
pagal orą ) , su JAV, Lietuvos 
ir šaulių vėliavomis, žygiuosi
me iki Dariaus ir Girėno pa
minklo Marąuette parke. Para
do metu rikiuotės priešaky bus 
nešama iš Lietuvos atgabentoji 
Saulių Sąjungos vėliava. 

— Budriko Radijo programa. 
Nežiūrint vasaros karščių Juo
zo Budriko leidžiamos radijo 
programos nenustoja lankę jū
sų namų su gražiomis l ietuviš
komis dainomis bei šauia muzi
ka. Tad pasiklausykite šį vaka
rą nuo 6 iki 7 vaL Stot i s 

nežinai, kad pagal sovietų pro- Į sukakties paminė jim.o komiteto 

J. Aukštikalnis $10.00 
J. Reinartas 5.00. . 
•i. saKinjs /w.,oo 
J. Stulgys 2.00 
Z. Pakalniškis 2.00 
P. Gobužas 2.00 h 
A. Apanavičius .2.00 

P . Balčiūnas 1.00 
J. Merkyb 1.00 
B. Urbanavičius 1.00 
A. Jakaitis 1.00 
B. Juodis 1.00 
V. Daukša 1.00 
V. Kukuiža 1.00 
V. šalčiūnas 1.00 
P. Stempužis 1.00 
V. Sakalas 1.00 
Br. Angeleiko 1.00 
E . Jodwafis 1.00 
A . P i r a g i s . . ; 1.00 
A. Sketeris 1.00 
A . Radzevičiene 1.00 
D. Granas 1.00 

<rresvvius metodus, reikia tvirtai 
laikyti vėduoklę rankoje, o galvą 
judinti ?! 

o 
—Bulgarai kalba, jog komuniz

mas ' gvvenimo lygį pakėlęs taip 
augštai, kad jie jau nebegali jo 
pasiekti... 

o 

spaudos sekciją . P a t s iškilmin
g a s šio ansamblio sukakties mi
nėjimo pobūvis-koncertas įvyks 
spalio mėn. 2 d. Bismarko vieš
butyje, Chicagoje. 

X Dr. V y t . Tauras-Tupčiaus-
Nieko blogo kas , 2410 W. 51st St., nuo š.m. 

Kalbasi du kompartijos nariai: u g m § n M d m ^ 2 5 
Įsivaizdini, drauge, kas man, *. . , • 

nutikę vakar? Grįžtu aš d- i švyksta atostogų ir tuo lai-buvo nutikę 
po posėdžio iš raikomo kiek ank
sčiau, negu paprastai, tyliai atsi
rakinu ir pravėręs kambario duris 
matau, kad ant sofos myluoja ma
no žmoną tas tik ką iš Maskvos 
čia atvykęs mūsų įmones politru-
kas. 

— Po velniais tokia padėtis! 
Na, ir kas j vyko? 

— Nieko blogo. Žinai, man pa
sisekė išsprukti atgal nepastebė
tam... 

ku ligonių nepriiminės. 

Moteris atpažino 
skriaudėją 

Keturias dienas policija at
kakliai j ieškojo nusikaltėlio, 
kurs Chicagoje buvo apiplėšęs 
ir nuskriaudęs 26 m. amžiaus 
moterį , karo veterano žmoną. 
Pagal iau areštavo Tomą Ban-
nan, 22 m., gyvenant į A r g o mie 
stelyje. Melagiams gaudyt i ma 
šina parodė, kad jisai apie nu
sikaltimą žinojo. Suvedus aky-
staton, nelaimingoji atpažino, 
kad tai buvo vienas iš ją už
puolusių vyrų ir ji apalpo poli
cijos būstinėje. 

Šunys linksmins ligoniukus 
Illinois universiteto ligoninė 

Chicagoje šeštadienio rytą tu 
rės šunų parodą, kuri skirta pa 
linksminti ten gydbmus jauniau 

tarp kitų savo studijų ir straip-
nių yra paskelbęs apie Basana
vičių, Lietuvos mokyklas , Lie-

gumo įtaisų, kurie H Pasaulinio t u v o s vadovą tur is tams suomis \ * į * F C , 1450 kil. Programoje 
karo metu buvo vartojami lėk- k a i ' i švertęs visą eilę lietuvių dalyvauja žinomas operos solis-
tuvuose. Jis kalbėjo, kad ame- rašytojų kūrinių į švedų kalbą m Mg[rd2LS Brazis. V. V . 
rikiečiai taip pat ištobulino lėk- e t c - 1 9 4 0 m - Stockholme buvo Marijono 
tuvus i oe no iu avari ios pilotas &**** J° i š v e r s t a l i e t u v i l * raJ / ^ . sk>T Tėvų Marijonų 
tuvus , jog po jų avarijos pilotas a n t a l o g i j a f »,«*, n 0 r ė r n S * susirinkimas įvyks he-

veller". 1940 m. dėl Lietuvos P°s ^ *• 3 : 3 0 P- P- Marąuette 
okupacijos Lietuvos gen. k o n - (

: P ^ < > lietuvių V^pty^m^ 
sulas Suomijoje buvo privers-1 

t a s užsidaryti . N u o 1950 m. dr. 
R. Oelleris eina Pakistano gar
bės konsulo Suomijoje parefr-
gas . 

dažniausiai gali sve ikas išlikti, 
jeigu tik neibuvo eksplozijos. 
Tuo gi tarpu automobiliai dar 
naudojami tokie, kuriuose per 
praeitus metus buvo užmušta 
36,000 ir sužeista 1,250,000. 

Ford bendrovė jau ruošia
si įvesti saugumo diržus į maši
nas. P a t s Moore savo automo
bily turi 6 saugumo diržus. 

Valdybai 

Mero našles turtas 
— $793.784 

Buvusio Chicagos mero E . 
Kelly našlės Margaret Kirk Kel
ly turtas te i smo įvertintas $793 
784. Tes tamento patvirtinimo 

Okupuotoje Lietuvoje 
— "LTSR A T prezidiumo 

įsaku", pasirašytu š. m. liepos 
1 d. "likviduoti" Druskininkų, 
Panemunės, Smėlių ir Žiežma
rių rajonai. Atit inkamai nutar
ta pakeisti ir komunist inės 

byla v y k s t a Chicagos teisme. J 
Velionė tes tamentu trečdalį sa- ^ Marija apsireiškė Lietuvoje 

P O P U L * R 
UTHUANIAN RECIPES 

Surinko JTJZS DAUŽVARDEENfi 

" D r a u g o " Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie a smenys : 

x Kazys Baronas (131 Ken 
sinet<*i Ave., N. , Hamilton, m. rugpjūčio mėn, 7 d 
Ont.) kartu su St. Gailevičium 
yra Alice Stephens ansamblio 
sukakties paminėjimo atstovai 
Kanadoje. Į juos gal ; ma kreip
t is tiesiogiai plokšteles-albumo 
užsakymo ir kitais reikalais. 

x Vytautas Radžms, yra 
naujas vyrų choro pirmininkas. 
Vicepirmininkas — Leonas Bil-
dušasj sekretorius — Kazys 
Skaisgirys, iždininkas — V y t a u 
tas Gutauskas, valdybos narys 
— Pranas Olis. Choras baigė 
šeštąjį dainavimo sezoną. 

x Bal fo Chicagos apskr:ties s i u s l i g o n i s T ą p r a m o g ą a r g a . 
piknikui rengti komisijos pir- m z u o j a Vakarinės Chicagos Su 
mininkas F. Sireičikas ir nariai n ų Treniravimo klubas. 
— S. Senan'enš , Ig. Petraus
kas, K. Bružas, K. Januška ir 
J. Kerulis dau? ir intensyviai 
dirba, kad p :knikas kuo sėkmin 
kiaušiai pavyktų ir jo rezulta
tais galėtų pasidžiaugti likusie
ji Vokietijoje. Pfkn'kai įvvk • š 

B u č o 
(darže, Willow Springs, 111. 

X G r d M n a s B. Mickev'čius, 
vedėjas automobilių prekybas 
Baltica, 5808 S. Western ave., 
gavo visą eilę gerai išlaikytų 
automobilių. 

x Vincas šalč'ūnas iš Phila-
delphijos atsiuntė $1 už Drau
go kalendorių. 

Pavogė ii kalėjimo 
Bridewell kalėjime žuvo de

ponuoti $2,320 dolerių, priklau
siusių Rose Press , 41 m. am
žiaus, kuri buvo atiduota psi
chiškam išegząminavimui. Įstai 
gos viršininkas neranda kalti
ninkų. Vienas į tariamas sargy
binis at le istas iš pareigų. 

S u m u š ė b u t e l i u 

vo turto paliko Vaikelio Jėzaus 
vienuolynui Rosemont , Pa . To 
vienuolyno viršininkė yra moti
na Mary Stephen, vel ionės įduk 
rinta mergai tė ; paliekant tam 
vienuolynui porą š imtų tūkstan 
čių dolerių velionės buvo pridė
ta są lyga — jeigu jos įdukrin
toji Mary Stephen pasitrauktų 
iš vienuolyno, visi t e s tamentu 
vienuolynui paliktieji pinigai pe 
reitų jos asmeniškon nuosavy
bėn; tačiau š ios nei pora š imtų 
tūkstančių dolerių nesugundo 

[ vienuolyno apleisti. 
t 

A. J. VALSTYBĖSE 
— Aurelijus P r a p u o l e n į 

gyv . 1608 So. •*<* C t Cicsroje 
yra didelis lauko teniso entu* 
ziastas. Jis priklauso Douglas 
parko lauko teniso klubui ir da-

Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje 

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE 

Kaina 40 centų 

Ją galite gauti 

" D R A U G T 

2334 So. Oakley A v e . 

CHICAGO 8, IT J*. 

Tai nepaprasta knyga. Viri S00 re
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar-
dtenft, kuri dainai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo ir televizijos stotis, surinko pa
čius {domiausius lietuviškų valgių 
receptus ir DRAUGAS juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirmą kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rin
koje. " 

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams. 

Kaina — $2.00 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

" D R A U G A S " 

2SS4 So. Oakley Aveane , 

CHICAGO 8, TTiTi, 

ft*Ą >_« 

. lyvauja amerikiečių pirmenybe-) 
į s iveržęs apie 18 metų jau-1 p ^ u ^ e n i s buvo anksčiau! 

nuolis į namus Annie Stanton, 
49 m. amžiaus, buteliu jai smo
gė į galvą, tačiau greit turėjo 
pats bėgti, kai nelaimingosios 

X Juozas Lapalt's, Draugo t šauksmas prižadino jos 20 m. 
linotipininkas, su žmona atos- amžiaus dukterį. Sumuštoji gy-
togauja Wiscosine, 350 mylių dioma Garfield Park Communi-
nuo Chicagos. j ty ligoninėje. 

Ciceroje gyvavus io LSK "Tau-1 
ro" narys ir jo valdyboje ėjo 
iždininko pareigas. 

. Nesakyk viso, ką žinai, bet 
visada žinok, ką sakai. / I 

— M. Claudijus 

K N Y G A , 

Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais. 

. . PREMIJUOTASIS DRAUGO . . 
ROMANAS 

Didele lietuviškos buities knyga, 
išrinkta iš daugelio kurinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės. 

Aplankas dail. J. Paukštienės, 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
434 psl. Kaina $4.00. 

Užsakymus ir pinigus siųskite 
D R A U G A S 

2SSI S a Oakley Ave^ 
Chkmgo 8, m . 


