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DIDELIS ŽEMES DRBEJIMAS GRAIKU SALOSE
Lenkai nusivylę Jungtinių Tautų 
gen. sekr. Dag Hammarskjoldu

SALOMĖJA NARKĖLIŪNA1TĖ 
Mūšy, korespondentė Nevi Yorke

JUNGTINĖS TAUTOS. — Nors Saugumo Taryba ir nesusirin
ko ryšium su įvykiais Poznanėje, kaip Pavergtosios Europos Tau
tos buvo prašiusios, bet palankumo ir užuojautos sukilėliams 
buvo. s

Kaip pranešimuose iš Europos“7 7~ ~ “
matyti, Lenkijos darbininkai bus ?arbai W»li būti naudojami ir 

kaip priemone mobilizuoti ir naunet perdaug pasitikėję užsienie
čių pagalba, kurios, deja, jie te
gavo tik moraline prasme. Iš Var 
šuvos čia gautomis žiniomis, len
kai daug vilčių dėję ir į JT gene

doti darbą ekonominėje srityje, 
ar kaip būdas įvesti darbo discip
linai bei bausmei už dalyvavimą 
streikuose, ar kaip priemonė ra- 

relinį sekretorių Dagą Hammars sinei’ tautinei ar «■
kjoldą, kuris Poznanės įvykių ‘«ine? diskriminacijai. Ta kon 
metu kaip tik buvęs Varšuvoje. F u 3 [“rengta

Sakoma, kad lenkai buvo pa
siuntę Dagui kvietimą atvykti į 
Poznanę ir pažiūrėti,’ kaip jiems 
tenka kovoti už savo teises šaly
je, kuri skelbia paisanti darbi
ninkų reikalus. Tačiau nusivyli
mas buvęs didelis, kai paaiškėję, 
jog gen. sekretorius, vietoje at
vykęs į Poznanę, išskubėjo į Šve
diją.

Nors Dago kelionės maršrute 
ir buvo’ numatytas atsilankymas 
Varšuvoje birželio 28 — 30 die
nomis, o po to Stockholmas, kur 
jis vyko privačiais reikalais, tai, 
lenkų newyorkiečių nuomone, 
tas „tarptautinis tarnas“ galėjo 
juk surasti valandą kitą ir Poz-
nanėje apsilakyti. Kiti gi, Dagą ! a'us Lenkijos delegatų žodžius, 
čia pažįstantieji kaip „šaltą dip- ^ai karštai gynė savo nusista-
lomatą“ sako, kad Dagas bijojęs 
Poznanėn vykti vien tik dėlto, 
kad lenkai būtų jį paprašę „nesi
kišti į jų vidaus reikalus“.

Dagas, kaip žinia, Lenkija pra 
dėjo savo trejeto savaičių kelio
nę Rytų Europoje. Šios savaitės 
pabaigoje jis lankosi Maskvoje, o 
po to lankysis Pragoję, Vienoje, 
Belgrade ir liepos 12 d. atsiras 
Ženevoje, kur tuo metu prasidės 
Ekonominės ir Socialinės Tary
bos ir kitokie posėdžiai.

Prieš prievartos darbus
Nors pačiose JT čia ir nebuvo 

progos atitinkamai kam nors pa
sisakyti oficialiai, palaikant len
kų darbinfnkų teises streikuoti ir 
reikalauti duonos, tačiau tai pa
daryta Ženevoj*. Tenai tuo me
tu, kai Poznanėje vyko darbinin
kų demonstracijos ir kai jie bu
vo malšinami su tankai? ir gink
lais, kaip tik dar posėdžiavo 
Tarptautinės darbo organizaci
jos direktoriatas. Tai buvo į pa
baigą einanti metinė to direkto- 
riato konferencija, atstovaujamą 
72 kraštų vyriausybės, darbda
vių ir darbininkų atstovų.

Ta jau trisdešimt devinta iš
eilės konferencija ką tik buvo iš- /geležinės uždangos dar nė

ra panaikintos, Pavergtosios Tau 
tos iškelia naujų faktų. Nurodo
ma, kad iš kariuotnenės paleistie
ji kareiviai ar kaliniai tuojau pat 
rekrutuojami į naujas darbo bri
gadas ir siunčiami specialiems 
uždaviniams; padidintos darbo 
normos, o ir iš tų prievartos dar
bų stovyklų paleistieji esą vėl pri 
rišami prie specialių projektų to
li nuo tėvynės, nesudarant sąly
gų jiems sugrįžti į namus.

Pavergtieji apeliavo į Jungti
nes Tautas ir tą JT priklausančią 
Tarptadtinę darbo organizaciją, 
kad būtų viskas daroma prievar
tos darbams pašalinti.

baigusi savo darbotvarkę, kurio
je tarp kitų dalykų buvo prievar 
tos darbų konvencijos klausimas. 
Konferencija vienbalsiai nutarė, 
kad reikalinga tarptautinė kon
vencija, draudžianti prievartos 
darbus, koncentracijos stovyklas 
ir tautinių mažumų deportacijas 
politiniais ar kitokiais sumeti
mais.

Konferencijos priimtuose nu
tarimuose sakoma, kad naujosios 
konvencijos preambulėje turi bū
ti įsakmiai pabrėžta, jog prievar 
tos darbų buvimas pažeidžia pa
grindines žmogaus teises, pa
skelbtas JT Chartoje. Tenai dar 
sakoma, kad ir tą konvenciją pa
sirašiusieji Tarptautinės Darbo 
Organizacijos nariai pasižada ne
naudoti prievartos darbų .kaip 
priemonės politinei prievartai ar 
perauklėjimui, ar bausmei už lai
kymąsi skirtingų pažiūrų dėl 
esančios socialinės, politinės ar 
ekonominės santvarkos. mos filmos, kurios yra senesnės 

Toliau sakoma, kad prievartos negu 10 metų. i
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1957 metų konferencijai, kuri ją 
tada turės priimti.

Užtaria lenkų darbininkus
Birželio 29 d. JAV darbininkų 

atstovas George P. Delaney prieš 
auditoriją atsistojo Lenkijos dar 
bininkų užstoti. Kaip iš Genevos 
čia prisiųstuose pranešimuose sa 
koma, amerikietis pasisakė kal
bąs visos konferencijos darbinin
kų vardu ir pareiškė, jog jie visi 
labai priblokšti faktu, kad prieš 
streikuojančiuosius P o z nanėje 
naudojama kariuomenė ir net 
tankai.

Čia amerikietis konferencijai 
priminė ką tik neseniai nuaidėju-

tymą, jog į naująją prievartos 
darbų konvenciją būtina įtrauk
ti ir tą pastraipą, kurioje kalba
ma, jog prievartos darbas nebus 
naudojamas kaip bausmė už da
lyvavimą streikuose.

Primindamas tai, kad Lenki
jos atstovai jau buvo padarę pa
reiškimų, žadėdami tas teises pa
gerbti, amerikietis pareiškė, jog 
„mes, darbininkai, išvadas pasi
darysime faktų šviesoje, tai yra, 
kaip Lenkijos vyriausybė tai 
įvykdys praktikoje“.

Baigdamas, jis dar priminė,
kad streikąvimo teisė yra viena karelų organo vedamajame, jų ir 
pagrindinių darbininko teisių ir nesistengiama slėpti. Pagaliau, ir
todėl smerkė betkokį jėgos pa
naudojimą, kuris tą teisę paneig
tų. Jis kvietė Lenkijos vyriausy
bę prisilaikyti šios konferencijos 
dvasios ir nenaudoti kariuome
nės, malšinant dirbančiuosius.

Pavergtųjų nuomonė
Beveik tuo pačiu laiku New 

Yorke posėdžiavusios Pavergto
sios Europos Tautos irgi pasisa
kė prievartos darbų klausimu. 
Konstatavusios, jog, nepaisant 
pakartotinų komunistinių režimų 
pažadų, prievartos darbų stovyk-

• Japonija žada pastatyti tris 
25,600 tonų prabangius keleivi
nius laivus, kurie kursuos tarp 
Yokohamos ir San Francisco.

• Riberos, Italijoje, kino teat
rų lankytojai paskelbė boikotą 
dviems vietiniams teatrams. Jie 
reikalavo, jog juose nebūtų rodo

Skundžiasi Sovietų
darbininkai

MASKVA. Maskvos apylin
kės soviete, .kaip praneša “Iz- 
vestijų” nr. 151, posėdžio me
tu nusiskųsta, kad darbininkai 
negali prisiprašyti butų remon
tų. Kaikuriose miesto dalyse 
butų remontai šiemet iš viso 
dar nėra pradėti. Nusiskųsta, 
kad krautuvėse negalima gauti 
būtiniausių reikmenų.

Tutnisija prašo
JAV‘ pašalpos

TUNIS, Tunisija. — Tunisijos 
premjeras Habib Bourguiba savo 
valstybei paprašė piniginės para
mos iš JAValstybių. Dėl šio klau
simo jis kalbėjo Paryžiuje su JA 
Valstybių ambasadoriumi Doug- 
las Dillon.

Lenkai pašalino
du ministerius

VIENA. — Varšuvos radijo 
pranešimu, komunistinė Lenki
jos vąldžia atleido du ministe
rius: Julian Tokarski — automo
bilių gamybos ir Roman Fidelski 
— mašinų pramonės ministerį. 
Atleidimo priežastys nebuvd duo 
tos, bet, manoma, jog šis žingsnis 
yra surištas su Poznanės sukili
mu.

Prašo grąžinti Kareliją
i (E.) Suomijoje vis garsiau 
reiškiamas reikalavimas, kad 
Suomijai būtų grąžintos anks
čiau iš jų atplėštosios sritys.

„Karjala“, Karelų organas, ta 
proga aiškiai sako, jog bet kokiu 
daliniu sprendimu ši problema iš 
esmės nebus išspręsta. Karelijos 
gyventojai siekia^ kad būtų at
statytos Karelijos — Suomijos 
sienos, buvusios prieš 1939 m.

Kadangi šitie reikalavimai 
yra teisėti, tai, kaip pažymima 
minimojo į Suomiją perkeldintų

Maskvoje visai gerai žinoma, 
koks yra Karelijos reikalu suo
mių nusistatymas.

Medalių lietus
MASKVA. Karo aviacijos mar

šalas K. Veršinin “Izvestijų” nr. 
150 praneša, kad tradicinės 
aviacijos šventės proga Sovie
tuose daugiau kaip 200,000 ka
rinės aviacijos narių apdovano
ti ordinais ir medaliais.

Laivyno sekretorius Charles S. 
Thomas senato ginkluotų pajėgų 
komitete Washingtone praneša a- 
pie naują ginklą prieš povande
ninius laaivus. (INS)
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Trys pirmieji amerikiečiai išlipę princesės Astridos Krante, Ant 
arktikoje. Viršuje — atvykusieji darbo metu; apačioje — ledlau
žis “Eastwind” su kuriuo amerikiečiai čia, atvyko. (INS)

V. Europos 
vienybes paminklas

— šiameMUENCHENJ 
mieste buvo padJ 
muo Europos vienybės pamink
lui, kuris yra statomas* buvusio
je viduramžių kultūros vietoje. 
Šis paminklas yra vadinamas 
„Europahaus“ (Europos namai) 
ir yra dedikuotas Weimaro res
publikos vado Gustav Strese- 
mann atminčiai. Jis, prieš savo 
mirtį 1929 m., buvo kampanijos 
už suvienytą Vakarų Europą pio
nierius.

Trumpai iš visur
• Japonų vyriausybė planuoja 

jaunimo organizacijų vadovams 
keliones po užsienio kraštus. To
kios išvykos būtų daromos, no
rint jauniesiems suteikti progą 
studijuoti svetimų valstybių eko
nomines, kultūrines ir politines 
sritis. Viena tokia delegacija, su
sidedanti iš 15 asmenų, lankysis,'negali užmiršti, kas yra padary-
ir JAValstybėse

• Londono „Sunday Observ/er" 
laikraščio reporteris, rašydamas 
apie Rusiją, pažymėjo, kad Mas
kvoje, kaip jam buvo pasakoja
ma, žmonės kalba, jog Leninas 
ėjęs už komunizmą, Stalinas už 
terorizmą, o Kruščevas už turiz
mą.

• Kino artistė Marlyn Monroe 
ir jos naujasis vyras, dramatur
gas Arthur Miller, penktadienį 
išskris į Angliją.

• Didelė bronzinė statula, sim
bolizuojanti spaudos laisvę, yra 
vėl užkelta ant „La Prensa“ laik
raščio pastato. Ši statula, kuri 
vaizduoja moterį su žibintu, buvo 
nuimta žemyn 1952, kada buv. 
prezidentas Juan D. Peron šį laik' 
raštį paėmė savo žinion. Ji, po 
Juan D. Peron nuvertimo, buvo 
rasta sandėlyje, sujaustyta į 9 
gabalus.

Pusė miliono jaunimo 
Sibiran

MASKVA. “Izvestijos” nr. 
149 skelbia, kad d n9ujakuriš- 
kus darbus Tolimuose Rytvoąe 
ir šiaurėje komunistų partija ir 
Sovietų vyriausybė stengiasi iš
siųsti iki pusės miliono jaunuo
lių.
truputį šilčiau.

Norvegai reikalauja
laisves Pabaltijui

Ir norvegų spauda rodo gyvo
kertinis ak* susidomėjinųo Pabaltijo valsty

bių likimu. Neseniai norvegų 
dešiniųjų partijos Oslo miesto 
leidžiamas dienraštis „Morgen - 
bladet“ savo vedamajame, kalbė
damas apie „Norvegiją ir kolo- 
nialinę sistemą“, pažymėjo, jog 
šiandieninė Sov. Sąjunga yra pa
ti didžiausioji kolonialinė vals
tybė pasaulyje. Kremliaus valdo
vai parodytų gerą valią, jei pvz. 
leistų kad ir Pabaltijo valstybėse 
pravesti tarptautinėje kontrolėje 
rinkimus ir įgalintų pavergtąsias 
tautas pačias apsispręsti savo li
kimą.

Kitas Oslo dienraštis, „Morgen 
avisen“; aiškindamas, 'kodėl ne
galima pasitikėti Sov. Sąjunga 
dar ir šiandien, pastebi, jog pasi
tikėjimui sukelti reikia darbų, 
bet ne žodžių. Rusai turi taip pat 
suprasti, jog laisvasis pasaulis

ta su Lietuva, Latvija ir Estija. 
Ir jis tol neužmirš padarytosios 
jiems skriaudos, kol ji nebus ati
taisyta. Tai yra viena iš pirmų
jų sąlygų norint atstatyti pasi
tikėjimą tarp Sovietų ir laisvojo 
Vakarų pasaulio.

Austrų filmai Rusijoje
MASKVA. Sovietų Sąjun

goje Kultūros ministerija per
žiūrėjo du austrų gamybos fil
mu: “Alaus puodukas’’ ir “Ma
no duktė gyvena Vienoje”. Pir
masis filmas vaizduoja jauni
mo auklėjimą, antrajame — 
nuotykiai neturtingo provinci
jos pirklio. Tiems filmams pri
taikyti rusiški žodžiai ir jie 
greit pasirodys Sovietų ekra
nuose.
• Laivas, vežęs l,Ą50 tonų 

skysto cukraus, atsimušė į akme
nis ir nuskendo Oswego upėje.

\
Kalendorius

Liepos mėn. 10 d.: Septynių 
Brolių Kankinių šventė; lietuviš
ki: Alytis ir Švitra.

Saulė teka 5:25, leidžiasi 8:27.
Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien—gied
ra; temperatūra pakils iki 80. 
Trečiadienį — taip pat giedra ir
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Drebėjimo metu žuvo 40 asmenų; 
taipgi buvo sugriauta daug namų

ATĖNAI, liep. 9. — Žemės drebėjimas ir potvyninės bangos 
padarė nuostolių ir pareikalavo 40 gyvybių Egėjaus jūroje, į pie
tus nuo Graikijos esančiose salose.

Stiprus drebėjimas buvo jau
čiamas Thera saloje, kur žuvo 30 
asmenų ir los saloje, kur žuvu
siųjų skaičius siekia 10 žmonių.
Policijos pranešimu, nežinomas 
skaičius aukų dar yra po griuvė
siais los saloje, kuri yra į šiaurę 
nuo Theros.

Potvyninės bangos buvo užkliu 
džiusios Kretos salą net tris kar
tus pusės valandos laikotarpyje.
Taip pat didžiulės bangos siautė 
ir prie Astipalia, Paros, Amor- 
gos, Ikaria bei kitų salų.

Valdžios pranešimu, daugumas 
Theros salos namų, žemės dre
bėjimo metu, sugriuvo, o kiti 
taip pat yra netinkami gyveni
mui. Šios salos gyventojų skai
čius siekia 10,000.

Apie 20 proc. Amorgos salos 
pastatų taip pat buvo sunaikin
ta, o kitose salose irgi būta ne
maža nuostolių.

Į nelaimės vietas graikų val
džia tuojau atskubėjo su pagalba 
ir įvairiomis gėrybėmis. Gelbėji
mo grupės su palapinėmis ir me
dicinos reikmenimis taip pat bu
vo pasiųstos į nelaimės paliestą
sias salas.

Žemės drebėjimas taip pat bu
vo jaučiamąs ir Atėnuose sekma
dienį apie 5:15 vai. prieš pietus.
Pradžioje jis buvo gana lengvas, 
bet vėliau kiek padidėjo ir nema
žas skaičius gyventojų jau buvo 
įpuolę į paniką.

Šie drebėjimai, sakoma, yra 
Theros saloje esančio išsiveržu
sio ugniakalnio išdava. Minimas 
ugniakalnis yra 125 mylių atstu
me nuo Graikijos sostinės.

Paskutinieji žemės drebėjimai 
yra didžiausi, skaitant nuo 1953 
metų, kada didžiulių žemės dre
bėjimų serijos nušlavė prie Grai
kijos vakarinio kranto esančias 
salas. Tada buvo užmušta 1,000 
asmenų, o 130,000 — palikta be 
pastogės.

100,000 stebėjo
oro demonstracijas

NUERBERG. — 100,000 žmo
nių minia stebėjo oro laivyno 
demonstracijas Fuertho areodro- 
me, kuriose Šiaurės Atlanto pak
to valstybių lakūnai rodė savo 
sugebėjimus.

Egipto prekybos
misija Londone

LONDONAS. — 20 asmenų 
Egipto prekybos misija, vado
vaujama prekybos ministerio dr. 
Abou Nassier, atvyko iš Kairo į 
Londoną pasitarimams su anglų 
valdžia ir pramonininkais apie 
šių kraštų santykius.

Rusai lanko
svetimus kraštus

LONDONAS. — Apie 1,500 
rusų turistų, 42 atskirose grupė
se, šiuo metu lankosi Anglijoje, 
Vak. Vokietijoje, Švedijoje, Len 
kijoje ir Čekoslovakijoje. Tuo tar 
pu Rusijoje dabar vieši 1,000 už
sieniečių keliautojų. Šias skait
lines praneša Maskvos radijas.

• JAValstybių pradinėse mo
kyklose yra mokoma visa eilė 
svetimų kalbų, čia populiariau
sia svetima kalba yra ispanų; po 
jos seka — prancūzų, vokiečių, 
italų, lotynų, norvegų ir kt.

Praneša apie H
bombos išsprogdinimu

TOKIJO. — Japonų mokslinin
kai praneša, kad jų aparatai už
fiksavo naujos JAValstybių van
denilio bombos išsprogdinimą Bi
kinio saloje, esančioje apie 2,400 
mylių atstume nu* Japonijos.
Paskutinis sprogimas buvę® stip
resnis už liepos mėn. 3 d. bandy
mą, bet lygus birželio mėn. 26 d. 
ir gegužės mėn. 21 d. sprogi
mams.

• Didž. Britanijos princesė min- Pį^inkas Gamai
.. J Abdel Nasser, išrinktas pirmuoju

Margarita rugsėjo mėn. 21 d. Egipto prezidentu, mojuoja džiu- 
pradės savo 5 savaičių kelionę po gaujančiai miniai, susirinkusiai 
Rytų Afriką. y ties j° įstaiga, Kairo mieste. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Siaurinė Irlandija planuoja statyti 185 rn.il. dolerių atomi

nės energijos stotį. Ji turėtų pradėti veikti 1963 arba 1964 metais.
— Arthur L. Hamm, 34 m. amžiaus bičių laikytojas mirė 

Huntington, W. Va. ligoninėje po to, kai jis buvo įgeltas daugybės 
bičių.

— Senas Neapolio, Italijoje, apartmentinis namas, griūdamas, 
užmušė 11 asmenų.

— Prezidentas Eisenhovoeris vakar įspėjo, kad pastangos pa
saulinei taikai bus labai pažeistos, jeigu kongresas neatitaisys savo 
žygius, padarytus užsienio paramos sumažinime.

— Viceprcz. N ikonas, viešėdamas Pakistane, pareiškė, jog 
valstybės, kurios priima komunistų paramą rizikuoja tapti komu
nistų satelitais.-

— Atstovų Rūmai priėmė bifių, kuriame iškeliama, kad vist 
asmenys, parduodantieji arba duodantieji heroiną mažiau negu 
18 m. amžiaus turintiems jaunuoliams, galės būti nuteisti mirties 
bausme.

— Anglų kariuomenė pradėjo kipriečių nacionalistų ieškoji
mą, kurie užvakar nužudė J anglus, jų tarpe 1 moterį.
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ŽAIDŽIA, JUOKIASI IR ŠOKA
Birželio 24 d., sekmadienį, 10 

vai. ryto Nekalto Prasidėjimo 
Seserų vienuolyne, Putnam, 
Conn., ant stiebo, apsupto gra
žaus būrio lietuvaičių, pakilo iš 
eilės jau dvyliktos mergaičių sto 
vykios vėliavos, kurios plevė
suos visą

Ir vėl užvirė naujas gyveni
mas, atnešęs daug naujų rūpes
čių ir darbo seselėms. Ką tik 
pasibaigė mokslas ir namo iš
vyko bendrabutietės, o į jų vie
tą užplūdo iš visų JAV kraštų 
naujos gyventojos — stovyklau 
to jos, kurios nori naudingai va
saros atostogas praleisti, kūnu 
ir dvasia pailsėti, pasisemti nau

skanūs ir su dideliu apetitu su 
valgomi. 9:30 — visos susirikta 
vus:.O3 stovyklautojos su savo 
vadovėmis ir mokytojais, dai
nuodamos muzikos prof. Gaubo 
sukomponuotą stovyklos himną 
“žaidžia, juokias ir šoka mūsų 
šimtas iš visų... šurum bum”, žy 
giuoja vėliavų pakelti. Prie vė
liavų išsirikiuoja būreliais su 
savo seniūnėmis priekyje. Se
niūnės stovyklos vadovei rapor 
tuoja apie savo būrelio stovyk
lautojas, dalyvaujančias vėlia
vos pakėlime. Stovyklos vado
vė praneša, kurių būrelių seniu 
nes kelia vėliavas. Iš jaunų krū
tinių išsiveržia skardūs himnų

jų jėgų ateinantiems mokslo me žodžiai, ir JAV vėliava su lie-
tams ir tautiškai bei moraliai 
sutvirtėti. Didmiesčio gatvės 
dulkėse praleistos atostogos, 
tuščiai besitrankant iš vienos 
vietos j kitą ar beskaitant tik 
“fanis”, ne tik moraliai žlugdo 
jaunimą, bet ir fiziškai nuvar
gina. Po tokių atostogų jauni
mas jaučiasi daugiau nuvargęs, 
negu mokslo metų pabaigoje. 
Tik planingas atostogų laiko 
praleidimas dvasiškai ir fiziš
kai atgaivina jaunimą. Šitą rei-, 
kalą puikiai suprasdamos, Ne
kalto Prasidėjimo seserys, nežiū 
rėdamos sau užsikraunamos di
delės naštos vasaros metu, kai 
visi karščių pagauti bėga prie 
jūros atsigaivinti, jos suvargu
sios, suprakaitavusios nuo anks
tyvo ryto iki vėlyvo vakaro plu
ša prie virtuvės ir kitij mergai
čių stovyklos darbų, kad mūsų 
lietbviškas jaunimas galėtų tik
rai vasaros metu pailsėti ir tau
tiškai sustiprėti.

Laimėjimai ir vakarai
Stovyklos gyvenimas vyksta 

pagal pedagogiškai nustatytą 
dienotvarkę. 7:15 vai. skambu
tis keltis. Lepūnėlėms vasaros 
metu atrodo ankstoka, dar no
rėtųsi lovoje pasiraivyti, paty
soti, bet tvarkdarės nebeleidžia 
ilgiau lovoje gulėti, ima už ko
jų ir traukia. Bet mažai tokių 
yra, kurias reikėtų prievarta iš 
lovos versti. Vasarą juk pats 
gražiausias laikas yra rytas; kas 
gali nenorėti pasinaudoti nak
ties atvėsintu ir išskaidrintu 
oru. 8 vai. — tautos švento
vėje, iš kurios vitražų žvelgia 
visa tautos praeitis, šv. mišios, 
kurias laiko stovyklos kapelio
nas prof. kun. St. Yla ir kiek
vienų pamaldų metu pasako ke
letą rimtų minčių, kurias sto
vyklautojos prisitaiko savo die
nos akimirksniams, o gal kar
tais ir visam gyvenimui. Dienos 
darbai prdedami malda ir rimtu 
susikaupimu ir apmąstymu, kas 
ir kiekvienam žmogui būtų ne 
pro šalį. 8:30 vai. — pusryčiai, 
kurie po gbeveik pusantros va
landos nuo atsikėlimo, pasitvar- 
kymo ir maldos tikrai jau būna

tuvių tautine trispalve kyla 
augštyn.

9:45 iki 12:25 — stovyklinis 
užsiėmimas: tuo metu tenka ir 
kojytes, ir rankytes pamiklin
ti, o šioje srityje ponia L. Ma- 
rijošienė yra tikra specialistė. 
Ji žino, ko kiekvienai mergaitei 
trūksta. Bet vien kūną miklin
ti per tris valandas būtų per
daug ir nusibostų, tad paįvairi
nimui Nijolė Stadalninkaitė, ma 
žųjų labai mėgstama, ir J. Pet- 
kaitis pamoko dainų. Juk lie
tuviai — dainininkų tauta, tad 
būtų gėda, jei lietuvaitės ne
mokėtų dainuoti. Kas žiemos 
metu neturėjo progos, ar mažai 
buvo progos, pasimokyti gim
tosios tėvų kalbos, tas mergai
tes ta pati N. Stadalninkaitė ir 
ką tik šiemet baigusi “cum Įau
dė” kolegiją Ilona Marijošiūtė 
pamoko lietuvių kalbos, vyres
niąsias supažindina ir su vienu 
kitu lietuvių rašytoju. Taip pat 
naudinga ir rankdarbių pasimo
kyti. Jei tik gražus oras, vis
kas vyksta gamtoje, todėl ir pie 
tūs laukiami jau su nekantru
mu.

Saulė ir vanduo
Po pietų -t- truputis poilsio, 

laisvo pasivaikščiojimo ar žai
dimo. Tuoj pat kieme pasirodo 
didelis geltonas autobusas. Vi
sos žino, ko tas autobusas įsi
brovė į kiemą — jis veša j mau 
dykles. O kas vasarą nenori 
maudytis? Visi, o ypač jauni
mas, kuris pasirengęs dieną 
naktį vandenyje mirkti. O van
duo žadina alkį, tad seselės pri- 
sistato su pavakariais, vos sto
vyklautojoms spėjus išlipti iš 
vandens, o kitos dar vandenyje 
gauna ką nors skanaus užkrims
ti. 5 vai. stovyklautojos mikli
na savo gudrumą ir ruošiasi va
karo laužui. Yra įvairių sporto 
įrengimų, kuriais mergaitės kiek 
vienu atitrūkstamu laiku mielai 
naudojasi. 6 vai. — vakarienė.

7 vai. — vėliavos nuleidimas ta 
i pačia tvarka, kaip ir pakėlimas. 
Tik dabar stovyklos vadovė se
selė Paulė su padėjėjomis sese
lėmis Margarita, Bernarda ir 
Kristoforą paskelbia stovyklau
tojų būrelių laimėjimus ar pra
laimėjimus per praėjusią dieną: 
žiūrėk, vieno būrelio narė pa
gauta skaitant “fanis”, kita nu
girsta angliškai kalbant, trečia 
nesutvarkė savo lovos ir t.t. Tų 
pavojų pralaimėti tašką yra la
bai daug, bet taip pat ir nema
žiau yra pr~^ų uždirbti tašką.

Po vėliavos nu.e'.dimo — įdo
miausias laikas: pašnekesiai, 
laužas, filmai ar kitokios prog
ramos. Kas iš jaunimo nemėgs
ta laužo, kurio programos metu 
ne viena stovyklautoja pamato 
ne tik švelnioje formoje pašiep
tą save, bet kartais ir stovyk
los vadoves bei mokytojas. Kiek 
nuoširdaus juoko, krykštavimo,
juo labiau, kad tai pačių su
kurta.

8:30 vai. — vakaro maldos ir 
9:15 vai. gulama; stovyklos gy
venimas nurimsta. Dar viena ki 
ta bando nepasiduoti miegų 
drausmei, bet, vyresniųjų įspė-

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atldara kasdien nuo 
8 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro ii 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

ta, greitai nukeliauja 
karalystę.

i sapnų

Išsikalbėjus su stovyklos va
dove sesele Paule, paaiškėjo, 
kad šiemet, be normalios dieno
tvarkės, yra numatyta surengti 
stovyklautojoms vieną literatū
ros vakarą, skirtą Lietuvos par
tizanams, vieną rašytojos Laz
dynų Pelėdos vakarą, paminėti 
vieną dabartinių lietuvių rašy
tojų įr paminėti visus šių metų 
lietuvių literatūros laureatus.

Mergaites suplaukia iš visos 
Amerikos

Žinoma, tiksliai aprašyti Ne
kalto Prasidėjimp seserų veda
mą mergaičių vasaros stovyklą 
neįmanoma. Norint tikrai pa
tirti tos stovyklos įdomybes bei 
malonumus, reikia joje pagy
venti. Tad tėvai, kurie šiemet

NLO UŽSISENfiJU&IŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IB ATVIRŲ ODOS LIGŲ

OVI NG
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TbL BL 7-7075 arba 
PB 8-9842

Vetfuvln nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-2481

PIGIAI IR .SAUGI U

PEkKRAUSTAU
BALDUS

VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. LIDUKONIS
Tunu naują dideli sunkvežimj 

Ir apdruudaa
2318 W. 91«t St Chicago, UL

Tel. PRescott 9-2781

negalėjo ir nematė reikalo savo , Dr. Niša KRIAUtELIDNAITf
dukrelių išleisti į šią mergaičių 
stovyklą, kitais metais būtinai 
turi surasti galimybes savo duk
ras išleisti pastovyklauti mer
gaičių vasaros stovykloje Ne
kalto Prasidėjimo seserų vie
nuolyno sodyboje. Tikrai nesi
gailėsite, bet džiaugsitės.

^Nukelta į 4 pusi.)

AR VERTA?
12.00 ] metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mėgink NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite $2.00 už I 02. bonkų.

F. BITAUTAS
302 S. Pearl St., Denver, Colorado

TeL oftoo at 4-eepp. rea. PR. S-7SSI

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1857 W. Gsrfleld Blvį ,
VAU: 1—4 Ir «—• 

Sežtadienlala nuo 1 Iki 4 vai. ų. p. 
Išskyrus ketvlrtad. Ir aekmad.

(Gydytoja ir Cbtourgč)
Ų LIGŲ IR AKUŠERIJOM 

8PECIAL18T®
1780 Vest 7 Irt Street 

(Kampa* 7 Irt Ir Callfornla)
Te*. ofiso ir rea REpubUo 1-414* 
VaU 11-1 ir 6-8 V. v. Seto 1-4 p. p. 

Priimtinas Uk pasai susltarlma-

DR. IRENA KURAS
tr Ctiirurgč)

IR VAIKŲ LIGŲ 
EClALlITf 

»X8fl South Wegten Aum
(MEDICAL BUILD1NG) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai, vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Aežtad. 11 
vai ryto Iki S vai. popiet,

Ofloe tel. RE. 7-1168 
teL VVAlbrook 6-276O

(Gydytoj* 
kODIKtV MSI'BCJ

ret ofiso TA 7-6667, rea RE. 7-4O64

DR. FRANK C. KWINN
(KV1EC1NSKA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1861 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet Nuo 7 v. iki |:to 
Uždara treč. visa diena Ir iežtad. vak.

DR. J. I. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4355 V. mu
Ofiso teL REllanoe 6-4410 

Rezld. telel. ORovehUl 4-0417 
Valandos: 1-1 p. tn. Ir <-S p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. Ir žežtad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLlffaida 4-2806 
Rezidencijos: LAfayette 8-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th to Heruiitage) 

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Seitad. nuo 2 iki 6 vai., liskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPSA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6002 VVest 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, Seitad. 1-8 

i’eief. TOroball s-oo&o 
2634 VVest 68th Street 

Vai,: tik i* anksto susitaręs. 
Telef. UEmluok 4-7080, neatsakius 

skambint CEutral 6-2204.

TU, kurie keųčia nuo SENU AT
VIRŲ ir skaudžių Žaizdų,
nežali ramiai sidštl Ir naktimis
miegoti, nes Jų užsiaenijusloa žaizdos 
niežti tr skauda Kad padalinti b* 
aiežšjlinų Ir akaudSJimų senų atvi
rų tr skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Otntment Joa lydymo 
ypatybia palengvins Jūsų akaudSJl- 
mų Ir gaubite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų ' taipgi nuo akau
dilų nudegimų. JI taipg* pabalina 
nleMJImų ligos vadinamos P8ORIA- 
SIS. Taipgi paialina perMJlmą ligoa 
vadinamos aTHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perply&imą 
tarppiričių. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios. au.kllualoa odos dedlr- 
vtnlų, odoa lžbžrlmų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiam., kada pa 
atrodo skaudus lžMrlmas nuo vysty
klų- Jt «*r» gyduoiį n»o
virtinių odos Ugi). La
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
ot., ,81.66. Ir *1.60.
Pirkite valstlniseChJ 

i oagoj Ir apyllnkSae—•
Mllwaukee. W'sc.,Ga 
ry.lnd.tr Detrott, Itl- 
ctalgan arba rąžyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order 1

LEGULO,' Department D. 
5618 W. Eddy St Chicago 34, UL

DR. ANRA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES UGOS 
—- Pritaiko akinius —

8823 So. W«nfeem Avenne
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir T-• vai 
va k. šeštadieniais 10-1 vaL Tre41a 
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitariu 

Ofiso telefonas: PR S-SSSS 
Ros telef. VVAlbrook 6-6076

lž-

DR. JUZE IR KgSTOTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 VVest 51-t Street 

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 13 ryto 
21kl 4 Ir « Iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 popiet. Šeš
tadieniais 10 Iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PItoepect 6-1706 
Rea. tel. GRoveblU 6-6608

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2324

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr.. penkt. 1-4 Ir 7-8 
Antr. 1-a. treč. Ir žešt. pagal sutarties

-t-
DR. Z. DANILEVIČIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8317 South Westera Aveane 

Chicago 2», III. 
Pasimatymai pagal- sutarties
Telefonas REpublic 7-4000 

ResUencUa: GRoVėUm ft-SlOt

ROOSEVELT FURNITURE CO.
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)

Pirmą kartą pasiūlo oro 
vėsintuvą (Air Condi- 
tioner) tik už $39.95.
Tas vėsintuvas galima 
naudoti kiekvienam kam
baryje ir automobilyje.
Galite šį vėsintuvą gauti 
5 dienų išmėginimui. Ne 
reikia mokėti rankpini
gių ir mokestis tik $1.00 
į savaitę.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 W. RooseveH Rd. Telefonas SEeley 3-4711

NELLIE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki 
9-vai. vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 4-8:80 v. 
vak. dežtadlenlals nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0030

Rezidencijas tel. BEverlv H-0344

DR. A. MACIŪNAS
6700 S. Wood Street

Atostogose iki rugp. 2 dienos. 
Reikąlui esant prašom kreip

tis į Dr, V. Mušinską. Tel. Ofi
so: PBospect 6-2240, rez. WA1-
brook 5-4860.

DR. JULIJA MONSTAYIDIUD
GYDYTOJA IB CHIBURG® 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Huto: 1053 W. 103 SU, Bevcrly Hills 
Vai.: kasdien nuo 8 v. v. Iki 9 v. v., 
t&akirua trečlad. Sežtadienlala nuo 1 
'ki < vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PTOlman 6-67*4 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEndock 4-6816 
Rez, HEml. 4-S761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU tB VIDAUS LIGOS 

2745 W. 69 St
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) , 

Valandos;, nuo 10 iki 12; 2—8; 7—9. 
Šežtad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-404b 
Namų — CEdarcrest 3-’<786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8289 South Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. fiežtad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487

62nd St., tel. RepubUo 7-8418.

DR. VYT. TAURAS* 
TUPŪIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR
8PEO. MOTERŲ LIGOS

Ofisas |r rerid.: 2410 W. 51et St
Tel. PRospect 8-122S arba WE 6-5677

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,
Trečlad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 

Sežtadienlala 2-4 vai. popiet

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6667

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS CHIRURGAS
(bpeo. moterų ilgos to akušerija)

4050 Archer Avė.
Callfornla Ava. *-r v. p. p, 

šežt. 2—7 vai. p. p..
Išskyrus sekmadienius.

Kampas Archer tr 
▼AL.; 2—4 Ir

Naujas arba Vartotas Automobilis
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ PAS

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
NAUJAS 

1950
PLYMOUTH

*1,495

Ofiso tUež. YArda 7-1166 
Becddendjoe — STewart 6*4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street 
(kampas Halsted to 86-ta gatvg) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

žežtadienials 1—4 vai.

Ofiso telefonas — BIsbop 7-6666
DR. AL. RADKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4342 Archer Avenne

(Kampa* Kedzie Ir Archer),
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečlad. ir aekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telef. REpubUo 7-2260
SPECI. CHIRURGINES IR

ORTOPEDINfiS LIGOS 
2745 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv., penkt 
nuo 2:00 — 4100 ir nuo 6:00 — 8:00. 
šežt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. to 
kitu laiku susitarus telefonu.

V A U J A S 
105 0

CHRYSLER

*2,495
Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnas

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER - PLYMOUTH DISTRIBUTOR

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. VIrginia 7-1515
Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir rcmontavimo įstaiga

Tel. WAlbrook 5-2670
Res. HUltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. Ir žežtad. pagal sutarti 

TeL ofiso PR. 6-8838, rez. RE. 7-6193

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GTDYTOJAB)
SM6 We«t 63rd Street

VAL. kasdion nuo I—4 p. p. to 7:10 
Iki 6 vai. TrečtaA to žožt uždaryta 

Telefonas GRov.hUl t-llh

DR. ALDONA A. JUAKA
amų Ligų spbciausis

PRITAIKO AKINIUS

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akto: pritaiko zklalna, 

keičia stiklus to rtmua. •
4456 So. Oalifornla Avė., Ohicago 

Šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki t; žežtad. 

10 vai. ryto Iki 4; trečlad. ir aekmad. 
tik susitarus

TeL oftoo TA 7-4787, rez. PR 4-lMu

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4646 S. Aihland Avė. (kamb. 211) 
Vai. nuo 2—4 to 8—8; trečlad., Be4- 
tad. to Kkmad. tik pagal .utart|. 

Jeigu neatsilieps vlrimlnžtl telefonai
šaukite Mldway 8-0001

V
Valandos; 6—12 

tarimų ižaisu^Li^tf to 7—6 v. v. 
rrus trečiadienius

Telefoną* REllanoe 6*1611

DR< WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIBTUV1B GYDYTOJAS)
3M5 W«6t 5*h Street

VAL. 1—4 popiet, 6:66—8:66 
Trečiad. pagal sutarti

F. AILEIKIS, Q.F.
Orthopedaa - Protezlstee 

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Speo. pagalba kojon.

(Arch Supporte) |y 8.L
Vai.: 6-4 Ir 6-8. šeštadieniais 6-1. 
1RTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 

6660 W. 68rtl St. Chicago 96, Ot , 
^Tc^PRoto^l^6-6665 *

M turite parduoti ar Unuoaao- 
tl, pasiskelbkite smulkių ikelbtmii 
skyriuje. Skelbimą gaUte perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640.

Tež. eMeo Ir buto OLympta 6-416B
DR. F. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4M8 W. lMh St, Ooero 

Kasdien t—S v. Ir 6—I v. vakar*
Išskyrus trečiadienius 

Hutas 1566 So. 4Mb Avė. 
ksštadienlale 16 Iki 6 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KKdzle 6-6866

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

<146 S. Archer Ava,
VAL.'Kasdien popiet* nuo }6-8:86 v. 
Vak. pirm., antr.. ketvirt. 6-8:10 v.

Trečiadieni tik susitsjus

1664 A Oakley A»4m Chkiago

Tel. ofiso He. 4-2163, rez. PR. 6-8484

DR. Y. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6256 South Western Avenne
VAL. kasdien 2—4 dJ p. Ir 7—8 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais to 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnubų 6-1166

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. l iki 4 v. p. p. ir 8—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

ret ofiso PRospeot 6-0400
Rezld. PRospect 6-9406

DR. ONA VAžKEVIOIUS
(Vaškevičlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vai. 
vak. žežtad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
tr kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1497 So. 49th CL. Cicere 
Kasdien \0-12 vai ryto Ir 6-6 vai, 

vak. šeštadieniais 10-3.
' 'b. TshdiacL uždaryta i1 

Ofiso ir buto tel. OLympto 2-1681

Te*, ofiso VIctory 2-1681
Rez. VIctory 2-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHlRURGAJI 

802 West 3 Irt Street 
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių) 

Prižmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 8-8 v.v. žežtad. 1-4 vai. popiet. 

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-6166

DR. F, C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 8 Iki 8 vak.

Trečiad. ir žežtad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rei. PR 6-6666

DR, P. Z. ZALATORIS
Utį g& BdMed gtnrt

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6666 
Rezld. 6600 S. į—* — Ava,

VAL H v. r. Iki l p. p.; »—8 v, r,

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri >6 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1826 
Pritaiko aklnlnsb 
Kreivas skis

Ofisas to akinių dlrbtuvS 
756 Weet 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tra- 
člad. nuo 10-12, penktadienį 16-9 16
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.
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TRISDEŠIMT METŲ
Busimąjį sekmadienį, būtent liepos 15 d. Chicagos ir apylinkių 

lietuviai vyksta į Marijos kalnelius, kad susitiktų, pasimatytų, pa
sikalbėtų. Jie turi ir kitą tikslą — paremti Tėvų Marijonų kongre
gacijos darbus, kurie yra ir platūs ir stambūs. Vadinkime tą mūsų 
tautiečių suvažiavimą į „kalnelius“ — Hinsdale, III., kaip norite, 
pikniku, gegužine, bet reikalas vienas ir tas pats — lietuvis susi
tiks su lietuviu; pasitars dienos klapsimais, daug, ką prisimins. O 
daugeliui bus kas prisiminti.

Šiomis dienomis sueina trisdešimt metų nuo įsteigimo Berniu
kų Kolegijos toje pačioje vietoje, kurioje susirinksime būsimąjį 
sekmadienį — Hinsdale, III.

Iškilmingas šios mokslo įstaigos įsteigimo aktas buvo atliktas 
1926 metų vasarą besilankant arkivyskupui Jurgiui Matulevičiui,
M.I.C., tuometiniam kongregacijos viršininkui. Naujosios, ir pir
mosios lietuvių berniukų kolegijos patalpos tuomet buvo pašventin
tos pačio kongregacijos viršininko ir Apaštališkojo Delegato Lie
tuvai, kuris tų pačių metų pavasarį įsteigė atskirą bažnytinę pro
vinciją Lietuvoje, ją padalindamas į penkias vyskupijas su arki
vyskupu - metropolitu Kaime.

Šio svarbaus akto liudininkai buvo: kun. prof. P. Būčys, MIC, 
kun. Feliksas Kudirka, MIC, (tuometinis provinciolas), kun. Vin-. .... — ,
centas Kulikauskas, MIC, kun. dr. Jonas Navickas, MIC, faktinasis1 !°,
kolegijos steigėjas ir pirmasis jos rektorius ir daug kitų.

Kaip gerai žinome, šie visi garbingieji marijonai — pionieriai 
jau yra mirę, tačiau jų darbai, jų atminimas mūsų tarpe tebėra 
gyvas. Jie ir dar gyvųjų tarpe tebesantieji marijonai daug darbų 
pradėjo, daug ką įsteigė, mūsų dienraščiui ir kitiems laikraščiams 
pagrindus patiesė, bet įsteigtoji lietuviams berniukams augštes- 
nioji mokykla ar tik nedaugiausiai žadėjo lietuvybei išlaikyti, lie
tuviškajai kultūrai puoselėti. Pačioje pradžioje kolegija turėjo di
delį pasisekimą. Ji sutraukė apie šimtą berniukų. Patalpos jai Tuo metu Amerikos kainų ly- 
greit pasidarė perankštos, užtat reikėjo naujų rūmų jieškoti. Jie 
buvo surasti Thompson, Conn., (Marianapolyje) ir į juos buvo per
kelta mokykla su visais mokiniais ir mokytojų personalu. Visą 
eilę metų toji mokykla tarnavo išimtinai lietuvių reikalams. Ji 
jiems tarnavo tol, kol lietuviai siuntė'savo sūnus jon. Ji šiandien 
nors ir lietuvių kongregacijos vadovybėje tebėra ir pasiliks, tačiau 
jau yra verčiama ir ne lietuvius berniukus priimti, nes lietuviai 
tėvai nebemato reikalo remti savo pastangomis įsteigtą mokslo 
įstaigą.

Liepos 15 dv bevaikštinėdami Marijos kalneliais prisiminsime 
anuos laikus, prisiminsime ir Dievo Tarną ark. Matulevičių, ir 
vysk. Pr. Bučį, ir kun. Navicką ir pirmuosius Tėvus Marijonus, 
atvykusius 19i3 metais Amerikon rūpintis savo tautiečių religi
niais, kultūriniais ir tautiniais reikalais. Juos prisimindami, kelsi
me klausimą, ar nevertėtų mums į savo įstaigą, įkurtą prieš 30 
metų atkreipti rimtą dėmesį ir užpildyti ją lietuviais mokiniais.
Tai būtų labai vertingas šios sukakties paminėjimas, tai būtų gar
bingas prisiminimas juos steigėjų ir tinkamas įvertinimas jų padė
tų pastangų. Tikrai rimtai besisielodami lietuvybe, turėtume mesti 
tuščias kalbas, bereikalingus vieni kitų kaltinimus, bet imtis kon
krečių žygių: užpildyti turimas lietuvių mokyklas, inimant ir Ma- 
rianapolio Kolegiją, lietuviais mokiniais ir esame tikri, kad tuo 
būdu lietuvybės išlaikymui daugiausiai padarytume.

Tokios tai mintys kyla mumyse belaukiant lietuvių sąskrydžio 
į Marijos kalnelius liepos 15 d.

PASKUTINIŲJŲ METŲ INFLIACIJOS 
RAIDA IR ATEITIES GALIMYBES

DR. J. BUDZEIKA
Dabartinis laikotarpis yra va riuos\vienas darbininkas paga

dinamas Infliacijos amžiumi,! mina vieno darbo valandos bė- 
nes per paskutiniuosius dešimt- gyje. Juo didesn. tas kiekis, tuo 
mečius visos tautos yra pergy- didesnis produktyvumas). Pas- 
venę didelę infliaciją, kurios pa kutintųjų penkerių metų bėgy- 
sekoje daugelis žmonių patyrė je Amerikos ūkis pergyveno di- 
didelius nuostolius. Todėl ir dėlę pramonės ekspansiją ir
šiuo metu tautos yra labai jaut 
rios infliacijos pavojui ir visą 
laiką su nerimu žiūri į ateitį, bi* 
jodamos, kad jų taupmenų ir 
pinigo vertė daugiau nebekris- 
tų.

Amerikos ūkyje infliacija y- 
patingai stipriai reiškėsi 1940- 
1951 metų laikotarpyje. Tuo 
metu dolerio vertė nukrito apie

dolerio ir taupmenų vertė suma 
žėjo per pusę ir visi taupytojai 
pajuto didelius nuostolius. 1949 
metais infliacija buvo šiek tiek 
pristabdyta, bet 1950 metais, 
Korėjos karui prasidėjus, ji vėl 
pradėjo stipriai reikštis ir 1951 
metų pavasarį pasiekė viršūnę.

fabrikų modernizaciją. Kiek
vienais metais išleidžiama yra 
naujų fabrikų statybai ir to
bulinimui 27 bilionai dolerių, gi 
1956 metais tam tikslui būsią 
išleista 35 bilionai dolerių. Nau 
jų technikos išradimų ir tų dide 
lių išlaidų pasėkoje Amerikos 
pramonės produktyvumas yra 
labai padidėjęs. Paskutiniai
siais metais jis didėjo 3 nuo
šimčiais į metus, tuo tarpu 
1900-1950 laikotarpy j jis didė
jo tik 2 nuošimčiais į metus. Gi 
juo didesnis produktyvumas, 
tuo didesnis yra tautos aprūpi
nimas prekėmis. Tuo būdu nau 
jų prekių kiekiai buvo siūlomi 
rinkoje ir jų kainos todėl turė
jo tendenciją visą laiką mažėti.

TAIP DABAR ATRODO

Princesė Grace. Monoko princo 
žmona, šypsosi žvelgdama į sa
vo karalystę. (INS)I ■■■ II .1*1 lljl ...-■■■■ ■ ■ ■t.

gis buvo augščiausias istorijo-’ Kitas svarbus ginklas prieš 
je. Nuo 1952 metų infliacija infliaciją paskutiniaisiais pen-
jau daugiau nebesireiškia. Kai
nų kilimas tapo pristabdytas, 
ir dolerio vertė jau nebekren- 
ta. Rezultate, 1952-1956 metų 
laikotarpis galima skaityti kaip 
pastovių kainų laikotarpis, ar
ba kitais žodžiais, tai buvo ne 
infliacijos, nė defliacijos laiko
tarpis.

Kainų pastovumo priežastys

Paskutiniųjų penkerių metų 
bėgyje Amerikos ūkyje reiškė
si keletas veiksnių, kurie toli
na infliacijos pavojų ir skatino 
kainų pastovumą.

Pirmoji priežastis buvo pa
didėjusi pramonės gamyba ir 
padidėjęs produktyvumas. (Žo 
dis produktyvumas reiškia tą 
kiekį prekių ir gaminių, ku-

Aš DAR TIK MOKAUS
Daug kag klaidingai mano, 

kad pasisekimas gyvenime atei
na pats savaime, be didelio dar
bo, rūpesčio ir pastangų. Esą, 
reikia tik turėti laimės, ir vis
kas bus gerai. Tačiau gyveni
me tai nebūva. Didžiųjų žmonių 
gyvenimas rodo, jog savos gar
bės ir turtų pasiekė tik per nuo
latinį darbą. Pasiekę viršūnių 
jie taip pat nenuleido rankų, 
nepaliko be darbo. Pavyzdžiui, 
vienas didyiausių menininkų pa
sauly Mykolas Angelas, pasie
kęs didžiausios garbės ir visus 
stebinęs savo kūriniais, mlolat 
sakydavoAš dar tik mo
kaus“.

Savo miegamajame kamba
ryje jis laikydavo marmuro ga
balą, kad naktimis galėtų kalti 
statulas, jei jį užpultų nemie
ga.

Įžymusis prancūzų karo va
das Napoleonas buvo tikras 
darbo skruzdė.

“Darbas — tai mano gyveni
mas”, sakė Napoleonas. Dar
bas jam buvo visko pradžia ir 
pabaiga. Jis valgydavo pasku
bomis: 8 minutes pusryčiams, 
15 min. pietums. Dažnai dirb
davo po 15 valandų nevalgęs. 
Jis nuolat mokydavosi, gilinda-

jam prilygti kaip karo vadui, 
politikui, sumaniam valstybi
ninkui, plačios Lietuvos kūrėjui 
ir gynėjui. Jis tapo Didžiuo
ju, nes nebuvo jam lygaus. Ko
dėl?

Štai ką apie jį kalba lenkų 
istorikas Dlugošas: “Jis, Vy
tautas, taip taupo savo laiką, 
— sako Dlugošas, — jog jam 
nežūva nė viena valandėlė. Jis 
taip atydžiai ir uoliai eina savo 
didžiojo kunigaikščio pareigas, 
kad net pietus valgydamas, ar
ba keliaudamas, teisia savo 
valdinius, nagrinėja jų skun
dus, tvarko ir atlieka savo rei
kalus.”

Taigi mūsų didysis valstybės 
vyras nepraleisdavo minutės 
veltui: nei savo rūmuose būda
mas, nei į karo lauką vykda- 
fnis. Per visą savo gyvenimą 
Vytautas tegėrė tik vandenį, 
nevartodamas nei midaus, nei 
vyno, nei alaus, nei šiaip svai
giųjų gėrimų.

Kartą žymus Amerikos mi- 
lionierius Vanderbidtas paklau
stas, kur glūdi pasisekimo pa
slaptis,-atsakė:” čia nėra jo
kios paslapties”, čia reikia tik 
dirbti, o nestovėti vietoje”.

Garsusis prancūzų rašytojas

Vadinasi, inteligentijos kuo 
plačiausia kūryba, technikos 
pažanga, išradimai, gausi lite
ratūra, o taip pat darbininkų 
speciališkumag ir darbo pamė
gimas jiems garbę, b mums nu
sistebėjimą sužadina.

Tautos darbštumas — svar
biausias turtas — amžiais, no
ksta. Tai ne ūpo padaras, beį 
įsigalėjusios tautoje sistemos 
išvada, todėl nuo mažens siste- 
matingai turime jaunas kartas 
treniruoti darbštume ir darbo 
pamėgimu.

Neprivalome skųstis, aima
nuoti, kad esame negabūs ir 
nieko gyvenime negalime di
dingo nuveikti. Per nenuilsta
mą darbą ir netalentingieji gali 
prasimušti priekin. Dirbkime, 
nepraleisdąmi laisvos valandos, 
išnaudokime kiekvieną minutę, 
neg tik per darbą įgijamas lai
mėjimas. J. Miškinis

kiais metais buvo laisvos kon
kurencijos veikimo padidėji
mas. 1950-1955 metai tuo at
žvilgiu buvo skirtingi nuo 1940 
-1950 laikotarpio. Dabartiniu 
metu prekių pasiūla yra labai 
didelė ir vartotojai turi dideles 
pasirinkimo galimybes. Tokiose 
sąlygose prekybininkai negali 
reikalauti perdaug augštų kai 
nų. Priešingai, jie yra priversti 
mažinti kainas iki pačio gali 
mo ribų ir konkuruoti tarp sa 
vęs dėl kiekvieno vartotojų iš 
leidžiamo dolerio, l'ą įvykių ei
ga dąr kartą parodė, kad lais 
varne ' kapitalistiniame ūkyje 
laisvoji konkurencija yra ne 
paprastai didelis ir svarbus eko 
naminės pažangos veiksnys. Jei 
gu laisvoji konkurencija turi 
galimybių pasireikšti, 1 tautos 
ūkis klesti, ir vartotojų masės 
tuo daugiausiai naudojasi.

Trečias anti-infliacinis veiks
nys buvo protinga dabartinės 
administraoijos ir fiskalinė po
litika. 1940-1950 dešimtmetyje 
piniginėje politiko jie Viešpata
vo J. M. Keynes’o filosofija, ku 
ri skelbė, kad taip vadinama 
"maža” infliacija yra naudinga 
krašto ūkiui. Praeitojo dešimt
mečio patyrimas tačiau parodė, 
kad ilgu ateities mastu ta filo
sofija yra žalinga, nes veda į 
ilgalaikę infliaciją ir dolerio nu 
vertinimą. Dabartinės moneta
rinės politikos filosofija yra 
skirtinga, šiuo metu svarbiau
sias tikslas yra išvengti betko- 
kios kainų infliacijos, ir fede- 
raliniai centriniai bankai ir 
krašto iždas gan griežtai laiko
si tos politikos. Pinigų kiekis 
apyvartoje paskutiniųjų 5 me

tų bėgyje padidėjo tiek, kiek 
tai reikalauja padidėjusi pramo 
nės gamyba, krašto biudžetas 
yra subalansuotas, ir nauji pi
nigai neleidžiami į apyvartą 
virš normalumo, kaip yra buvę 
pereitame dešimtmetyje.

Ateities perspektyvos

Kalbant apie infliacijos atei
ti, dažnai yra sakoma, kad da
bartinis laikotarpis yra Inflia
cijos amžius. Šis pasakymas im 
pilkuoja, kad mūsų ekenominia 
me gyvenime yra kažkokios pri 
gimtos jėgos, kurios stumia vi
są krašto ūkį infliacijos krypti
mi. Todėl, esą, ateityje infliaci
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vosi į kiekvieną dalyką. Knyga I Volteris dažnai paklaustas sa-
jo buvo nuolatinis draugas. Be 
abejonės tai buvo didelių gabu
mų ir nemažo talento vyras. Ta
čiau tie gabumai vargu ar būtų 
iškėlę jo vardą, jei dieną po 
dienos, valandą po valandos iš
būtų dirbęs.

Edisonui tik 16 valandų dar
bas į parą ir didelis ryžtumas 
teleido tiek išradimų padaryti 
ir nemirtingojo vardą įgyti.

kydavo: “Pasaulyje yra trys 
žodžiai: darbas, darbas, dar
bas”.

O Amerikos automobilių ka
ralius Fordas išleistoje savo 
knygelėj pataria žmonijai, kaip 
savo gyvenimą tvarkyti ir 
kaip praturtėti, kurioje papa
sakoja, kad jis labai daug var
go ir dirbo ir tik per ištver
mingą darbą — jisai sako

Pažiūrėkime į mūsų Vytauto | jūs tegalite sau geresnę ateitį 
Didžiojo gyvenimą. Kas galėjo praskinti,

ELE MAZALAITĖ.

PJŪTIES METAS
ROMANAS

11 tęsinys
Ar tai buvo jų kerštas jai ? Ar jie gailėjosi jos iš 

tikro ir leido taip išsiveržti putoms, kad nenuspaustų 
jos viduje? Ar skaitė, jog tiktai tiek ir tegali žydė 
išgyventi, kad jos broliai žūna. šitaip bjauriai, kaip ne
buvo niekuomet. Tarytumei būtų lengviau, jeigu jie 
žūtų statydami piramydes Egipte, ar laužo liepsna ma
žiau degino Ispanijoje: juk čia buvo atimtaš ir mirties 
grožis ir didybė, kada valkatos rinko juos, pirklius ir 
rabinus iš mažų miestelių, advokatus, daktarus, gra
žias ponias iš miestų apskričiuose, Kaune, Vilniuje. Jie 
kasė sau duobes, jie nusiimdavo įsakomi brangenybes

ja visą laiką didėsianti, ir do
lerio vertė visą laik} mažėsirn- 
ti.

Mėginant šį tvirtinimą anali
zuoti, visų pirma reikia įsisą
moninti, kad infliacija nėra 
kažkokių antžmoniškų jėgų 
mums suteiktas reiškinys. In
fliacija yra žmonių veiksmų pa 
daras, ir ji gali būti žmonių 
kontroliuojama. Nuo mūsų pa
čių priklauso, kokia bus infliaci 
jos eiga ateityje, ir .mes dar ne 
žiAome iki šiol jokių dėsnių, ku 
rie sakytų, kad infliacija yra 
vienintelė ir neišvengiama įvy 
kių eiga. Juk 1939-1940 dešimt
metyje mes turėjome labai stip 
rią infliaciją ir tada buvo kal
bama, kad defliacija yra neiš
vengiama įvykių eiga. Todėl tad 
pasakymas, kad dabartinis lai
kas yra Infliacijos amžius, tu
rėtų būti priimamas su tam tik 
ra kritika. Tas kritikos jaus
mas galbūt šiek tiek sustiprės, 
jeigu mes panagrinėsime tas 
priežastis, kurios šiuo metu vei 
kia infliacijos ir defliacijos 
kryptimi.

Kaipo vienas svarbiųjų fakto 
rių veikiančių defliacijos kryp
timi yra jau augščiau minėtas 
produktyvumo ir pramonės ga
mybos didėjimas. Dabartinė A- 
merikos ūkio ekspansija ir tech 
nikos pažanga tęsis dar ilges
nį laiką. To rezultate prekių 
pasiūla visą laiką didės, ir tai 
vers1 prekybininkus ir pramoni
ninkus konkuruoti tarp savęs 
ir mažinti kainas. Tai bus bene 
didžiausias ginklas prieš inflia- 
dją ateinančių keletos metų 
bėgyje.

Darbo unijų politika irgi tu
rėsianti didelės įtakos į inflia
cijos eigą. Darbo unijų svarbiau 
sias tikslas yra augštesni atly
ginimai. Jeigu savo reikalavi
muose dėl augštesnių atlygini
mų darbo unijos yra nuosai
kios, tai išeina į naudą darbi
ninkams ir visam krašto ūkiui. 
Svarbiausia yra, kad atlygini
mų padidėjimai atitiktų produk 
tyvumo padidėjimui, nes augš
tesni atlyginimai yra galimi tik 
tai tada, jeigu didėja darbinin 
kų produktyvumas. Jeigu ta
čiau produktyvumas nedidėja, 
o atlyginimai yra pakeliami, 
tai reiškia tik atlyginimų padi
dinimą tam tikru dolerių skai
čiumi, bet ne perkamąja galia. 
Iki šiol darbo unijų politika tuo 
atžvilgiu buvo palyginimai nuo
saiki. Jeigu darbo unijos laiky
sis ir ateityje, infliacijos pavo
jai nebedidės.

Bene svarbiausias veiksnys 
ateities infliacijos eigai būsian 
ti valstybės piniginė ir iždo po
litika. Bendrai yra laikoma, kad 
kiekviena valdžia yra linkusi į 
infliaciją, nežiūrint jos pasisa
kymų prieš infliaciją. Mat, in
fliacijos pradžioje gyvenimas 
žmonėms yra lengvesnis, žmo
nės yra patenkinti, ir jie balsuo 
ja už tą valdžią, kuri tokias są
lygas suteikia. Tai galima paly
ginti su alkoholio veikimu. Pra 
džioje, alkoholinius gėrimus be 
geriant, žmonės yra patenkinti, 
linksmi, ir jie jaučiasi laimingi. 
Sekantį rytą tačiau ateina at
siskaitymo diena. Tas pats yra 
ir su infliacija. Rūsčioji diena

(Nukelta į 4 psl.)

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...
I

• Įsteigta Chicagoje 1905 metaįs.

• Nuo 1905 metų ši bendrove pergyveno karus, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau-

. pytą dolerį.

• Angštus dividendus išmokėjo visada be per- 
stojimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iŠ kitur, jei atne
šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN ’.

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III.
1 Phone VI 7-7747 '

JOHN J. KAZANAUSKAS, Prea.

Chartered ir Suporviaed by the United States Government
Įstaigos VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai. po pietą. Ketvirtadieniais nne 9-tos valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 vaL ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma

norėdami pasakojo. Bet jie turėjo ir kitko pasakyti: 
žmogus nebuvo pakeistas į blogą, kaip nesistengė vel
nias. Daugybė įvykių buvo, kad žydės perduodavo savo 
mažyčius kaimynei katalikei, ar net nepažįstamam, kad 
išsaugotų savo kūdikius gyventi, ir nebuvo atsitikimo, 
kad motina būtų buvusi apgauta. Ir kunigai, ir vienuo
lės gelbėjo vaikus ir slėpė suaugusius, darė jiems netei
singus gelbstimus dokumentus — ir patys buvo vokie
čių gaudomi ir sunkiai baudžiami už gerą širdį. — Ta
čiau šito paskutinio ji negirdėjo, ji nesiklausė, — jos 
ausys buvo užkimštos velėna, po kuria gulėjo jos sene
lis. Šitą jie sužinojo per Vibrienės kauniškius gimines, 
tačiau niekas negirdėjo apie tėvą, tačiau jis nebuvo pa
bėgęs, to Judita negalėjo tikėtis. Iš ghetto! Ir jeigu jo 
nebuvo ir ten-------—

„Ar tu dar klausi manęs, kieno galvos atėjo Judi
ta?“ — sušnypštė ji. Ji stovėjo ir matė Mykolo tėviškės 
trobą, prieangį ir kalbėjo į Kauno pusę: — „Man ne
reikėjo įmegsti priešų vardų, kaip madame Defarge — 
aš žinau. Jų visų galvų noriu! Nesvarbu, kad tie, kurienuo savęs, jie nusivalstydavo iki nuogumo, liepiami — ... _ .. , , .. . ,. . . . . ,x„..j! , , , ,. . , , , . savo rankomis žudė, kad jie patys blogai baigė, kaipjuos šaudė prie kolektyvinių kapų krašto ir užkasdavo ____ oolrrt V, -J- .7

gal dar gyvus. .

„Vokiečiai“, — sakė Jonas, ir Judita rėkė: — „Lie
tuviai! Krikščionys!“ — ir Jono motina kartais atsi
liepdavo: — „Palikime Viešpačiui atsiteisti ui kiek
vieną“.

Taip po kiekvienos jų dviejų išvykos į miestelį Ju
dita girdėjo tokias naujienas. Negali kaltinti, jog jie 
skubėjo pasakoti: tai ji skubėjo ištraukti naujienas, ir 
šitie keisti žmonės nemokėjo meluoti, užklupti, jie ne-

tavo motina sako — atsiėmė užmokestį. Bet man už 
mokės likusieji“. — Ji žiūrėjo, kaip trobos langą atsi
švietė saulė įr jai atrodė, jog ji gavo laukiamą signa
lą. — „Ir tavieji, — sumurmėjo ji netikrai. — Ir tavo 
motina, ir tavo brolis — aš jų labiausia neapkenčiu. 
Ir tavo namų“. •

Jai stačiai skaudėjo viskas, kai ji žiūrėjo į tuos na
mus ir atsiminė pirmą rudenį, žiemą, pavasarį — ši
toje troboje. Kartais ji apmirdavo, kaip įšalęs vabalas, 
ji gyveno tuo kas būvo, ji net paklausė Jono lt skaiti

nėjo knygas, kurių jie turėjo nemažai — ant vienų buvo 
užrašyta Mykolo vardas, ant kitų; Klierikas Kazimieras 
Vibrys. Ji skaitė betką, kaip valgė betką, ji nebesispar- 
dė nei keikė — neapykanta buvo sutirpinta į perdaug 
sunkų liejinį, neatkeliamą. Kartais ji tiktai bijojo, net 
užmigti, nes atbudusi galėjo pamatyti kareivius — vo
kiečius fantomus, kuriuos girdėjo esant, bet nematė. Ji 
stebėjosi, kad kaimynai, nors ir toli jie gyveno, tačiau 
nėra abejonės, kad visi žinojo, kas gyvena pas Vibrie- 
nę, — kad ir elgetos, kad ir užklydę praeiviai, niekas 
neįkišo liežuvio. Ar tas tiesa, ką Jonas buvo prasitaręs, 
jog jo motina nėra padarius nė vieno neteisingo žings
nio, taip žino visi kas tiktai girdėjo jos vardą, ir niekas 
nedrįsta jai daryti blogo? Ar dėl to žmonės užmiršo, 
kad jos sūnus komunistas, jog kitas sūnus kunigas?

Ir pagaliau Judita buvo net sugebėjus nebijoti, ji 
pradėjo dirbinėti — niekus, ji siuvinėjo sūnui mažus 
drabužėlius, ji taisėsi sau sukneles iš medžiagų, kurias 
jai atvežė iš kažkur Vibrienė. Ir nežino, kaip būtų buvę 
toliau, jeigu ne radijas.

Kai ji pirmą kartą atsuko Maskvą, ji baimingai pa
žvelgė į šeimininkus, bet jie nepasijudino iš vietos, ir 
nuo tada ji nuolatos klausėsi, rusiškai ir lietuviškai, nes 
tokiu metu ir vyro motina, nors ji neišsidavė, nors dir
bo kitką, nepraleido nė žodžio. Judita matė, ir jai buvo 
piktai linksma, kad senė turi išklausyti dainas ir pro
pagandą, kaip bausmę už mažą lašą vilties, kad gal, 
kartais, bus paminėtas vienas vardas. Jo nebuvo. Ne
buvo. Kas galėjo išvardinti visus, kurie nepasiekė Ru
sijos bėgdami.

IBaduglu) _____ _
I
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BUDRIKO
VASARINIS BALDŲ IŠPARDAVIMAS 

SUTAUPYKITE 30% IKI 70%

Nauji Gyvenamojo Kambario Setai, Miegamojo ir Valgo
mojo Kambario Baldai, Dinettes, Kaurai, Gaziniai Pečiai, . 
Skalbiamos Mašinos, Dulkių Valytuvai, Televizijos, Radios, 

šaldytuvai, HI-FI Komb. Phonogratai.

Proga sutaupyti $100 ir daugiau ant Sealy, Simmons, Pull- 

man, Sleeprite Hide-aBeds kiekvieno stiliaus ir spalvos.

TREMTIES KELIAS NUO BERLYNO 
LIGI KRASNOJARSKO

Paskutiniu laiku tremtiniai 
iš Sibiro parašo nemaža laiškų. 
Apie patirtus vargus jie užsi
mena labai atsargiai ir netie
sioginiu būdu. Rankose turiu 
X-nės laišką, kuris iš kitų laiš
ku išsiskiria tuokad visai aiš
kiai, nors ir trumpai, pasakoja, 
kaip ji su savo vyru ir dviem 
mažom dukrelėm 1945 metų žie 
mą pateko netoli Berlyno į ru
sų rankas, buvo parvežti Lietu 
von ir pagalios 1951 ra. ištrem
ti į Krasnojarsko sritį Sibire, 
šis laiškas, rašytas nemokytos 
kaimo ūkininkės, atskleidžia g a 
na ryškų vaizdą, ką išgyveno 
ir išgyvena lietuviai tremtiniai. 
Laiškas rašytas iš Krasnojars
ko srities š. m. gegužės 30 d. 
Tekalba pats laiškas:

dom į vagonus, ir be persėdimo 
parvažiavom į Vilkaviškio sto
tį. Tiesa, kelionėje kažkokioj 
stoty pranešė, kad karas baig
tas. Tai buvo ę-0 gegužio. Iš 
stoties išėjau jieskot, kur ap
sistot. Parėjus į savo kaimą 
(18 kilometrų), nepažinau bu
vusios sodybos: apdegę medžiai, 
ir sugriuvę molių krūvos riog
so, nė vieno sveiko trobesio nė
ra likusio, ir išvažiuojant į že
mę sukasti daiktai, visi iškasti 
— tik duobės. Tada parėjau į 
savo tėviškę (10 kilometrų). 
Ten viskas sveika likę, rodos, 
ir karo nebūta... Paskui grįžau 
į savo kaimą, ir susiradom ap
sistojimo vietą pas kaiminką, 
šalia savo žemės.

Infliacijos raida ir
ateities galimybės

(Atkalta iš 3 pusi.)
ateina vėliau, bet tada būna 
jau pervėlu.

Juo didesnė valdžios įtaka į 
ekonominį gyvenimą, juo didės 
nia yra infliacijos pavojus. O 
jeigu valdžia galut. perima viso 
krašto ūkio tvarkymą, kaip y- 
ra socialistinėje santvarkoje, 
tada infliacijos grėsmė yra ne
paprastai didelė. Todėl netenka 
stebėtis, kad tie visi kraštai, 
kurie turi socialistinę ar pusiau 
socialistinę santvarką, chroniš
kai serga infliacijos liga. Ame
rikos ekonominės santvarkos

eiga paskutiniaisiais dešimtme
čiais irgi reiškiasi tam tikru 
valstybės vaidmens padidėjimu 
ekonominiame gyvenime; ir toji 
eiga tdrbūt tęsis ir ateityje. To 
dėl Teikia laukti, kad tas išsi
vystymas didins infliacijos pa
vojų ateityje. Tačiau trumpos 
ateities mastu žiūrint, gali bū
ti įvairių svyravimų. 1952 me
tų respublikonų laimėjimas 
šiek tiek pristabdė šią kryptį į 
etatizmą ir valstybės kišimąsi 
į krašto ūkį, ir todėl valstybės 
politika paskutiniųjų keletos 
metų bėgyje nebuvo naujos in
fliacijos šaltiniu.

Nors ateitį pranašauti yra

sunku ir pavojinga, daugumas 
ekonomistų šiuo metu yra nuo 
monės, kad artimiausių keletos 
metų bėgyje infliacijos pavo
jus nebūsiąs didelis. Kiekvienu 
atveju, nėra jokių davinių, ku
rie sakytų, kad 1940-1950 me
tų patyrimas turėtų pasikarto
ti. Kas liečia tolimesnę ateitį, 
pav. 15-25 metų laikotarpį, vy 
raujanti ekonomistų nuomonė 
laukia infliacijos didėjimo. Tas 
didėjimas būsiąs lėtas ir palaip 
snis, _bet galutiname rezultate 
dolerio vertė po keletos dešimt
mečių turbūt būsiantį mažesnė, 
negu ji yra dabar.

$575 PULLMAN 2 gab. Sofa ir Kėdė............... $284-
$299 KROEHLER 2 gabalų setas..................... $149
$150 2 GABALŲ Sectional ................ ............. $ 7|

I *

5 49 
169

M 09 
$167

$98 STUDIO COUCH ...........................

$249 GEN. ELECTRIC Autom. Plovykla 

$425 GENERAL ELECTRIC 2 durų šaldytuvas $<

$225 GENERAL ELECTRIC šaldytuvas ....... $ -|

$225 ELEKTRINIS PEČIUS ..................................t...........................

$325 PHILCO TELEVIZIJA, Console, 21 colio

$299 DUMONT TELEVIZIJA, Console,'21 colio 40
$399 ZENITH TELEVIZIJA, Console, 21 colio $-|
$245 GENERAL ELECTRIC, Console, 21 col. TV $-|

$225 TRAVLER TELEVIZIJA, Console, 21 colio $ -| *| 0 
$149 STALO MODELIO TELEVIZIJA, 21 colio 

$125 RCA VICTOR Televizija, nešiojama ....

$195 HI-FI CONSOLE PHONOGRAFAS - 
FM r AM RADIO Kombinacija...................... $

$59 HI-FI PHONOGRAFAS, Automatinis,
3 greičių ....... . .............................. ;............ $

10,000 PORCELANO CHINA IMPORTUOTU INDŲ UŽ

REGULIARINftS KAINOS. 25c. VIENAS, IR AUKŠČIAU.

50 GAB. PIETŲ SERVIZO 
SETAS ................  28. $12

100 GAB. PIETŲ SERVIZO 
SETAS ................ 48. $24

32 GAB. STAINLESS STEEL 
SETAS ................  28. $12

100 GAB. STAINLESS STEEL 
SETAS ............... 48. $24

32 GAB. WM. ROGERS 
SETAS ................  49. $29

52 GAB. COMMUNIT'Y
SETAS ................ 84. $54

52 GAB. ROGERS 1847
SETAS ................  72. $48

Lengviausi išmokėjimai

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE

3241 SOUTH HALSTED ST.
T ei. CAlumet 5-7237 

Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais 
iki 9:30. Atdara sekmadieniais 10-5

Budriko Ratilo Valanda H WHFC, 14fi0 kil., ketvirtadieniaiH 
nuo 6 Iki 7 valandoj vakare.

$

“Brangiausia, geriausia te
tukę N., karštai bučiuoju Jus 
ir dėkoju už suteiktas žinias, 
kur randasi mano tėvai ir Jūs, 
tetuke. Gavau nuo savo vyro 
brolio iš Lietuvos laišką, ku
riame radom Jūs, tetuke, adre
są; buvo dar parašyta, kad ma 
no tėvai randasi pas savo gi
mines Amerikoj. Man tiesiog 
neįtikėtina, kaip jie ten pate
ko. Aš visą laiką maniau, kad 
jų ir mano brolio nėra gyvų.

Ten (t. y. netoli Berlyno) 
mes gyvenom netoli vienį kitų 
ir iš vakaro dar kalbėjom, o 
naktį viskas susimaišė, užėjo 
svetima šalis. Kai nutilo, pasi
žiūrim — tuščias kaimas, kur 
ne kur žmogų pamatai. Ryto
jaus dieną draugai (t. y. ru
sai) išsivedė mano vyrą ir ki
tus jaunus vyrus, o mus jaunas 
bobas išvarė į Lenkiją apkasų 
kast. Ten gyvenom dvare ir 
pas tokią didelę upę kasem. 
Darbas buvo, sunkus, žemė įšą- 
lus. Maistas kareiviška* iš ka
tilo. Ten padirbom trik savai
tes. Grįždami į savo kaimą, vos 
kojas pavilkom. Grįžus ten ra
dau ir savo vyrą. Jis dvi dienos 
kai buvo grįžęs; jo nepaėmė į 
armiją, kad jam koją skaudė
jo, vos paėjo.

Tada atvažiavo vyresnieji, ir 
vyrus pristatė šert karvių, ku
rių buvo daug surinkta. Balan
džio mėn. pradėjom dirbt Įsu
kus. Vieną popietį bulves sodi- 
nom. Tik kur buvęs nebuvęs, at 
jojo raitelis ir perskaitė popier 
galį, kuriame buvo parašyta: 
rytoj važiuojam namo. Mes nu 
stebom ir pamanėm, kad veš į 
kokį valdišką darbą. Bet vis- 
tiek parėjom ruoštis. Ir anksti 
rytą atvažiavę padvados* (t y. 
vežimai) nuvežė į stotį. Ten sė-

Pradėjom vargingą gyveni- 
m4, gyventi iš penkių pirštų. 
Vargais negalais, su pagalba 
žmonių ir nesigailint savo jėgų, 
įsigijom ir karvę su arkliu ir 
kitką visa. Pasisėjoųi ir paso- 
dinom daržų. Jau buvo ir ko 
pavalgyt, ir kuo apsirengt. Ir 
vėl ištiko nauja audra, naujas 
smūgis: antrą valandą naktį 
spalio mėn. teko palikt viskas, 
palikt pažįstamus kampus. Ir 
vėl kelionė. Keliavom dvi savai
tes. Mergaitės buvo dar mažos: 
vienai 3 metai, kitai 5 metai. 
Antrą atvažiavimo dieną pradė 
jom dirbti, ir darbas kasdieni
nis : kolchoze sekmadienių ne
švenčia tik valstyhines šven
tes.

Jau tuoj bus peaki metai. Tu 
rim savo bakūžėlę, pasisodinam 
bulvių, laikom paršiuką, kelias 
vištas. Taip ir pragyvenam. Be 
duonos dar neteko būt. Ir duo
na ne rlginė, bet kvietinė, čia 
rugiai neauga... Nieko viršaus 
ir nematom, kaip juodą kasdie
ninį darbą. Žiemos Jabai šaltos, 
žiaurūs vėjai ir pūgos nuolati
nės. šaltis laikosi apie 40 laips
nių. O per šaltį vistiek reikia 
dirbti, ant pečiaus nieks nepa
sotins... Mergaitės mokosi ge
rai. Sveikos gerai auga. Iš kar-

Žlunga komunizmas
Laisvosios Europos komiteto 

egzekutyvo narys H. Gregory 
Thomas sekmadienį Pilsen par
ke, Chicagoje .kalbėjo gausiai 
susirinkusiems čekams, bešven 
čiantiems Čekoslovakijos dieną. 
Svetys kalbėjo:

— Raudonosios santvarkos
stabai krinta ar yra nuverčiami 1 
nuo savo altorių. Komunistų 
partijos nariai blaškosi, kaip 
paklydusios avys. Jų dabarti
niai vadai — Chruščevas ir Bul 
ganinas — bandė save gelbėti 
apkaltindami pavo pirmtakus. 
Sovietinio komunizmo silpnu
mas matosi stebint tuos žmo
nes ir klausant jų žodžių, sa
komų vieton grasinimų, kuriuos 
jie reiškė dar tik netolimoj pra
eity.

Visuomet būk kuo nors užsi
ėmęs ir žiūrėk į ateitį su vilti
mi. Statyk oro pilie, jei nori, 
bet tik gražias ir neperdaug.i

—Ch. Kingsley

to, kai atvažiavom, sunkiai per 
sirgo. O dabar niekad neserga, 
nors ir taip šiltai niekad nesi
rengia, kaip rusų vaikai. Perei
tą žiemą Renutė vaikščiojo če- 
batukais, nebuvo kur gaut vel- 
tinukai. Bučiuoju Jus, brangio
ji tetuke, ir džiaugsmingai lauk 
siu atsakymo. D.” J. M.
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DARBO VALANDOS: WWA. AMT C. ir.PE.NKT- 9-5vv
° UBTVIieTAmtNIAlS.: •

Seštadielni ais •• • * T7
TREČ.IAOIE-NIAIS UX0AB.VTA 

ADEE.SAS -.4.030 S. AfeOHEJZ- AVĖ. CVUCACO 3Z.IUL. 

TEL. LA. 3-^119

NELAIKYKITE SUTAUPYTŲ PINIGŲ NAMIE!

ATIDARYKITE TAUPOMĄ SĄSKAITĄ ŠV. ANTANO TAUPYMO B-VEJE, 

kur jie bus saugūs ir atneš augščiausią dividendą visoje Chicagoje nuo menesio pirmos 

dienos, jei pasidesite pinigus prieš 10-tą dieną.

ŽAIDŽIA...
(Atkelta iš 2 pusi.)

Stovyklai vadovauja tikrai 
Dievo apdovanota jaunimo vadė 
seselė Paulė. Jai padeda sese
lės Margarita, Bernarda ir Kris
toforą. Sportui ir žaidimams 
vadovauja nepriklausomoje Lie
tuvoje pasižymėjusi sporto va

ldovė L. Marijošienė. Mažąsias 
mergaites dainų, žaidimų ir lie
tuvių kalbos moko ką tik ba i ju
si Hartfordo konservatoriją N. 
Stadalnlnkaitė. Vyresniąsias dai 

Jnų moko tą pačią konservatori
ją baigęs Hartfordo lietuvių pa
rapijos vargonininkas J. Petkai- 
tis, o lietuvių kalbos — jau mi
nėta Ilona Marijošiūtė.

Į stovyklą mergaitės priima
mos nuo 7 iki 16 metų amžiaus 
dviems ar keturioms savaitėms. 
Dabar yra 90 stovyklautojų, 
daugiausia iš New Yorko, Con- 
neetieut ir Massachusetts vals
tybių, bet yra ir iš toliau at
vykusių, kaip iš Miluraukee, 
Wis., PhHadelphijoa, Baltimorės 
ir net iš Chicago®. Po dviejų sa
vaičių stovyklos visos vietos 
bug užpildytos, t y. bus visas 
100 stovyklautojų, kurios liepos 
22 d. seselių rengiamoje N. Ang 
lijo® lietuvių dienoje tur«e pro
gą gražiai pasirodyti su įdomia 

^*ir įvairia programa. Pr.

FREE GIFTS
Kad paskatinus jus pradėti taupyti mūsų keturiolikos milijonų ($14,000,000.00) do

lerių stiprioje ir lietuvių tvarkomoje įstaigoje... per liepos mėnesį bus duodamos šios 
dovanos mūsų taupytojams:

VELTUI (nemokamai) LAIKRODĖLIS; RANKOGALIŲ SAG- 
TUKAI, PLUNKSNA ir PIEŠTUKAS, atidarantiems naują ar pa
pildant jau esamą taupymo sąskaitą 05,000.00. VELTUI ŽIEBTU
VĖLIS, PLUNKSNA ir PIEŠTUKAS atidarantiems naują ar papil
dant ju esmą taupymo sąskaitą 02,000.00. VELTUI STIKLINĖ

- ' I

PELENINE atidarantiems naują ar papildant jau esamą taupymo 
sąskaitą 050.00 ar daugiau.

e ,
L ' / a
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ST. AATIIOM SAV1NGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III. Tel. TOwnhall 3-8131 - 8132
Atidarą kasdien; Uždara trečiadieniais ............................. JUOZAS GRIBAUSKAS. Vedėjas
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JOSEPH F. ROPA' 

DIENA
Laimingosios golfo dienos ir 

vėl su mumis ... Gi geriausia 
iš jų visuomet yra metinė Jo- 
seph F. Ropa Golfo Diena. Šiais 
metais įvykis bus trečiadienį, 
liepos mėn. 11 d., 1956, Mid- 
west Country klube, Hinsdale, 
Illinois.

Į šį įvykį atsilankys žmonės 
iš visur . . . nes tai yra diena 
mūsų maloniam nekilnojamo 
turto registruotojui (Recorder 
of Deeds) pagerbti. Rengimo 
komitetui būtų tiesiog neįma
noma susisiekti su daugybe jo 
draugų. Tačiau tai yra diena, 
kuri visiems ir visada buvo pati 
spalvingiausią kokia tik begali 
būti. Jos spalvingumas prasi
deda su skaisčia aušra ir bai-

KUNIGAS IDfiJŲ KOVOSE
KUN. J. KIZMICKIO 20 M. KUNIGYSTES SUKAKTĮ MININT

Pastoracijos sąlygos Anglijo- suose jų dvasiniuose reikaluose, 
je labai ypatingos. Lietuviai čia 
teturi vos vieną bažnyčią (Lon
done) su dviemis vietoje gyve
nančiais kunigais marijonais, 
kurių vienas taipgi važinėda
mas lanko apylinkės lietuvius.
Vienas kunigas gyvena Man- 
chesteryje ir eina vikaro parei
gas anglų parapijoje. Lietu
viams jis jokiu būdu negali 
skirti viso laiko ir tik du kartus 
mėnesyje atlaiko pamaldas Man 
chesteryje gyvenantiems lietu
viams.

kunigo vietą pasaulyje.
Tuoj po pamaldų . parapijos 

salėje buvo surengti jaukūs, šei
myniški pietūs, kuriuose daly
vavo daugiau 100 žmonių. Pra
džioje visiems sugiedojus “Ma
rija, Marija”, trumpą žodelį ta
rė bažnytinio komiteto pirm.

Birželio 21 d. kun. J. Kuz- ’ ^z. Bivainis, kviesdamas K. Ma 
mickiui suėjo 20 metų kunigys- ša.la.itį parapiečių vardu pasvei-

uym’nkap, a p t a rdamas šia. Tačiau tarp katalikybės ir ir sukaktuvininko gyvenimo, pa
bedievybės negali būti koegzis-j žymėjo, kad kun. J. Kuzmickio 
tencijos. Tiesa, šiandien kaikur gyvenimas ir veikla krypo tri- 
katalikų tikėjimas antrą kartą mis šakomis — Die”U, tėvynei

z

Be to nuo 1955 m. pradžios jis 
redaguoja dvimėnesiniį kat. kul
tūros žurnalą “Žibintą”, tvar
kydamas ir visus jo administra
cinius jo reikalus.

tės. Ta jo sukaktis buvo pami
nėta Nottinghamo stambioje ko

kinti sukaktuvininką.
Kalbėtojas savo kalbai pasi-

lrnijoje birželio 24 d. per Jo- Į rinko temą — kunigas idėjų ko- 
n^nes- 'voje. Ilgiau sustojęs prie Baž-

Be šių trijų kunigų, dirbančių 
Anglijoje pastoracinį darbą, y- 
ra ketvirtasis — kun. Jonas 
Kuzmickis, kuris, gyvendamas 
Bradforde, lanko dar apie 10 
kitų vietovių, kur lietuviams laigiasi su tyrąja nakties vėsu , ,, A . .

ma. Įdomumas atsiranda dėl to, ° Pama as ir Pa arnauJa vi- 
kad komitetas daug ir rūpes
tingai dirba, šią Joe Ropos die
ną planuodamas ir rengdamas.
Kur tik bepasifvelgsite, visur 
jus sveikins, visur esanti nuo- • 
širdaus draugo ar svečio ran
ka, svečio, ieškančio pramogos, 
geros pramogos, ar tai būtų 
golfas , ar kortos ar papras
tas nuoširdus pasiplepėjimas.

Tačiau, mūsų maloniam Juo
zui ši proga tėra tik naujos en-! 
ergijos pasisėmimas . . . dėl, 
to, kad jame visuomet galima 
rasti tai, ką mes vadiname ti
kruoju visuomenės draugu.

Dėl platesnės informacijos 
apie Golfo Dieną pašaukite ko
mitetą: DEarborn 2-4479, arba 
rašykite: Joseph F. Ropa Golf 
Day Committee, Room 808 —
111 Wcst Washington Street,
Chicago 2, Illinois.

— Ropa Golf Cay Committee 
(Skelb.)

Pamaldos

Paamldos tą dieną buvo labai 
iškilmingos, neg jų metu itin 
gražiai solo giedojo Irena: Bis- 
kienė, vargonais akompanuojant 
D. Fidlerienei. Gražiu sopranu 
solistė pagiedojo dvi giesmes — 
“Avė Maria” ir “Kai širdį tau

nyčiog reikšmės kultūrai, pa
stebėjo, kad anksčiau ir jis pats 
abejojęs religijos vaidmeniu, ta
čiau skaityba, mąstymai ir gy
venimo patirtis privertė jį pa
keisti savo nuomonę. Katali
kybė ir apskritai krikščionybė 
davė Vakarų kultūrai pagrindą 
ir šiandien kiti nė nejaučia, kad

turi bėgti slėptis ą katakombas, 
tačiau jis kaip tik ir klesti, kai 
priespauda jį suspaudžia. Tė
vynės meilė taip pat nepamiršta 
tikėjimo: mylėdamas Dievą, my 
lėsi ir savo tėvynę. Gale kalbė
tojas iškėlė sukaktuvininko bū
dingą bruožą — artimo meilę. 
Tai jis važiuoja jieškodamas lie
tuvio, tiesdamas jam pagalbos 
raną, grąžindamas jį ir Dievui, 
ir Lietuvai.

'• v rutrPrograma
Protarpinis b e sistiprinančius 

ir besišnekučiuojančius svečius 
linksmino mūsų atžalynas. Kai 
G. Domeikaitė gražiai padekla
mavo “Voverytę”, jaunimo ir 
skautų vardu sukaktuvininką 
pasveikino V. Fidleris. Prave-

įr jaunimui.
Nedidelis J. Ožtiis padekla

mavo “Be mamytės”, o po jo 
sukaktuvininką pasveikino Mo
terų Draugijos vardu Zavads
kienė. Vėl gražus B. Bedulsky- 
tės eilėraštis “Vytis” ir turi
ningas LRS pirm. Juozelskio 
sveikinimas. Jis pažymėjo, kad 
sukaktuvininkas eina visur, kur

jį šaukia Dievas ar tėvynė: lai
ko pamaldas, skaito paskaitas, 
lanko plačiai išsimėčiusius lie
tuvius ir dar suranda laiko re
daguoti Anglijos katalikų lietu
vių pasididžiavimą — žurnalą 
“Žibintą”, kurio mums gali pa
vydėti ir turtingesnių kraštų 
lietuviai.

Gražiai paties sukaktuvinin
ko parašytą eilėraštį “Čia ne 
mano nameliai” padeklamavo 
ministrantas Sig. Domeika. Po

(Nukelta į 7 psl.)
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. 18 artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ELL. 

Telefonas — FRontier 6-1882
skausmas . Pamokslą sakė pats jie alsuoja krikšičonybės dva- dęs analogiją tarp skautų šūkio lluiiiiii,|l|i„|ll||l,l|liiiii„l|,l||l|l,ll|l||,||l||l|,iiliii,iiiiiiiiaiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiilii*

CHICAGO SAVINGS NAUJAS NAMAS

Illlllllillllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllll
VASARVIETE “NIDA”

Snv. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SIIORES, IND.

Tel. Michigan City TRiangle 2-2711
Lietuviškas maistas, alus ir vynas 

Gera maudymuisi vieta
iiiiiitiiiiiiiiiiiimiiiiiitiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiii

GUDAUSKŲ
BEVERLY HILU* OELINVClA 
Geriausios gėlSs dSI vestuvių, banke 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

3113 tVFJST «3RD STREET 
TH. Fltospoot R-AMI3 ir PR 8-OM34

Kairėje matote būrį įtakingų asmenų, 1955 m. rugsėjo 12 
dieną susirinkusių į Chicago Savings & Loan Association 
naujo namo, esančio 6243-45 So. Westem Avė., statybos 
pradžios (ground breaking) ceremonijas. Paveiksle iš kai
rės į dešinę stovi: Jack Healy, vyriausias egzaminatorius 
iš State Auditor įstaigos; Jolin McCarttay, Marųuette 
įjp-tional Bank direktorių pirmininkas; Barney R. Piet- 
kiewicz, Crane Savings & Loan Association prezidentas; 
Julius Brenza, Metropolitan State Banko prezidentas; 
Allan Anderson, Federal Home Loan Banko viceprezi
dentas; Walter McAvoy, Illinois įstatymus leidžiančios 
įstaigos atstovas; Michael Hannigan, 15-to tvardo repu- 
blikonų komiteto atstovas; Jobu Kluczynski, J. A. Vals
tybių kongreso atstovas; Bernice Stephon, Chicago Sav
ings sekretorė; John Pakol Jr., Chicago Savings vice
prezidentas; John Gregg, Chicago Savings viceprezidentas; 
Anton Valonis, Metropolitan State Bank iždininkas; Cbas. 
Beehham, direktorius; Pereitai Trudeau, Chicago Nation
al Banko viceprezidentas; Ralph Puslis ir William Se- 
bastion, Chicago Savings direktoriai.

Kasamojoj .mašinoj sėdi: John Rakei Sr., Chicago 
Savings prezidentas; Miss Eldine Pakel, tarnautoja; 
John F. O’Tooic, 15-to tvardo demokratų komiteto atsto
vas, ir Norbcrt H. Lamberty, Chicago Savings advokatas.

Į statybos pradžios ceremonijas dar buvo atvykę Mr. 
ir Mrs. A. Rudis, teisėjas Alfonse F. VVells,. kun. E. 
A. Convvay, lietuvių anglų spaudos bei įvairių Real Estatc 
įstaigų atstovai, nors paveiksle jų ir nėra.

P&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODtl* 

Pardavimu Ir Tainymu
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 82, III. — Tel. LA 3-8617

SOPHIE RARCU? 
RADIO PROGRAMA

I* WGGR atotlar — Hnr.Ka i4>0 
NUO PIRMAM. IKI PENKTAI) 

v*:46 im 9:>u vai. ryte 
8K6TAD. «:to Iki i:tu ryta 

PIRMADIKNNIO va k. nuo 7—1 v 
SLKAb. #:30—9-.3O v. r. U aUMU 

WOPA — 1490 kU.
Chicago 29. . U. HEmlock 4-1411 

7121 So. ROCKWEt,I HT

Žemiau dešinysis paveikslas rodo iki šios dienos padarytą Chicago Savings naujo namo statybos progresą, o dar žemiau kairėj esantis paveikslas rodo šios įstai
gos namą, kai šių metų pabaigoje jis bus baigtas.

Chicago Savings & Loan Association naujasis namas bus ne tiktai vienas gražiausių tos rūšies namų visoje Chicagoje, bet jis bus įrengtas su vėliausiais pagerini
mais bei patogumais greitesniam ir malonesniam taupytojų,bei paskolų aplikantų patarnavimui.

Chicago Savings iš anksto kviečia kaip senus, taip ir naujus taupytojus, ir bendrai visus lietuvius 
rengtis į Chicago Savings naujo namo šaunų atidarymą (Grand Opening) 1957 metų sausio mėn.

Kad persikeltų į naują namą su turtu, nemažesniu kaip 20 milijonų dolerių, Chicago Savings kvie
čia visus į talką. Per pirmus šių metų 6 mėnesius Chicago Savings turtas paaugo virš $2,400,000.00. Jei 
taip augsime ir per ateinančius 6 menesius, tai į naują namą persikelsime su turtu, viršijančiu $20 000 - 
000.00. Kad užtikrintume tokį patį augimą, pradedant 1-ma ir baigiant liepos 15-ta diena kiekvienas, ati

darantis naują sąskaitą arba padidi
nantis savo seną sąskaitą su nema
žiau kaip $10.00 — gaus puikią do- 
vanėlę. O padedantieji nemažiau 
$1,000.00 gaus kamerą arba nepa
prastą 4 asmenų stalo setą. Vaikai, 
atėję su tėvais, taip pat gauna dova
nų.

. Chicago Savings per 32 metu saugiai ir pelningai tarnauja savo taupytojams. Per visą tą laikotar
pį ji visada išmokėdavo aukštesnį dividendą negu didžiuma kitų finansinių įstaigų. Toliau gyvenan- 
tieji pas mus gali taupyti laiškais. Norint sužinoti mūsų mokamus dividendus ir mūsų teikiaipus ver
tingus patarnavimus, prašome mums paskambinti GKovehill 6-7575.

Pas mus taupomi pinigai yra pilnai apdrausti. \

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
6234 South Western Avenue

• ■ Į
Atdara — pinnad. nuo 12 iki 8 vai., antrad. ir penktad. nuo 9 iki 4 vai., ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai., trečiad. uždą ryta visą dieną, o šeštad. nuo 9 iki 2 vai. po pietų.

■a ARTI IR TOLI BALDU
PERKRAUSTYMAS
Naiijaa apeelaliM dideli* 

mink vežimini mi pilna ap
draudė. Pigu* Ir ■ųilnlngaa 
patorna vlina*.

R S E R Ė H A S
U>»« 8. tViMNl St., Chicago 8.
Illinois, tel. VI 7-2972

JI
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KAS KĄ IR KUR
—9-to VVardo Lietuvių Demo

kratų Klubo valdyba kviečia visus 
narius, prijaučiančius ir politikie
rius atvykti j mėnesinį susirinki
mą kuris įvyks liepos 17 d. 7:30 
v.v. 10806 S. VVabaah Avė.

Būs svarstoma svarbūs reikalai, 
aptariama birželio 24 dienos pasi
sekusi gegužinė ir ruošiamasi ant
rai, rudeninei gegužinei, kuri į- 
vyks rugpjūčio 19 d. prie 87 ir 
Western Avė..

Po susirinkimo visiems daly
viam gaivinantys gėrimai nemo
kamai.

J. Skeivys, 
Klubo valdybos nirm.

— Santarlečlų suvažiavimas. Š. 
m. rugsėjo mėn. 6-9 dd. Tabor 
Farm, Sodus, Mich., įvyksta tre
čiasis visuotinis santariečių suva
žiavimas. Suvažiaviman kviečiami 
ir studentai, nesantariečiai. Suva
žiavimo vienos dienos mokestis 
Liet. Stud. Santaros nariams $5. 
(Maistas, nakvynė). Pageidauja 
daugiau žinių, prašomi kreiptis i 
suvažiavimo rengimo komisijos 
pirmininką kol. J. Smulkšti (Dre- 
xel 3- 0487; gyv. 726 W. Garfield 
B’vd.)

L. Zaba] iūnas

— Seserų Kazimleriečių Rėmė
jų Dr-ios susirinkimas įvyks sek
madienį, liepos 15 d. 2 vai. po pie
tų. vienuolyne. Šis susirinkimas 
itin svarbus, nes turime naujų pro 
jektą. reikia, kad visi rėmėjų sky 
riai dalyvautų, todėl prašome at
siųsti atstoves susirinkimam

A. Nausėdienė, 
pirmininkė.

Sportininkas j misijas
Buvęs Pittsburgho Pirdtes 

beisbolo komandos sviedinio 
metikas, tapęs Maryknoll vie
nuoliu — broliu Cąrlonas, pa
sirinko misijų darbą ir rugpjū
čio mėnesį išvažiuoja j rytinę 
Afriką. Savu laiku jis savo 
sporto karjerą pradėjo Londo
ne, vėliau pasižymėjo Pittsbur- 
ghe.

Dievo neturi tik tas, kuris jo 
nejieško. Pradėk jo jieškoti, ir 
jis bus tavyje, o tu jame.

—L. Tolstojus

PAJIESKOJIMAI
Pajieškoma: Marija Armonavi- 

čienė-Maskoliiinaltė, duktė Juozo, 
išvykusi iš Lietuvos 1935 metais. 
Jieško iš Lietuvos Norgelytė Zu
zana, duktė Jono. Atsiliepti šiuo 
adresu: Antanas Juzelskis 4909 
Lovett, Detroit 10, MlcMgan.

Pajieškomi: ANTANAS BARĄ-
NAUSKAS, gyvenęs ar gyvenąs 
A ngl i joja; BIRUTfi KRAPAVIC- 
KAITfi, gyvenusi Danijoje ar Švedi
joje :, ONA KLIMAITE, gyvenusi 
Danijoje ar Švedijoje. Visi šie as
inius kilimo iš Gelgaudiškio mieste
lio, Šakių apskr. Jiems turiu lnbai 
svarbių žinių iš Lietiivos. Jieškomie- 
ji arba kiti ką nors apie juos žinan
tieji prašau rašyti šiuo adresu; Rev. 
Juozas V. Kluonius. 1050 Ferdinand 
St., Detroit 9, Michigan.

Dirbti nemiegojus — menkas 
malonumas. Kokio vėsintuvo ar 
vėdintuvo Tamstos butui reikė
tų? Klausk pas Gradinską, J. 
G. Television Co., 2512 W. 47th 
Str., FR 6-1998.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — MOTERYS

Pakelia žibalo išvežiotoji) 
algas

1,500 narių sunkvežimių šo* 
fenų unijos, kuriai priklauso 
išvežiotojai žibalo, patvirtino 
susitarimą, kuriuo jų atlygini
mas pakeliamas 15 centų valan 
dai.

Užsimušė policininkas
Policininkas Raymond Ben- 

son, 27 m. amžiaus, mirtinai už 
simušė, kai jo vairuojamas au
tomobilis ties 123 gatve ir Wes- 
tem avė trenkė į elektros stul
pą. Velionis l?uvo išmestas iš 
mašinos. Su juo važiavusio jo 
žmona — nesužeista. Iki sekma 
dienio nakties Cook apskrityje 
susisiekimo nelaimėse buvo už
mušta 291 asmuo; iš jų 174 
buvo užmušti Chicagoje.

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

Unlversal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

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

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės: *

DAINUOK
12 dainų rinkinys vienam ir 
dviems balsams su fortepionu. Me 
lodiją ir žodžius parašė Jonas 
Gvazdaitis. Fortepionu! pritarimą 
patvarkė Juozas Žilevičius.

Kaina $2.50 

Užsakymus siųskite: 
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL.

.illlllllllllllllllllllllllllllllllllllillliiiillliiii
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: VIrginia 7-6640.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Norite nekiln. turtą pigiai pirkt 
arba greit ir garai parduot — 
kreipkitės f šią įstaigą.
Parūpinant gerom sąlygom paskolus

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA 8-8384

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — VVA1. 5-6015

Medinis 5 kamb. 2 mieg. ir porčlų 
kambarys. Centr. šlld. — alyva. Ro
man ir 63 apyl. Didelis sklypas. Daug 
gėlių ir medžių. >14,500.

Mūrinis su maisto krautuve ir 4 
kamb. butu. >100,000 metine apy
varta. Marųuette Parke.

Medinis — krautuvė ir 5 kamb. 
Labai gėral einantis biznis. Įkainuo
tas skubiam pardavimui. Brlghton 
Parke.

Mūrinis 4 kamb. Centr. fiild. Gage 
Parke. 10,500.

Mūrinis 3 bt. ir krautuve Brlgh
ton Parke.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders. Insurance

2737 West 43 St.

CLifside 4-2390

REAL ESTATE

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARV PUBLIC 
2405 West 51 St. 
VVAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

-re 7 r r sVs?E~ *
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MATONIS,
Namų PRospect 8-2071

BY OWNER 
ANTĮ OCH

Year ’round home on wooded lot 
on East Loon Lake. 3 bdrms., comp. 
llv.-dip. rm. natl. firepl., cab book- 
ease, sun perch, cab. kit„ full bemt., 
oil ht., 2 car gar. Lot 132x224. 
Lake rights, swimming and fishing. 
Mušt be sieen to be appreciated.

Very reas.
Antioch 478.12.

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
■ s *

t*F 1$ TOLI IR ARTI

NAUJI OIDEU TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO ĮRANKIAI 
ILGU METU PATYRIMAS-PIGUS IRSĄtlNINGAS PATARNAT/MAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU>olc 5-9209

Pijus IX bus paskelbtas
palaimintuoju

Renkami duomenys ir jau 
vedama byla popiežių Pijų IX 
paskelbti palaimintuoju, o pas
kiau ir šventuoju. Iš dabartinės 
proceso eigos atrodo, kad pa
laimintuoju bus paskelbtas 
1958 metais. j

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:

Pirmad., antrad., penktad. ir 
iefitad. 8 vai. ryto iki 4:10 p.p.

Trečlad. 9 ryto Iki 11 vai.. 
Ketvlrtad. 8 vai. iki t vai vak.

Sukaki u vinių Metų Dovanos Taupytojams

PALATINE

Rustic ranch home, paneled in 
fine woods, wood burning crab 
orchard fireplace, large new 
horse barn; 8 acres beautiful 
oak and hickory woods; creek; 
acreage alone good investment 
at $35,000. Leaving statė, imm. 
possession.

PALATINE 13R2

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St 
Fk. DAnube 6-1791 

Padeda pirkit! - parduoti natnua 
aklus, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vertimus. Tvarkr 
imigracijos dokumentus. Ofisas atds
-as kasdien nuo 10—7.

, 5300 S. DAMEN AVĖ. Medinis na
mas. 4 kamb. virSuj, 3 apačioj. Tuo
jau galima užimti.

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
N O R V I L A-K U R S I U S

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospect 8-5454

CICERO. Bargenas. 2-jų butų mū 
rinis namas — 5 ir 6 kamb. Apylin
kėje 50tJi ir 16tb St. Karštu vande
niu alyva apšildymas. Rūsvs. $22, 
900; įmokėti $6,000. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd. Blshop 2-2162.

Kas, perkant arba parduodant na
mus, norite sąžiningo ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo, kreipkitės į

VENTA REAL ESTATE 
4409 S. Fairfield, tel. LAf. 3-3881 
Vai.: Kaskien nuo 9-12 ir 4-7 vai. 
vak. šeštad. nuo 9 v. r. Iki 8 v. v.

Trečiadieniais uždaryta.

' 6423 S. KEELER AVĖ. 5 kamb. 
mūrinis namas. Tile vonia ir virtuvė. 
Gazu apšild. Garažas. Židinys-“ fire
place”. Tel. POrtsmouth 7-2477.

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

S/

BARGAIN PRIGE. PARK RIDGE 
Bv owner. 5 yr. old. frame semi- 
ranch; expandable. Large L shape 
liv-din. rm., 2 bedrms., full bsmt.; 
drapes; liv. rm. 22’xl3’. Fully 
landseaped $22,900. 2907 Oakton, 
T.Alcott 3-5784.__________

$11,500 pilna kaina. 6 kamb. na
mas. Naujas centr. apšild. karštu 
vandenių. 2 autom, garažas. Platus 
sklypas. Daug priedų. Įmokėti $2, 
500. SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LAwndale 1-7038.

SECRETARY
Tliis is your opportunity to be- 

come associated with a leading 
Company. This is a position with 
a definite future.
REQUIREMENTS:

Shorthand, 90 words per minute; 
typing 60 words per minute. 
Forty hour week.

BENEFITS

• 24 working days, paid
_ vacation

• 8 paid holidays per year
• Generons siek leave, retire- 

ment plan, hospital and 
insuranee program. Phone

MR. C. E. DREW

COlumbus 1-1278

LOCAL OFFICE OF

S A N D I A
CORPORATION
A subsidiary of the Western

Electric Company, engaged in 
research and development of 
nuclear weapons.

HELP WANTED — VYRAI

WANTED - BRIGHT 
• YOUNG MAN

BETWEEN 19 AND 21
To work as TELLER in 

SAVINGS & LOAN ASS’N 

Pleasant working conditions &
many company benefita.

Call MRS. EISIN

CLiffside 4-0104
REIKALINGAS BARTENDERIS,
vyras arba moteris. Turi kalbėti 
angliškai. Teirautis po vai. va
kare pas Stajiley.

DRexell 3-8514'

RESTORANUI REIKALINGAS 
VALYTOJAS-DŽENTTORIUS. Nuo
8 vaĮ. vak. Dirbti apie 3 valandas, 
5 ar 6 dienas savaitėj. PALANGA 
RESTORANAS, 6918 S. Western 
Avė., GRovehill 6-9490.

IŠNUOMUOJAMA

Išimom, mieg. kambarys 

4523 S. Franciseo Avė. 

CLiffside 4-1937

PROGOS — OPPORTUNITIESi»»me

YOUNG LADY
Wanted for part time office 

work.

Mušt be able to type.
5 day week, including Satur-'' 
day. Closed on Wednesdays.

Call MRS. EISIN

CLiffside 4-0104

Neat and pleasant 
Young Lady

wanted by a Savings & Loan
Assoc. as a Switchboard 

operator.
Mušt do some typing. Plea

sant working conditions and 
many company benefits. Call —

MRS. EISIN 

Cliffside 4-0104

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 

General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4220 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insuranos 

2737 W(«t 4.3rd Street

M

Šiais metais Crane Savings mini savo 30 metų 
sukaktį. Šia proga bendrovės vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau
pytojams. Štai jos:

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba padės j senąją $50.00 ar 
daugiau, tai gaus dovanų bendrovės laktą su termometru 
arba puikią piniginę.

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stiprų ir parankų 
plastikinį arba nailoninį shopping bag (krepšį pirkiniams).

3. Kas padės $500.00 ar daugiau, tai gaus saugią dėžę doku
mentams laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

2555 West 47th Street LAfayefte 3-1083
B. R. Pietkiewici, pro.; E. R. Pietkinrica, aekr. ir advokatas

Mokame aukštus dividendus. Kvituojame čekius. Parduodame 
Ir išperkama valetybėa bonus. Taupytojams patarnavimai veltui. 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN. APDRAUSTA IKI $10,000

DARBO VAIxANDO8: pirmad. Ir ketv. nuo 9 iki 8 vai. vak.; 
antrad ten) Ir penktadlen) nuo 9 Iki S; trečiadieni uždaryta, 
o SeStadleniais nuo 9 valandos iki vidudienio.

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. Ht SKOUNIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S 10,000.00 
I N

Paskolos Duodamos Namų (gijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, UI.

GRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, DL

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN. >
3430 So. Halsted Street Chicago 8, UI

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St Chicago 8, UI.

PIRKITE TIESIAI Iš 
SAVININKO

Gerai veikiančią maisto produktų 
krautuvę — “MIDVVEST”. Galite 
pirkti ir namą. Pirkaite pigiai; par
duodama dėl nesveikatos. HEmlock 
4-0800.

By Owner
Grocerland Store

Good Nortb aide trans. comer lo- 
eation. Mcat Market, produce — 
bekery. Ejtcel. opp. for bnte.ber, 
double store. RAvenswood 8-2490.......... -.. — ■ ■■■ ■ ■ ■ I A

By owner
• ROOMING HOUSE

N. W. 5 unitą, 6 rms. owner, 
oil ht. Gar. Bus. and building. 
New foundation, new wiring. 

Reason.
JUniper 8-2560

AUTOMOBILE*, — TRUOKB 
Automobiliai — SunkveMndaf

VIKTORO K O 21 C 08 
UetuvUka gazolino stotie Ir auto

atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keldlamoa dalys

CALL-MEMOTORS C0.
MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai .

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. CAIumet 5-7252

LIET. APDKALDŲ AGENTŪRA 
Vlaų rftfilų apftraudoe. Automobl

ilų finansavimas. Notarlataa. Vaiaty 
bės patvirtintos kalima.

Prie* darydami apdrandas kitai 
pasiteiraukite pas mua

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook B-M71

INTERSTATE INSURANCE AOENCY 
AlOė R. Ashland Avė., Chicago 3«, III

MM. Remkite dien. Draugą!

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
2523 W. 09 st. Chicago 29, HL,

I’Rospeekt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. P. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
* atlieka remonto darbus,
* {rengia aluminijaus langus Ir 
' duris.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiii

ANTANAS LUKAS IR SONUS
2717-19 West 7lst Street

Building oontractors 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881
iiiimiiiiiimiitiiiiiiiiuiiimiiiiimiiiiiiiii

’JiiimimiimiiiiiiiiiimiimimmmiiiiiiĮĄ
LIETUVIU STATYBOS = 

BENDROVE

MORAS !
BUILDERS, INO.

Stato gyvenamuosius na- s
S mus, ofisus ir krautuves pa- = 
S gal standartinius planus ai = 
S individualinius pageidavimus. į 
į įvairūs patarimai atatjy- ? 
= bos bei finansavimo reika- E 
j lais, skiciniai planai ir na- E 
g mų įkainavimas nemokamai. E

Statybos reikalais kreiptis E 
5 i reikalų vedėją šiuo adresu: S
| 10NAS STANKUS 1
E kasdien nuo 4 vai. popiet Š 
E Tai. PRospect 8-2013 
E 6800 80. CAMPBELL AVĖ, =

CMcago 29. IlfinoU 
Nllllllllllllllllllllllllllllllllliiiliuiiliuiiii:

ŠILDYMAS
A Stančianskas ir A. Izpkm 

nstolluoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 8. 49th GOURT, CICERO

TeL OLymplc 2-9311 nuo 8 vai 
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telef. nuo 5 vaL vak.: OLympt 
2-6752 Ir OLyniptc 2-8402



Aatr&dįenis, liepos 10 d., 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

KUNIGAS IDĖJŲ 

KOVOSE
(Atkelta iš 5 pusi.)

z to LAS selmbūrio vardu sveiki
no K. Deveikis. Pažymėjęs, kad 
mūsų istorija turtinga veikė
jais kunigais, kurie daug dirba

GARSUSIS NEAPOLIO VULKANAS
T. B. MIKALAUSKAS, Broklyn, N. Y. 5

Atsivertusieji žydai Baigiama remontuoti 
Koelno katedra

Rugpjūčio 29 d. vėl bus pra
dėta naudoti pamaldoms garsio
ji Koelno kaitedta, gotikos sti
liaus pažiba. Karo metu ji buvo 
tiek sunaikinta, kad jo3 atsta
tymas pareikalavo beveik 
$10,000,000.

Išaugo 65 pastatai
Per paskutinius 12 mėnesių 

Los Angeles diecezijoje išaugo 
65 nauji bažnytiniai pastatai: 
37 bažnyčios ir 28 mokyklos. 
Čia neįskaitomi pastatai naujų 
klebonijų, ligoninių, salių ir ri
tu įstaigų.

25 amerikiečiai įšventinti.
, • Liuvene

Amerikiečių kolegijoje prie 
katalikų universiteto Liuvene, 
Belgijoje, po II Pasaulinio karo 
jau įšventinti kunigais 25 teolo
gijos studentai amerikiečiai.

Ponią VIKTORIJĄ JONIKIENĘ ir 

visus gimines, vyrui KAZIMIERUI mi

rus, iš širdies užjaučiame.

Salomėja ir Juozas Vidžiūnai

New Yorke rugpjūčio 11 d., 
minint mirtį nacių nužudytos 
žydų kilmės vienuolės — filoso
fės Edith Stęin, bus šv. mišios 

kurį pogrindį; ten tematysi tik1 na dažnai pasitaiko. Antrą kartą ;r tvaska it n šv Mišią« laikvRišdegusią žemę, milžinišką duobę! išgąstingai pasireiškė i63i met. f f u“ „n
gruodžio 15, užsitęsęs iki sekančių
metų vasario 25 d. Dvidešimt kar
tų supurtė Neapolio miestą, dū
mai vertėsi debesimis, aptemdy- 
damį saulę. Lava išsiliejo 50 kilo-

Jau 12 metų kaip šis Italijos miestus. Didžiųjų vulkano veiki- 
ugnikalnis užgeso, šiandien nu- mų viso yra buvę dvidešimt pen- 
sileidžiama j kraterį, kaip į bet-] ki, neskaitant mažesnių, kurių ga

ir nieko daugiau 
Praeitais amžiais Neapolio gy-

Lietuvos naudai, su džiaugsmu ^entojai meldėsi į Sv. Januarijų, 
___ 1 kad užgesintų vulkaną, šiandienpastebėjo, jog ir sukaktuvinin
kas garbingai tęsia kun. Kate
lės, kan. Tumo - Vaižganto ir 
kun. Lipniūno darbus, daug pa
sidarbuodamas mūsų brangiai 
tėvynei.

Du dvynukai Matulevičiai gra 
žiąi padainavo tėvelio išmokytą 
dainą “Du broliukai”, o po jų 
sukaktuvininką sveikino tėvų 
komiteto vardu J .Kiburas. Gra 
žus B. Radzevičiūtės eilėraštis 
“Debesėliai” ir nuoširdus Kri
vicko sveikinimas. Jis priminė 
mūsų nepriklausomą gyvenimą 
Lietuvoje, kada kun. J. Kuzmic
kis redagavo vąikų laikraštėlį 
“Žvaigždutę”, ir priminė savo 
šeimą, kada jo dukterys skaitė 
tą laikraštėlį ir pačios mėgino 
šį tą parašyti. Linkėjo grįžus 
į Lietuvą dar ilgai dirbti kultū
rinį — religinį darbą.

Po Alg. Kiburo “Algučio mies 
telio” eilėraščio DBLS Notting- 

apygardos vardu sveikino 
Matulaitis, dėkodamas už 

organizacinėje veikloje ir 
linkėdamas ilgo amžiaus ir daug 
sukakčių. Paskui — Matulevi
čiaus daina, Rimo Zavecko eil. 
“Graži šalis”, T. Klumbio eil. 
“Vasara tėvynėje” ,ir viso at
žalyno skambi daina “Piemuo 
yra karalius”.

Sveikinimai buvo baigti ben
dru linkėjimu — giesme “Ilgiau
sių metų” ir gražia dovana su
kaktuvininkui.

Gale prabilo sukaktuvininkas 
kun. J. Kuzmickis, dėkodamas 
bažnytiniam komitetui, Moterų 
Draugijai, visoms organizaci-

J®“ me^a®’ kad jis veiktų. Nuo meįrų spindulių, padarydama mil 
1944 m. jau neveikia, neįdomu ir 
turistams jį lankyti. Bet štai prieš 
mėnesį pasirodė dūmai nudžiugino 
apylinkės gyventojus, ypač tuos, 
kurie iš to daro pragyvenimą. Tai 
ženklas, kad artimiausioje atei
tyje ugnikalnis pradės veikti. Lau
kiama kaip stebuklo!

Vesuvijus — velnio sostinė

iš judaizmo atsivertęs į katali 
kybę kun. Petras Jacobs. Pa 
skaitą turės garsus psįchiatras 
dr. Kari Stein, autorius veikalo 
“Pillar of Fire”, taipgi atsiver- 

žiniškus nuostolius, užknušdama tęs į katalikybę žydas. Iš viso
tris tūkstančius žmonių, net vi- t iškilmingame paminėjime 
sas kalnas slinktelėjo keletą pe- ; . •
dų žemyn. - dalyvaus apie 200 žydų, atsi-

1944 m. kraterio išsiveržimas vertusių į katalikybę ir gyve-
nuo kovo 29 iki balandžio 9, dau
giau išgąsdino J.A.V. penktosios 
armijos karius, negu Neapolio gy-

nančių New Yorke. 
Iškilmių metu bus įteiktas

ALL MARES 
COLORED 

T. V’s

Air
Conditioners

Nuo senų laikų Vesuvijaus 
kalnas laikomas velnio sostine. 
Tertulijonas, gyvenęs 200 metų 
prieš Kristų, vadina Vešu vijų 
“pragaro krosnimi”. Šv. Grego- 
rius Didysis ir Šv. Petras Dami- 
jonietis vartodavo vulkaną kaip 
pragaro ♦ pavyzdį.

Pasakojama, kad, dailininkui 
Jordanui nuėjus prie * vulkano, iš
ėjęs iš kraterio .velnias ir jam pa
sakęs: “Lukai, sveikinu tave, la
bai gerai pavaizdavai pragarą, pa
imdamas pavyzdžiu šį kraterį” ir

-Edith Stein vardo medalio, ku-

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOUNO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t t MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 West 59th Streot „ Tel. GRovehill 6-9136

ML OESAS, patyręs auto specialistas

kada vėl pradės veikti.
Vesuvijaus vardas paimtas nuo 

Vašu, ugnies dievo. Kalnas yra 
4,000 pėdų augščlo.

“Kristaus ašara”
Neapolio gyventojai labai susi

rūpinę vynuogynais, esančiais Ve
suvijaus pašlaitėse, duodančiais 
geriausio vyno, vaidinamo “Kris
taus ašara”. Vulkanui neveikiant, 
ir vynas nėra toks geras, kaip 
kad yra jam veikiant/Kraterio dū

muauid • .......  „ _____c _ mai ir pelenai teigiamai veikia į
velnias vėl nugramzdėjo į kalno vynmedžius, duodant vynui nepa-
ptarają. Dailininkas baisiausiai 
persigandęs, grįžo namo ir sunai
kino tą pragaro paveikslą. 

Kraterio Išsiveržimai
Pirmas ugnies su lava Išsiver

žimas įvyko 79 m., kada SJnaikino 
Pompejos, Ercolanos ir Stabijos

joms ir vaikams už nuoširdumą, 
sveikinimus ir progą kartu pa- 
būvoti ir apmąstyti nueitą ke 
lią. Papasakojęs kelis praeities 
atsiminimus, pareiškė viltį, kad 
tikrai Lietuva gali sulaukti lais
vės, kai vis stiprėja Mėlynoji 
Armija, besimeldžianti už Rusi
jos atsivertimą ir kai komuniz
mas po Stalino mirties neteko 
savo “popiežiaus”, kuris anks
čiau buvo “neklaidingas” visuo
se reikaluose. Mes turime reng
tis ateities gyvenimui, tausoda
mi savo jėgas ir nepraleisdami 
nė valandėlės dirbant tėvynės 
laisvei. Jis

' .....— -

ris tik šiemet įsteigtas. Jį lai
mėjo sesuo Noemi, priklausanti 
Siono Dievo Motinos vienuoly
nui Kansas City. Iškilmių pro
ga “Extension” žurnale iš žydų 
Į katalikybę atsivertęs autorius 
Leon Paul parašė straipsnį, ku
riame, atsimindamas savo pe
rėjimą į katalikus, pasakoja, 
kaip jo motina labai sielojosi, 
laikydama jį beveik žuvusiu, ir 
kaip ji paskiau pareiškė džiaugs 
-mą, kada įsitikino, kad katali
ku tapęs jos sūnus yra dar ge
resnis.

prastai malonų skonį.
Apie tą “Kristaus ašarą” yra 

graži legenda, kuriai Neapolio gy
ventojai šventai tiki. Vargas tam, 
kuris bandytų kritikuoti ar pa
juokti !

Štai tos legendos istorija. Kar
tą Kristus atvyko aplankyti Ve
suvijaus. Užkopęs viršūnę pažvel- 
gė j Neapolio miestą, sakydamas. 1 B 4
“Kaip gražus! Tik skaudu, kad dr. Leonard Adler, kuris 
neapolitiečiai perdaug gerią”. Ir 
Kristus išx skausmo verkęs. Jo a- 
šaros riedėjusios Vesuvijaus kalno 
šlaitais, ir moterys jas surinku
sios. Ir štai įvykęs stebuklas!
Kristaus ašaros‘virtusios vynu.

Inžinierius į kunigus

\

Šv. Onos šventoves 
jubilėįus

Jau pradedama ruoštis švęsti 
300 jubilėjų nuo įste'gimo šv. 
Onos šventovės Kanadoje, Que- 
beco provincijoje. Numatomos 
didelės iškilmės. Bus taipgi'me
no paroda, tema — Šv. Ona me
no istorijoje.

Ypatingų gabumų inžinierius 
su

tvarkė Berlyno ir Milano mies
tų susisiekimą, kuris pastatė 
Tempelhofo aerodromą, padarė 
savo galutinius įžadus kaip 
pranciškonas. Šią vasarą jis 
bus įšventintas kunigu. Jis tu
ri 74 m. amžiaus, yra vedęs, jo 
žmona ir trys vūikai tebegyve
na, bet popiežius jam yra da
vęs specialią dispensą šventin- 
tis kunigu.

ZUBROVKOS IR VODKOS 
VEDYBOS

Amerikoje parduodama suvirs 2, 
500,000 dėžių vodkos.

Kiek laiko atgul vodka buvo žino
ma kaipo Europos gėrimas; šiomis 
dienomis vodka gi eitai tampa Ame
rikos gėrimu. “Samovar” vodkos 
markė yra geriausiai žinoma Ameri
koje.

Europoje žmonės .geria vodkų su 
zubrovkos žolėmis.

World Herb (459 — 18tli Avė. 
Neivark, N. J.) kompanija yra did
žiausia zubrovkos žolių impoituoto- 
jai.

Europiečiai mėgsta įmerkti vienų 
ar kitų zubrovkos žolelę į vodkos 
bonkų ir jie vadina zubrovkos ir 
vodkoi; vedybomis. Tai geriausias bil 
das vodkos gėrimui. Pamėginkite šį 
pamėgiamų gėrimų vodka su zub- 
rovka. (Skelb.)

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias' Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste I

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 8o. Westera Avė. Air Condltioned koplyfla 
REpubUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiem*. kurie ryv.na kltoM mieato daly m; gausi ms 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

TV
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g 10 ATSAKYMU, KODĖL APSIMOKA TAUPYTI i 1 
£ STANDARD FEDERAL TAUPYMO IŠTAIGOJE l

1. STANDARD FEDERAL yra tvirčiausioji taupymo įstaiga visoje Chi-
? cagoje.

2. Nuo 1909 metų ji visiems išmokėjo pagal pareikalavimą.
3. Josios turtas yra virš $58,000,000.00. 1 jį
4. Atsargos Fondas virš $4,800,000.00. „
5. Grynais pinigais ir valstybės bonais turi virš $8,000,000.00, * jį
6. Namas, voltai ir visi įrengimai, verti daugiau milijono dolerių, bet Jį

knygose jų vertė rodoma tiktai $1.00. >
7. Paskolos veteranams, dalimi J. A. Valstybių valdžios garantuotos — W

$35.000,000.00. . 'Jį
8. Visi STANDARD FEDERAL direktoriai yra lietuviai.
9. Padėjus taupyti pinigus prieš 11-tą kiekvieno mėnesio dieną, dividen- 2®

das mokamas nuo pirmos.
10. Saugumo atžvilgiu nėra panašios įstaigos, kaip STANDARD FEDE-

RAL, visoje Chicagoje. Zl
Norėdami perkelti savo sąskaitą į STANDARD FEDERAL, atsineš- JĮ

kitę knygutę, o mes mielai kitus reikalus sutvarkysime.
0HARTERED AND SUPERVISED BY THE UNITED STATES GOVERNMENT. “Į

Member of Fsderal SavingB & Loan Insurance Corporation.

JUSTIN MACKIEWICH, Presidcnt
M

JHTAIGO8 VALANDOS: KAsdien, Įskaitant šeštad., nuo 9 vai. ryto Iki 4 vai. po pietų. f*
Ketvirtadieniais nuo 9 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma. _

- A. A.
JONAS ĄN PRIKIŠ

Gyveno 7052 S. Winchester 
Avė., Chicago, III.

Mira liepos 8, 1956, 2:30 vai, 
ryte, sulaukęs pusės ~amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr.. Girkalnių para
pijos, Misijonių kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me: brolis Pranciškus, brolie
ne Ona ir jų vaikai: Bernice 
B rili ir Mae I.usycak ir Krank 
Andrik ir jų šeimos.

Lietuvoje pasiliko 2 seserys: 
Ona Rudokas ir Marcelė And- 
rikiūtė.

Kūnas pašarvotas Mažeika- 
Kvans koplyčioje, 6845 S. Wes- 
tern Avė., Chicago, 111.

Laidotuvės įvyks trečiad., 
liepos 11, iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Gimimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bua nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: broliai, broliene, 
seserys, ir kiti giminės.

Laidotuvių direktoriai Mažei 
ka-Kvuns, Tel. REp. 7-8<uo.

A. A.

ALEX MALINAUSKIS
Gyveno 7006 8. Campbell 

Avė.
Mirė liepos 8 d., 1956, 5 vai. 

popiet, sulaukęs 02 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kau

no apskričio, Kražių parapijos, 
Užpiaunių kaimo.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko (dideliame nuliūdi

me brolis Jonas, draugai ir pa
žįstami.
l 1 į ktfiuJė IVuJiau»-G,iSno 
Am. Legion Post nr. 271.

Kūnas pašarvotas Lackaivicz 
koplyčioje 2424 W. 69th St.

Laidotuvės įvyks ketv. liepos 
12 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas Į švenč. Pa
nelės Gimimo purapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus: 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdęs brolis, 
v

laidotuvių direktorius Stepo 
nas I,ackawiez. Tel. REpublic 
7-1213.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 5Qth AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

joHNomlkls
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Vili.

Mano brangiam vyrui
u A. f A.

PETRUI JONUŠUI
mirus, visiems mūsų bičiuliams, draugams bei velionies bend 
radarbiai^is ar šiokiu ar tokiu būdu velionį pagerbusiems ir 
mane su dukra užjautusiems bei parėmusitms reiškiu mano 
nuoširdžiausią padėką.

JADVYGA JONUŠIENĖ

MOKANTIEJI YRA NARIAI CHTCAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

i Ambulansų patarna- Mee turime koplyčias ,

IvlmM k visose Chicago. ir
Reikale šaukite Roselando dalyse ir

mn>* uojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS "
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3372

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUAN1CA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

STAMIAIU) IHOAI. SAVIM.S
AND LOAN ASSOCIAtlON 

OF CHICAGO 
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHCNE: Vlrginia 7-1141

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69th St. REpublie 7-1941

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis
J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100%

S Pasinaudokite "Draugo” Classificd skyriumi.

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tol. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd„ Riveralde, HL TeL OLympio 2-3245

POVILAS J. RIDIKAS
3X54 S. HALSTED STREET TeL YArde 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
19821 S. MICH1GAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228,

JURGIS F. RUOMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1139,

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 60th AVĖ., CICERO, IU. Tel. OLympšo 2-10031

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1946 W. 46th STREET Y Anto 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. eMh STREET BEpoblke 7-UUI
2814 W. t3rd PLACE x Vlrflnla 7-e072i
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X Sibiro lietuviai jieško gi

minių:
Planas D|ima(a, esąs Sibire, 

jieško savo giminių Dimšos ir 
Sadanavičiūtės;

Ona Bučienė, esanti Sibire, 
jieško Alekso Breivės, kilusio 
iš Plikelių km., Linkuvos valsč.

Patys jieškomieji arba kiti ką 
nors žinantieji apie jieškomuo- 
sius, prašome atsiliepti šiuo ad
resu :

BALFas, 105 'Grand Street, 
Brooklyn 11, New York.

X Iškyla, pas skautus. Chi- 
cagos 'skautų Tėvų komitetas 
liepoj mėn. 14 d. organizuoja 
iškylą į skautų,-čių stovyklą, 
esančią F. Rako ūkyje prie Cus 
ter, Mich. Autobusas išvyksta 
šeštadienį 7:30 vai. nuo Sv. Jur 
gio bažnyčios — Bridgeporte ir 
8 vai. nuo Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčios Marąuette parke. No 
rintieji vykti į stovyklą regist
ruojasi iki ketvirtadienio pas 
Matiukienę, 3123 So. Emerald 
avė., telef. C A 5-3141 tarp 6-8 
vai. vak.

Kelionė kainuos tarp 5-10 
dol., atsižvelgiant į vykštančių 
skaičių.

X Kristaus Karaliaus Lai
vas naujas numeris išėjo iš 
spaudos. Jame randame šiuos 
įdomius straipsnius: Stovykla
vietė jauniausiems, Drabužis ir 
drovumas, '‘Nepriklausomos” 
bažnyčios Anglijoje, Sesuo Ma
rija Klarietė, Tėvo Pijaus atver 
timai, Alkoholis — žmonijos 
žudytojas ir kit. Įdomus skyre
lis Ne taip svarbu, bet įdomu. 
Plati lietuviškojo ir katalikiško
jo gyvenimo apžvalga.

X Toronto Lietuvių Krašto 

Valdyba paskyrė Dainų šventei 
25 dol., taip pat 25 dol. paskyrė 
SLA 236 kuopaiš Toronto.

X G^ant Park ruošiamam 
koncerte šį trečiadienį, 8 vai. 
vakaro, diriguojant Nicolai Mal 
ko, bus išpildyta Weberio ir 
Kalinikoff kompozitorių kūri
niai. Slenczynska išpildys vieną 
Šopeno kūrinį.

X Stasys Jakubauskas, gy
venęs Chicagoje, liepos 10 d. 
persikelia gyventi į Kaliforru- 
jž ir dėl tos priežasties nebea- 
tidarys pirkimo ir p&rdavimo 
įstaigos, kurią buvo žadėjęs 
atidaryti, kaip registruotas 
Real Estate brokeris.

X Antanina Pusk ori ūtė, buv. 
Ūkio banko tarnautoja Kaune, 
šiuo metu gyvenanti Čleveland, 
Ohio, buvo atvykusi į Chicagą. 
Lankė savo gimines ir lietuviš
kas įstaigas Chicagoje. Buvo at 
vykusi ir į “Draugą”. Praleidu
si savaitę atostogų pas tetą Ci
ną Gudienę (Westpuiman kolo
nijoje), išvyko vėl į Clevelandą. 
Ten ji turi gerą buhalterės dar
bą vienoje didelėje amerikiečių 
bendrovėje.

X Kultūros Kongresą be pas
kelbtųjų sveikintojų sveikino 
dar Moksleivių Ateitininkų Są
junga, Šv. Kazimiero seserys, 
dail. Kašuba su žmona ir p. Pu 
ronas iš New Jersey.

X Saulė ir Donatas Šatai su
silaukė sūnaus Vytauto Pau
liaus. Šatai dar augina ir duk
terį Audronę.

X Juozas Rimkus, 3234 S. 
Halsted st., nupirko į Dainų 
šventę 10 bilietų, kuriuos išda
lino kitataučiams, kad šie ga
lėtų susipažinti su lietuvių dai
nomis.

>< lietuvių Frontas Kultu-' 
ros kongresui paskyrė 100 dol J 
auką. Tai buvo pati didžiausiai 
auka iš visų aukų, skirtų Kul-1 
tūros kongresui.

X Ona ir Vladas Gudai, 53 

W. 116 St., Chicago, III., “Drau 
go” skaitytojai, šiomis dieno
mis turėjo' labai daug svečių 
— giminių iš Clevelando. Buvo 
atvykę į Kultūros kongresą ir 
Dainų šventę visa Puškorių šei
ma: Antanina Puškorienė, An
tanina ir Irena Puškoriūtės, dr. 
Viktoras, inž. Jonas ir stud. Vy 
tautas Puškeliai. Visi buvo ap
sistoję pas savo tetą ir dėdę Gu 
dus. Antanina, Irena ir Vytau
tas pas tetą praleido visą sa
vaitę puikių atostogų ir aplan
kė savo gimines: pusbrolius Juo 
zą ir Vladą Gudus su šeimomis, 
dėdę Steponą Puškorių su šei
ma, tetą Eufroziją Ličkienę, 
jos dukteris — Bronę, Kristiną, 
Eleonorą ir sūnų Stasį su šei
momis. Clevelandiečiai Puško- 
riai (visi tremtiniai) buvo ma
loniai nustebinti ir sužavėti sa
vo giminių vaišingumu ir dide
liu nuoširdumu, bet ypač kad 
net trečioji išeivių lietuvių kar
ta taip gyvai domisi tėvynės var 
gaiš ir sielojasi lietuviškais rei
kalais.

. ✓

X Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos JAV Krašto valdybos 
rinkimai vykdomi koresponden- 
ciniu bildu. Rinkimų komisija 
ragina skyrių valdybas ir vi
sus narius aktyviai dalyvauti 
šiuose rinkimuose ir neatidėlio
jant pasiųsti balsavimų lape
lius, skyrių valdybų nurodytais 
adresais.

XDr. Jonas Adomavičius, 
kuris visuomet jąutriai atsilie
pia į lietuviškojo gyvenimo 
šauksmus, Dainų šventei pasky 
rė lO dol. auką.

X Dail. VI. Vaitiekūno me
no paroda, Lietuvių auditorijo
je, yra svečių lankoma šiokia- 
dįeniais nuo 5 vai. ir sekmadie
niais bei šeštadieniais nuo 2 1
vai. Parodoje yra išstatyta 27 
paveikslai: realistiniai, simbo
listiniai ir portretai. Atidarymo 
iškilmėse kalbas pasakė: B. 
Babrauskas, dail. A. Rūkštelė, 
dr. J. Bajerčius ir LB Bridge- 
porto apylinkės pirmininkas A. 
Gintneris. Paroda gausiai lan
koma. Ją aplankė kelios dešim
tys dailininkų. Paroda bus už
daroma liepos 15 d.

X LB Brldgeporto apylinkės 
valdyba svarstė būdus sušelpti 
savo tautiečius. Buvo nutarta 
paskirti dešimt dolerių iš kasos 
sergančiai A. Gintautienei ir su 
dėjo patys valdybos nariai: A. 
Gintneris, J. Tijūnas, F. Valins
kas ir P. Šimoliūnas p0 $5. To
kiu būdu, sunkiai sergančiai 
tautietei buvo įteikta $30. Prieš 
mėnesį laiko J. Tijūnas asme
niškai įteikė jai dovaną sumoje 
$10. Būtų gera, kad ir kiti pa
žįstami sergančią sušelptų ir 
paguostų nelaimėje.

X Feliksui Mačiulhū (Mi- 
chel), Ciceroje, yra laiškas iš 
Lietuvos. Kreiptis į “Draugo” 
administraciją.

X Flushingo, N. Y., lietuviai 
savo aukomis parėmė Dainų 
šventę, suaukodami 52 dol. Jo
nas Ciplickas rinko aukas ir 
pats paskyrė Dainų šventei 15 
dol.

X A. Maskoliūnas, gyv. Gage 

apylinkėje, žinomas Vilniaus 
krašto lietuvis, pasistatė naują 
modemišką dviejų augštų na
mą prie Maplewood gatvės. 
Statybos darbus atliko Lietuvių 
Statybos Bendrovė — Standard 
Builders, Ine. 2523 W. 69 st. 
Te. PR 8-3792, kuriai vadovau
ja A. Gintneris ir V. F. Pet
rauskas.i '

X Alfonsas Noreika, kuria 
anksčiau turėjo įsigijęs nuosa
vus namus Bridgeporte, dabar 
nusipirko vienos šeimos namus, 
5820 S. Campbell Avė., Gage 
parko lietuvių apylinkėje. Jisai 
yra Specialistas vandentiekio ir 
šaldytuvų taisyme.

PRADEDA LENKTYNES *

Dviratininkai, nuo Reimso katedros (šimtas mylių nuo Prancū
zijos) pradeda 43 rungtynes dviračiais apie Prancūziją. Dalyvauja 
120 dviratininkų. (INS)

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Arėjo Vitkausko laišką iš
spausdino Newark, N. Y., dien 
raštis The Sunday Star-Led- 
ger, liepos 1 d. Tame laiške au
torius primena, kad Chrušče- 
vas, kaip Krylovo pasakėčioj a- 
silas liūtą, įspyria jau nebegy
vą Staliną. Tačiau tiek senoji, 
tiek Chruščevinė sistemos yra 

I vienodos.
— Rašyt. A. Landsbergio šei 

ma padidėjo vienu nariu: liepos 
2 d. susilaukė antrojo sūnaus 
Alberto Jono Liutauro.

KANADOJ
— Amerikos ir Kanados Lie

tuvių Fronto konferencija šau
kiama rugsėjo 1-2 dienomis 
Windsore, Kanadoje. Į konferen 
ciją laukiama svečių ir iš Eu
ropos.

ŠVEICARIJOJE
— Šveicarijoje pasistengta 

plačiau šveicarų visuomenę su
pažindinti su Lietuvos ir kitų 

I Pabaltijo valstybių likimu — 
j jog raudonasis siaubas neuž
plūstų panašiu būdu ir jų že
mės. Per šveicarų tautos šven
tovėje suruoštas pamaldas vo
kiečių benediktinų abatas Vilis 
Maier pabrėžė, kad lietuvių tau 
ta, kaip visi įvykiai rodo, yra 
stipri ir gaji. Jos nepalaužė ca
ro priespauda, nepalauš ir bol
ševikinė okupacija.

NAUJOJOJ ZELANDIJOJ
— N. Zelandijps krašto val

dybos, rev. komisijos ir garbės 
teismo rinkimai pravesti kores- 
pondenciniu būdu. 1956.VI.13 
naujoji valdyba taip pasiskirstė 
pareigomis: pirm. Č. Liutikas, 
vicepirm. A. Mitkevičius. kasi
ninkas ir TF įgaliotinis V. Gri
galiūnas. fheno ir kultūros rei
kalams V. Procuta, sekretorius 
J. Paplauskas. Revizijos komi
sija: G. Balčiūnas, F. Jerošius, 
E. Makauskas. Garbės teismas: 
B. Kuzma, V. Skridulaitis, A. 
Šen a to r skis. N. Zelandijos LB 
krašto valdybos adresas toks:

X Vaclovas Noreika, 2418 

W. 67 st. GR 6-3695, kuris turi 
naujai įsitaisęs foto studiją erd 
viose patalpose, nors turi labai 
daug darbo ir užsakymų, bet 
jisai išimties tvarka padaro vi
siems foto reprodukcijas, kaip 
tikras specialistas, nors foto
grafija jau būna visai susine
što jusi.

veikiąs nuo gegužės 1 d. Atly
ginimai pagal naują tarifą žy
miai pakelti, ypač žemesnėms 
grupėms. Pradinis atlyginimas 
mėnesiui yra 300 DM bruto, ku
rį gauna įstojantieji. Vėliau pa 
gal ištarnautą laiką atlygini 
mas keliamas. Specialistai (šo
feriai, mechanikai, krano opera 
toriai, kalviai, staliai, dažyto
jai, virėjai ir t.t.), esant lais
vų vietų, tuoj pervedami į augš 
tesnę atlyginimo grupę ir gali 
gauti iki 370 DM. (Smulkesnių 
žinių galima rasti “Tarifverein- 
barung fuer die Deutschland, 
herausgegeben vom Hauptvor- 
stand der Deutschen Angestell 
ten-Gewerkschaft”). Be to, ne
mokamai duodamas visas aprū
pinimas: patalpos gyventi, mais 
tas, rūbai, avalynė, baltiniai ir 
kiti reikmenys.

— Vasario 16 d. gimnazijos 
tautinių šokėjų grupė dalyvavo 
Rytprūsių vokiečių pabėgėlių 
suvažiavime Goettingene, kur 
labai gražiai užsirekomendavo. 
APie jU gražų pasirodymą šiltai 
ątsiliepė taip pat vokiečių spau 
da.

— Augštasis Komisaras pra
neša, kad ir kaikurios Ąnglijoj 
draugijos bei visuomenė nori 
padėti Vokietijoje ir Austrijoje 
esantiems pabėgėliams išmokti 
amato, savarankiškai pradedan 
tiems dirbti — įsigyti įrankius, 
pabėgėlių jaunimo grupėms etc.

— Balfo pirin. kan. dr. J. B. 

Končius gavo iš Vokiečių Pa
bėgėlių ministerijos patikinimą, 
kad jokiu atveju Sovietų parei
gūnams nėra leidžiama asmeniš 
kaj lankytis pabėgėlių stovyk
lose arba kituose būstuose ir 
vesti pasitarimus, raginant, kad 
“grąžtų namo”. Tik tuo atveju, 
kai kas nors pats iš pabėgėlių 
pareiškia norą susisiekti su so
vietine įstaiga, tas jo noras pa 
tenkinamas, savaimę supranta
ma, drauge dalyvaujant Vokie
čių atitinkamos ministerijos ir 
Jungt. Tautų komisaro pabė
gėlių reikalams atstovams.

— URT valdytojas dr. P. 
Karvelis laukėsi Vokiečių užsie
nio reikalų ministerijoje (Aus- 
wasrtiges Amt) Bonnoje. Ta 
proga susitiko su politinio sky
riaus vedėju prof. Grewe, o su 
Rytų skyriaus tvarkytoju pa
siuntinybės patarėju Knocke tu 
rėjo pasitarimų bėgamaisiais 
reikalais. 1956.VI.19 URT val
dytojas buvo priimtas Vokieti
jos federalinio parlamento CDU 
/CSU frakcijos pirmininko dr. 
Kronės. Dr. Krone prisiminė sp- 
nas pažintis dar iš 1927 m. ir pa 
rodė gyvą susidomėjimą mūsų 
laisvinim0 reikalais.

— Amerikos lietuvių Klovo 

ir Šnapščio paskelbto jaunimo 
rašinių konkurso jury komisi
ja, įvertinusi darbus, pirmą pre 
miją pripažino Vasario 16 d. 
gimnazijos mokiniui Rimvydui 
Sliažui, antrąją — lietuvių Sa-' 
leziečių Instituto Castelnuovo 
D. Bosco Italijoje mokiniui Vid 
mantui Svoteliui, o trečiąją — 
Vasario 16 d. gimnazijos moki
nei Rūtai Kiulkaitytei. Be to, 
pagyrimo vertu pripažintas dar 
Vasario 16 d. gimnazijos mo
kinto Petro Cibičio rašinys. Ko 
misiją sudarė pirmininkas dr. 
A. Rukša ir nariai A. Giedrai
tis ir A. Venclauskas. Klovo ir 
Šnapščio pavedimu konkurso 
sąlygas paskelbė Vilko VT Lie
tuvybei Išlaikyti Tarnyba.

— Dr. P. Karvelis VI.23-24 
d.d. buvo pakviestas Hohenhei- 
mo akademijos (prie Stuttgar- 
to) dalyvauti pravedamų pas
kaitų cikle: “Sovietų ūkis — ar 

jis sudaro Vakarams pavojų?” 
Pagrindinis referentas buvo dr. 
V. Hoffman iš Augštosios so
cialinių mokslų mokyklos Vil- 
helmshavene. Dr. P. Karvelis 
turėjo progą trimis atvejais iš
samiai išdėstyti Lietuvos Ir kai
mynų pabaltiečių patirtį su So
vietais, taip pat išryškinti Sov.

C. Liutikas, 75 Burnley Tce Mt. 
Albert Aucland, New Zeland. 
Birželio įvykiams prisiminti Bal 
tų klubas suruošė minėjimą su 
paskaitomis ir menine dalimi. 
Išdalinta propagandinės medžią 
gos, nušviečiant bolševikų žiau 
rumus. Kai D. Britanijoje lan
kėsi Sovietų vadai, Edenui bu
vo pasiųsta telegrama Bendruo 
menės krašto valdybos vardu, 
kad pareikalai/tų okupantus pa 
sitraukti iš Lietuvos.

PRANCŪZIJOJE

— Prancūzijos LB krašto 
valdyba š. m. birželio 17-18 d. 
d. Paryžiuje sukvietė apylinkių 
pirmininkų bei’ atstovų suvažia
vimą. Persiorganizavus Šalpos 
Draugijai į bendruomenę, tai pir 
masis toks platesnio masto apy 
linkių atstovų pasitarimas bend 
ruomenine plotme. Pamaldas už 
Sibire kenčiančius bei mirusius 
atlaikė kun. J. Petrošius. Jų me 
tu solo giedojo karys legioninin 
kas Br. Vrublevičius. Posėdžius 
atidarė krašt0 valdybos pirm. 
O. Bačkienė, krašto valdybos 
vardu pranešimą padarė vice
pirm. kun. J. Petrošius, apie pa 
dėtį Paryžiaus darbovietėse pa 
informavo sekret. E. Vaicekaus 
kas. Lietuvos atstovas Paryžiu
je dr. St. Bačkis nušvietė politi 
nius ir emigracinius reikalus, 
taip pat mūsų krašto dabartinę 
padėtį. Rezoliucija pakviesta 
pasaulio lietuvių seimą šaukti 
Paryžiuje, pasisakyta lietuvy
bės išlaikymo, vaikų kolonijos, 
kultūrinių židinių, • savišalpos 
fondo ir kt. reikalais. Suvažia
vimas praėjo darbinga nuotai
ka. Išsiaiškinti "visi svarbiausie
ji Prancūzijos lietuvių gyveni
mo reikalai. f

URUGVAJUJ
— Argentinoje, Čilėje ir Uru 

gvajuje lankėsi Sovietų krepši
nio komanda. Iš lietuvių joje bu 
v0 treneris V. Kulakauskas, ka
pitonas K. Petkevičius ir Ston
kus su Lauritėnu. Be to, trys 
latviai ir vienas kaukazietis. 
Krepšinio kritikų nuomone, ko
manda žaidžia gerai ir gražiai, 
o geriausieji iš jų — tai Ston
kus ir Petkevičium ir latvis 
Kruminš.

VOKIETIJOJE »
— Sargybų Ir darbo bei tech 

niniai daliniai prie JAV armi

jos Vokietijoje. 1956 m. gegu

žės 28 d. pasirašytas ir paskelb 

tas naujas atlyginimo tarifas,

CHICASOS ŽINIOS
16 žmonių žuvo savaitgalį

Praeitą savaitgalį Chicagoje 
ir artimose apylinkėse prigėrė 
5 žmonės ir susisiekimo nelai
mėse žuvo 11. Didelė nelaimė 
įvyko ties Tuscola, kur susidū
rė dvi prieš kita kitą važiavu
sios mašinos ir buvo užmušta 
penki žmonės.

100,000 žmonių aviacijos 
šventėje

Glenwiev aerodrome, kur y- 
ra laivyno aviacijos bazė, sek
madienį buvo suruošta aviacijos 
šventė, sutraukusi daugiau kaip- 
100,000 žmonių. Į parkinimo vie 
tas per minutę įvažiuodavo 100 
mašinų. Žmonių nenubaidė nei 
šeštadienį įvykusi nelaimė, kada 
du laivyno sprausminiai lėktu
vai ties ta baee susidūrė ir vie
nas iš jų liepsnodamas nukrito 
arti keletos namų. Apylinkės 
gyventojai kelia balsą, kad iš 
tenai karinės aviacijos bazė bū
tų nukelta į nuošalesnę vietą.

Aviacijos šventėje pademons
truoti naujausi lėktuvai ir pa
rodyta oro akrobatikos nume
rių. .

Kalėjimas Unijos stotyje
Chicagoje, Union stotyje, y- 

ra įrengtos dvi kameros kali
niams, kuriuos čia uždaro, kai 
reikia kur pervežti ir pakeliui 
tetaka laukti traukinio. Per sa
vaitę per tas kameras praeina 
Po 12-15 kalinių. Tas mažas ka
lėjimas yra policijos seržanto 
Anthony Howard priežiūroje. 
Jis yra vienas iš tų keturių ser
žantų ir 14 policininkų, kurie 
priskirti budėti prie Union sto
ties.

t

Lėlių paroda ir konkursas
Liepos 22 d. Elgine, National 

gatvės kalnelyje įvyks lėlių pa
roda ir konkursas, kuriame da
lyvių bus iš visos Chicagos apy 
linkės. Bus renkamos geriau
sios lėlės pagal savo gražumą, 
humoriškumą, originalumą, pat 
riotiškumą ir pagal geriausią 
pavaizdavimą kokių nors žino
mų asmenų.

Sugavo narkotikų vartotoją
Chicagos detektyvai sugavo 

Willardą Evans, narkotikų var 
totoją, kuris buvo pagrobęs liu 
dininką ir kėsinosi jį nužudyti. 
Jis buvo jieškomas nuo sausio 
mėnesio. Sugautas ties Lake ir 
Oakley gatvėmis, prie tavernos, 
kurią jis lankydavo.

Pagerbs išradėją
Amerikos Inžinierių institu

tas spalio 1-5 dienomis Chica
goje turės suvažiavimą, kurio 
metu pagerbs išradėją Nikolą

Sąjungos kp 20 suvažiavimo pla 
nūs, nukreiptus prieš laisvąjį pa 
šaulį. Iš susirinkusių akedemi- 
jos dalyvių dr. P. Karvelio pas
tabos susilaukė didelio pritari
mo.

TT. MARIJONŲ 
Si jau perskaitei P. Kesiūno STOVY K LA

romaną

Tarp Žalsvu Palapinių!'
Dr. A. Baltinis savo recenzijoj* 

apie S| romanų taip raSo: P. Keslfl- 
oo romanas “Tarp žalsvų palapinių* 
gražiai įskelta tų pasiaukojimo didu
mų, kurj beviltiškoje kovoje 461 tau
tos lslsvBs parod* Lietuvos partlsa 
oss, tų Idealtimų, kuriuo degt mBaų 
Jaunimas, liedamas kraujų <161 savo 
lemSa, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums relkSJo pakelti dviejų 
okupacijų repISse. Tod61 S) romanų 
skaitome su malonumu Ir dideliu su- 
cldomSJimu. Ypač romane minim 
lygiai žavSs Jaunimų Ir kels jo dva
sių- *is romanas, stskleldžlųs mOsų 
hsrotftkai tragiškus epl sodus, yra 
Šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

296 pn«L Kaina |S.OO

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

4 4 D R A U a A S ’ ’ 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

Tešlą, Serbijoje gimusį moksli
ninką. Į JAV jis atvyko 1884 
m. ir talkino Edisonui ,o vėliau 
įsisteigė savo laboratorijas. Jis 
išrado kintamą elektros srovę, 
kurią galima toliau nusiųsti lai 
dais. Jis taipgi išrado būdą kont 
roliuoti specialius įtaisus iš to
lo, radijo pagalba, tuo padėda
mas pagrindus išradimui iš toto 
kontroliuojamų bombų ir kitų 
sviedinių.

20, 600 iškamšų
Dr. Walter N. Koeltz Chica

gos Gamtos Istorijos muzėjui 
padovanojo savo sudarytą iš
kamšų kolekciją, kurioje yra 
20,600 paukščių iškamšų. Paukš 
čiai buvo gauti specialių ekspe
dicijų metu Irane, Afganistane, 
Indijoje, Nepaly ir Assame.

Lavonas su perpjauta 
gerkle

Chicagos upėje, ties Midison 
gatve rastas lavonas, k rrį iš
traukus, pastebėta, kad jo gerk 
lė perpjauta nuo ausies iki au
sies. Lavonas vyro, taip apie 50 
m. amžiaus. Jo švarke yra įra
šąs: Frank Nelsom Policija ne
rado jokių kraujo žymių pakran 
tėję ar ant tilto. Atrodo, kač 
lavonas upėje išbuvęs tik kelio 
lika minučių.

Kokiu teismu teisite, tokiu 
ir jūs būsite teisiami •

• — Mat. 7, 2.

m........ .

p 0 P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Bariuko JUZfi DAUŽVARDIEN1

Ts4 nepaprasta knyga. Virš 200 re
ceptų grynai lletuvlSkų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dtenS, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuvlikus valgiui per Chlcagoe ra
dijo Ir televleljoa stotis, surinko pa
čius {domiausius lletuvlSkų valgių 
receptus Ir DRAUGIAS juos iSIeido 
labai parankioje formoje. Pirmų kar
tų tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams.

Kaina — 82.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

“DRAUGAS”

2384 So. Oakley Avenne,

CHICAGO 8. ILL.
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BERNIUKAMS
Arti Chicagos

Hlnsdale, UI., apylinkėje

Sezonas prasideda liepos 7 d., 
1956 m.

Priimami berniukai nuo 10 me
tų iki 16 m.

Pagal susitarimą priimami 
berniukai ankščiau ir jaunesni.
Pirmosios savaitės vyks griež

toje lietuviškoje programoje. 
Kreipkitės:
REV. V1CTOB RIMŠELIS. .MIC, 

Marian Hills Seminary 

CIarendoa Hills, III.

Tel. HTNSDALE 1441


