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Chruščevas ir Tito buvo susitiko Rumunijoj
Tyrinėjimai Vatikano požemiuos 

ir pirmieji duomenys
Sporto mokyklos 

Rusijoj
MASKVA. — Sovietai vertina 

propagandinę sporto reikšmę.
nr. 202

pranešimu, Sovietų Sąjungoje 
veikia 1,000 vaikų ir jaunimo 
sportiniųmokyklų.

da bVA V^rAS;“tPrieŠ keleU mėneSiU> Vykdant StatybOS S^o metu, ,,Pravdoe' 
darbus, Vatikano teritorijoje po žeme atsitiktinai buvo atras
tos klasinio laikotarpio kapinės, kuriose randama archeologinė 
medžiaga yra labai didelės mokslinės vertės.

Iki šiol yra atkasti 8 įvairaus 
tipo kapų pastatai, du pamink
lai su figūromis ir įrašais, šeši 
įvairaus didumo paminkinial

X- > . V .■

Raudonieji diktatoriai
pasiekę abipusio susitarimo

LONDONAS, rugpj. 4. — Jugoslavijos diktatorius Tito ir So
vietų Sąjungos bosas Chruščevas, kaip Maskvos radijas praneša, 
turėjo dviejų dienų pasitarimus.

stulpai, vienas sarkofagas, ke
letas dar neišaiškintų stačia
kampių struktūrų, daugiau kaip 
40 marmurinių lentelių su įra
šais, daug įvairių indų su pe
lenais, kaukuolėmis ar moneto
mis. Iš viso iki šiol buvo atras
ta 80 bronzinių monetų ir viena 
sidabrinė (Trajano denaras).

Archeologinė medžiaga 

Kapinių atkasimo darbai ar
cheologų priežiūroje ir toliau 
tebevykdomi. Atrastoji archeo
loginė medžiaga kruopščiai stu 
dijuojama. Iš kapų antspauduo
se ir piniguose pažymėtų datų 
jau buvo galima nustatyti, kad 
laidojimas kapinėse prasidėjęs 
imepratoriaus Augusto laikais, 
tai yra paskutiniame

visai nesidomėdami istoriniais 
dokumentais ir archeologinėmis 
iškasenomis. Engelsas, Leninas 
ir Stalinas yra pagrindiniai jų 
mokslo” ir “išminties” šalti

niai. Būtų tuščia tikėtis, kad 
bent vienas iš jų atvažiuos į 
Romą susipažinti su naujau
siais archeologijos mokslo at
radimais ,taip vaizdžiai kalban
čiais apie krikščionybės seno
vę. Maskviniams krikščionybės 
“istorikams” “mokslinės” me
džiagos nereikia jieškoti Pales
tinoje ar Romoje. Visą reika
lingą medžiagą jiems patiekia 
neklaidingoji komunistų par
tija.

Chicaga vėl plaukė
CHICAGA, rugpj. 4. — Va

kar Chicagoj iškrito arti dviejų 
šimtme- colių lietaus, praėjo nemaža aud 

tyje prieš Kristaus gimimą., ra, žaibas trenkė į vieną 3 augš- 
Ypač gausiai laidojama buvoltll namą Erie gatvėj. Staigus 
pirmajame ir antrajame šimt-1 lietus sutrukdė judėjimą. Buvo 
metyje po Kristaus, kiek ma-1 apsemta 55 patiltės ir dėlto su-
žiau trečiajame.

Iškastos medžiagos tyrinėji
mas dar nėra užbaigtas, dėl to 
dr negalima duoti pilnesnį mok
slinių išvadų vaizdą. Tačiau jau 
ir pirmieji tyrinėjimų duome
nys yra labai įdomūs.

Antkapių įrašai

Pastaraisiais laikais kai ku
rie istorikai iškėlė abejonę, ar 
šv. Petro kapas (kaip žinoma) 
yra atrastas po (Vatikano bazi
likos kupolu, negalėtų būti vė
lesnės kilmės. Dabartinė Vati
kano sritis šių istorikų tvirtini
mu pirmajame ir antrajame 
šimtmetyje po Kristaus buvusi 
rezervuota imperatorių sodams, 
kuriuose nebuvę vietos kapi
nėms. Tačiau paskutinės archeo 
loginės iškasenos kaip tik pat
virtina, kad šioje srityje be jo
kios abejonės buvę ir kapinių, 
priklausiusių atskiriems savi
ninkams. Apie tai aiškiai kalba 
antkapių įrašai. Pradžioje čia 
buvo laidojama paprastuose ka
puose po atviru dangumi. Vė
liau buvo pradėta statyti maži 
ir vidutinio didumo antkapių 
pastatai. Tokiu būdu gaunasi 
aiški išvada, kad jau pirmųjų 
imperatoriškų dinastijų — Juli
jaus, Klaudijaus, Flavijaus — 
laikais dabartinė Vatikano sri
tis buvo nusėta antkapių, ku
riuos buvo pastatę privatūs as
menys savuose žemės sklype
liuose. Antkapių senumas liudi
ja, kad' Klaudijaus dinastijos 
laikais buvo pilnai galima pas
merktąjį, koks buvo šv. Petras, 
po mirties sprendimo įvykdy
mo palaidoti privačiame žemės 
sklypelyje prie Vatikano kal
vos.

Truputį į šalį

Šia proga mums prisimena 
tie Maskvoje mokslus išėję atei 
stinės propagandos “darbuoto
jai”, kurie tariamą Bažnyčios ir 
krikščionybės “istoriją” rašo,

trukdytas miesto susisiekimas 
autobusais. Nuversta medžių ir 
išdaužyta langų. Daugelyje na
mų vėl apsemti rūsiai.

Du golfo žaidėjai, kai jie pa
sislėpė nuo lietaus po medžiu, 
buvo perkūno nutrenkti, o kiti 
du golfininkai pritrenkti, South 
Shore Country Club, Cedar La
ke, Ind.

Mirė senatorius
WIENNA, Ga., rugpj. 4. — 

Walter Franklin George, buvęs 
senatorium nuo Georgia valsty
bės 34 metus, mirė šiandien tu
rėdamas 79 m. amžiaus. Jis bu
vo vienas seniausių senatorių. 
Sirguliavo nuo liepos 28 d. ir mi
rė nuo širdies atakos. Paskuti
nių metu senatorius buvo demo
kratų lyderis užsienių reikalų 
programos vykdyme.

Bulganinas sėdi namie
MASKVA, rugpj. 4. — Sovie

tų valdžia praneša, kad šį tre
čiadienį Chruščevas vyks vizi
tuoti Rytų Vokietijos. Jo dvynis 
Bulganinas nevyks, kaip buvo 
įsprasta kartu. Drauge vyks Mi
ko janas ir Gromyko. Viso 12 as
menų. Stebėtojų nuomone, Bul
ganinas yra pakelėj į pašalini
mą iš posto, nes jis jau nedaly
vavo ir Chruščevo bei Tito pasi
tarimuos Rumunijoj.

Atidėti svarstymai
WASHINGTONAS, rugpj. 4. 

— Prez. Eisenhovveris pareiškė, 
kad civilinių teisių apsaugos įs
tatymas šioj sesijoj nebebus 
svarstomas.

Vengrijoj naujų suiminejimų , 
banga nesustoja

BUDAPEŠTAS, Vengrija, rugpj. 4. — Pranešta vakar, kad 
buvo vėl areštuota 11 politinių veikėjų. Trys jų kaltinami turėję 
ryšų su Amerikos Ambasadoj tebesislepianču kard. Mindszenty. 

Tai jau antras pranešimas
šią savaitę, kad suimama grupė 
žmonių ir vadinamų kontrore- 
voliucionierių kunigų, jų tarpe 
buvęs kardinolo sekretorius.

Bus teisiami

Oficialus komunistų dienraš
tis Nepszabadsag rašo, kad ke
li iš tų vienuolikos bus teisiami, 
žymiausias iš suimtųjų politikų 
yra Hugo Payr. Jis buvo sekre- 
torius Habsburgo Kunigaikščio 
Juozapo prieš 40 metų, ir pas
kutiniu laiku buvo vienas iš žy
miausių politikų Budapešte.
Payr yra išbuvęs kalėjime prie 
bolševikų 4 metus ir paleistas 
1954 m. Jis kaltinamas kalbėję
sis keletą kartų su kardinolu ir 
organizavęs spalio sukilimą, ku-

rį komunistai vadina fašistiniu. 
Drauge su juo yra suimtas Zol- 
tan Gyula Mesko, kuris vadina
mas sūnum buvusio nacių de
putato ir dešiniųjų politiko 
Krompaszki. Kitas suimtasis y- 
ra dr. K. Zavgovary, Budapešto 
advokatas, organizavęs Krikščio 
nių Demokratų partiją. Kiti su
imtieji taip pat yra žymūs vei
kėjai ir visuomenei gerai pažįs
tami asmenys.

• Kardinolas Giuseppe Pizar- 
do, Šv. Kongregacijos sekreto
rius .sulaukė 80 m. Kardinolas 
didelis lietuvių draugas. Tėra 
tik 14 kard. pasiekę tokio am
žiaus.

• Notre Dame universitetą 
baigė šį pavasarį 250 asmenų.

IHb

** m >r i., .i 73-
Jonathan Daniels, Raleigh, N.C., redaktorius, buvęs prez. 
Roosevelt asistentas, pranešė, kad tokių paveikslų kaip šis, 
kuriuose prez. Roosevelt blogai atrodė, jis nepraleisdavo 
spaudai. Čia matyti prez. Roosevelt ir Churchilis 1945 m., 
Jaltos pasitarimų metu. . (INS)

Kokia kryptimi suka nauji
Sovietų Sąjungos teisynai?

MASKVA. — “Izvestijų” nr. 177 įsidėjo teisių daktaro prof. 
P. Romaškino straipsnį, nagrinėjantį naujos baudžiamosios įsta- 
tymdavystės principus. Rašoma, kad artimiausiu laiku bus pa
tvirtinti nauji pagrindiniai baudžiamosios SSSR teisės dėsniai 
Sovietų Sąjungai ir sąjunginėms respublikoms.

Sovietų Sąjungos teisininkas 
visų pirma apsistoja prie nusi-
kaitimo apibrėžimo. Jis atmeta 
vakariečių principą, kad “nusi
kaltimas yra veiksmas, kurį įsta 
tymas draudžia, neklausančius 
bausdamas”.

Pagal sovietų teisę — nusikal 
timas turįs būti tai, kas kenkią 
visuomenei. Kadangi kenkimą ar 
nekenkimą visuomenei paprastai 
nustato režimo sudarytos įstai
gos ir valdininkai, tai partijos 
nariams paliekama gana didelė 
sauvalė.

Bausmes skirs tik teismas

Tačiau prof. Romaškin pabrė
žia, kad be kaltės — nėra nusi
kaltimo ir neturi būti nė baus
mės. Dėl to reikėsią iš kaikurių 
sąjunginių respublikų kodeksų 
išmesti nuostatus, pagal kuriuos 
esą galima bausmė skirti be įvyk 
dymo kokio konkretaus nusikal
timo, kada piliečiai buvo bau
džiami už savo ryšius su nusi
kalstama aplinką arba d'ėl savo 
praeities veiksmo.

prieš valstybę ir karinius nusi
kaltimus, o taipgi kitus nusikal
timus, kuriuos taip išskirti ras
tų reikalinga Vyriausias Sovie
tas.

Siūlo nebausti šeimas

Siūlo pakeisti 1934 m. birž. 
8 dienos nuostatą apie tėvynės 
išdaviko šeimos atsakomybę, iš
skiriant nuo bausmės tuos šei
mos narius, kurie nežinojo apie 
ruošiamą ar įvykdytą išdavimą, 
nors ir gyveno kartu su tuo iš
daviku.

Iš nusikaltimų prieš valstybę 
išskirti tokius, kaip darbo draus 
m’ės ardymą transporte, kaiku
rių pareigų neatlikimą.

Didelis plyšys

Taigi, nauja įstatymdavystė 
atspindi Rusijos masių ilgesį di
desnio teisingumo, tačiau yra 
pavojus, kad nors ir kuriat hu
maniškesni teisyną, gyvenimo 
praktika skirsis nuo tų nuosta
tų, kaip ir dabar toks didelis 
yra plyšys tarp Sovietų (Kons-Toliau, turėsiąs būti praves 

tas savaime suprantamas dės- titucijos dėsnių ir gyvenimo, 
nis, kad bausmę gali skirti tik
teismas. Reikią įvesti nuosta
tą, kad asmeniui, kuris yra at
likęs bausmę arba nuo jos at-. 
leistas, negali būti jokių jo tei
sių susiaurinimų ryšium su anks 
tyvesniu nubaudimu.

Pavertė j niekę

KALENDORIUS

Rugpjūčio 5 d. Švč. Marijos 
Snieginės. Senovės: Rintas ir 
Neminga.

ORAS
CHICAGOJE ir jos apylinkė

se gražus ir malonus oras. Tem
peratūra apie 80 1. Antradienį 
šilčiau.

Jauniausias ir seniausias senatoriai dalinasi gimtadienio tortu 
Washingtone. Franto Church, demokratas (Idaho) švenčia 33 
m. sukaktį. Jį vaišina senatorius Theodore Green, demokra
tas (Rhode hsland), kuris turi 89 m. amžiaus. Vaišes ste
bi Church žmona. (INS/

Mirties bausmė

Siūlo atsisakyti nuo baudžia
mųjų bylų kėlimo vaikams 12-14 
metų. o 14-16 metų amžiaus nu
sikaltėliams baudžiamuosius nuo 
status taikyti tik už ypatingai 
sunkius nusikaltimus. Pasisako
ma, kad būtų įvestas nuostatas, 
panaikinąs mirties bausmę (Mir 
ties bausmė Rusijoj panaikinta, 
o tūkstančiai žmonių tebemari- 
nama lageriuose). Už ypatingai 
sunkius nusikaltimus siūlo skir
ti bausmę ne mažesnę, kaip 10 
metų, bet neilgesne kaip 25 me
tai. Kaikurie net siūlą, kad kali
nimas neužsitęstų ilgiau 15 me
tų.

Iš kitos pusės — reikią atsi
sakyti nuo minties, jog būtų ga
lima kaip bausmę kam nors at
imti rinkimų- teisę.

Ypatingoji baudžiamojo ko
dekso dalis turinti palikti SSSR 

I kompetencijoje nusikaltimus

Pasitarimai Rumunijoj įvyko
praeitą kevirtadienį ir penka- 
dienį. Be Chruščevo dalyvavo, 
Mkojanas ir buvęs komunistinio 
internacionalo bosas Kuusinen, 
dabar pilnateisis partijos prezi
diumo narys. Iš Jugoslavijos pu 
sės dalyvavo diktatoriaus Tito 
dešinioji ranka Kardelij ir Ran- 
kovič, kurie šią vasarą lankėsi 
Rumunijoj ištirdami esamą pa
dėtį.

Konkretūs dalykai
Radijo pranešimu besitarian

tieji priėjo konkrečių formų, 
kaip pagerinti santykius ir bend 
radarbiavimą tarp Rusijos ir 
Jugoslavijos. Taip pat aptarta 
bendrieji komunizmo ir pasauli
nės taikos reikalai. Taip pat ap
tarta bendroji pasaulinė situa
cija, darbininkų judėjimas ir ko 
va dėl taikos ir gyventojų ap
saugos išvystymo.

Skirtingasis kelias 
Radijas taip pat užsiminė,

dangi pasitarimuose dalyvavo 
Kuusinen. Tačiau, kaip specia
listai mano, Jugoslavija vistiek 
būsianuti nuo Maskvos ir toliau 
nepriklausoma.

Linksmesnes žinios
• Robert Ford, 34 m. detroi- 

tiškis, norėjo vėl patekti į kalėji
mą, kad galėtų baigti mokytis 
specialybės, kuri padėtų darbo 
gauti. Jis išdaužė langą Detroite 
foto aparatų krautuvei ir laukė 
policijos. Jis buvęs kalėjime jau 
Chicagoje, tačiau dar truputį iš
silavinimo trūkstą.

• Dalias, Tex., plėšikas, kuris 
įsilaužė į Rueben McCarley na
mus, ilgai namuose užtruko, kol 
nusivalė šeimininko rudu tepalu 
batus.

• Stanley Murrin maitino triu 
sius sidabriniu šaukštu. Vėliau 
pasiroddė, kad šaukštas yra iš 
17 šimtmečio ir vertas 700 dol.

• Peterson, N. J., vienas vai
kinas, kuris buvo bandymo lai
kotarpy už automobilių vagys- 

kad skirtumų tarp abiejų sočia-|teg> buvo areštuotas, kai vyko į 
Iistinių kraštų esą. Gi Vakarų (teismą vogtu automobiliu, 
stebėtojai teigia, kad šis pasi-j • Anglijoj, Bickleigh mieste, 
tarimas buvo atnaujinimas drau l užsidegė sunkvežimis su alum.
gystės, kuri buvo nutrūkusi dar 
1948 m., Stalinui be valdant ir 
tiap pat manoma, kad bus stei
gimas kitas kominformas, ka-

Šoferis Bill Matthews padaręs 
ką galėjęs, jis ugnį užgesino iš
pildamas ant jos alų.

VVASHINGTONAS, rugpj. 4. 
— Valstybės sekretorius Dulles, 
įteikęs sovietams nusiginklavi
mo planą, sugrįžo tiesiai į Wa- 
shingtoną. Nežinia, kaip sovie
tai atsakys į tokį planą, tačiau 
jau dabar Maskvos radijas pa
reiškė, kad Dulles nuvyko į Lon 
doną tam, kad nusiginklavimo 
konferenciją paverstų į nieką.

• Louise Madigan, 46 m. am
žiaus buhalterė Clevelando fir
moj, prisipažino, kad ji išeikvo
jo 96,000 dolerių lažindamosi 
arklių lenktynėse. Pirmą kartą 
pralošė 1952 m. ir norėjo atši- 
lošti.

• Dės įMoines, Iowa, Polk ap-

Naujausia armijos raketa Hawk, sunaikina žemai skrendan
čius priešo lėktuvus. Ji yra 16 pėdų ilgio ir jos diametras 16 
colių. Ji yra gaminama Raytheon Manufao'turing kompani
joj, Massachusetts. Hawk radaras pagauna žemai skrendan
čius lėktuvus, raketa Nike tegali sunaikinti tik augštai skren
dančius. , (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

—Vakar Chicagoje įvyko Amerikos legionierių hienos mylios 
ilgio paradas Michigan gatve. Parade dalyvavo apie 10,000 legi
onierių iš 1,000 postų, taip pat dalyvavo daugybė orkestrų ir 
vežimų. Paradas užtruko apie 3 vai.

—Kinų radijas praneša, kad Raudonoji Kinija gavo iš Sovietų 
Sąjungos lėktuvų. Premjeras Chu Kn Lųi sako, kad tai stiprina 
tarp abiejų tautų draugystę.

~ utot..- t» urna i vin o - —Prez. Eisenhower patvirtino 1,370,000 dolerių sumą nuken-
skrities 30-čTai taraautojų buvo ™drų ir liūčių valstybėms. Pinigus gaus Missouri,

North Dakota ir Illinois valstybės. Pastaroji gaus 500,000 dol.
—Indijoje jauniausias Gandhi sūnus mirė širdies ataka praei

tą šeštadienį. Turėjo,57 m. amžiaus. Buvo vyriausias direktorius 
laikraščio „Hindustan Times.” Jo tėvas Mahatma Gandhi buvo 
nužudytas 1958 m.

—Jaunimo gauja New Yorkc per vieną praeitą savaitę padarė 
ketvirtą žmogžudystę. Nudurtas 18 m. jaunuolis Marshall. Prieš 
jį buvo nužudytas polio sergąs berniukas.,

—Nestiprus 2 žemės drebėjimai vakar buvo netoli Meksikos ir 
Gvetemalos. I

sulaikytos algos ligi jie nesumo
kės valstybei pajamų mokesčių.

• Fordo kompanijos generali
nis direktorius J. O. Wright, pa
reiškė vakar, kad šiais metais 
bus parduodama vadinamų Sta- 
tion vagons 850,000. Pernai to
kių lengvų sunkvežimių buvo 
parduota 600,000.

I
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KANADOJE
Toronto* Ont

Gražiai tvarkoma parapija

kaip Dievo tarnyboj, taip ir lie
tuvybės puoselėjimo bare.

Nors ir kažin kaip stengtųsi 
kas nors įrodyti, kad yra kitaip
— jiems nepavyks, nęs visi ži
no ir mato, jog šiapus Atlanto
— JAV-se ir Kanadoj — didžiau 
siomis lietuvybės tvirtovėmis 
buvo, yra ir bus lietuviškosios 
bažnyčios su lietuviais dvasiš
kiais ir lietuviškosios parapijos 
su mielais ir nuoširdžiais para- 
piečiais — lietuviais.

Todėl ne bereikalo žinomas 
mūsų kultūrininkas ir rašyto
jas, dabar gyvenantis Pietinėj 
Amerikoj, K. Čibiras savo para- 
šytoj ir modernaus šių laikų 
knygnešio prel. P. M. Juro 1947 
m. išleistoj knygelėj, pavadintoj 
“Komunizmas Antikristo religi
ja”, apie Amerikos lietuvius ka
talikus ir jų pasišventimą, tarp 
kita ko, šitaip rašo:

“Paprasti mūsų tautos atei
viai per keletą dešimtmečių šio
je šalyje pasistatė daugelį savo 
tikėjimo ir savo kultūros tvir
tovių. Puikios Amerikos lietuvių 
bažnyčios, vienuolynai, mokyk
los, kolegijos,. laikraščiai, drau
gijų centrai yra vargdienių dar
bininkų gyvo tikėjimo ir geros 
širdies kūriniai. Ne kapitalistai 
jiems aukojo, ne bankai juos sta 
tė. Tai tikri šviesių lietuvių dva
sinės kultūros paminklai, kurie 
apie juos' bylos dar ir tada, kai 
lietuviškoji daina gal bus nutilu
si, kai anūkai gal bus pamiršę 
protėvių kalbą, kai gerieji sene
liai statytojai jau ilsėsis Viešpa
ties ramybėje...”

Šitie rašytojo jautriai sureda 
guoti žodžiai ir sakiniai, be abe
jonės, tinka ne tik Amerikos, 
bet ir Kanados lietuviams, nes 
abiejuose šiuose kaimyniniuose 
kraštuose gyveną mūsų tautie
čiai darė ir tebedaro tas pačias 
pastangas, kad me ir mūsų vai
kai kuo ilgiau išliktumėm lietu
viais...

Toronto Šv. Jono parapija
Šioji lietuvių parapija su jos 

pastatais — bažnyčia, sale. .r 
klebonija, — galima sakyti, bu
vo užuomazga lietuviškos mal
dos ir lietuviškos veiklos šioje 
lietuvių kolonijoje. Tai senes
niųjų lietuvių ateivių pastangų, 
lėšų ir bendro darbo vaisius, 
nors čia pat reikia paminėti, kad 
anuomet Toronte lietuvių buvo 
itin maža, taigi ir jų stiprybė —

kartu veždamiesi iniciatorių gru I laisvame pasaulyje, spausdina-

Ryžtingų pastangų — gražūs 

vaisiai

Dar kaip šiandien' rašančia
jam šias eilutes prisimena tos 
djgnos, buvusios prieš keletą me
tų, kada rinkdavomės grupė ini
ciatorių į kleboniją ir tardavo- 
mės pradėti organizuoti ir leis
ti lietuvišką laikraštį Toronte, 
šiai minčiai labai nuoširdžiai pri 
tarė ir ją visapusiškai rėmė tos 
parapijos anuometinis ir dabar
tinis klebonas kun. P. Ažubalis.
Visi gerai žinojom lietuviškosios 
spaudos reikšmę lietuvybės fron 
te, todėl, tą mintį pasigavę, ir 
nebeišleidom jos, kol mūsų po
sėdžiuose tarti žodžiai, kaip sa
koma, tapo kūnu. Tarėmės dėl 
laikraščiui leisti gavimo lėšų, 
kalbėjomės, ką kviesti laikraščio 
redaktoriumi ir pan. Pradiniai 
žingsniai, be abejonės, buvo la
bai sunkūs. Laimei — juos la
bai gražiai rėmė pasauliečiai lie
tuviai, o ypač Kanados lietuviš
kųjų parapijų klebonai ir kiti 
dvasiškiai, susibūrę į Kanados 
Lietuvių Kunigų Vienybę. Nuta
rus kviesti laikraščio redakto
riumi dr. A. Šapoką anuomet 
gyvenusį Montrealyje, pirmuo
sius du laiškus bendrai rašėme 
kviečiamajam kartu su A. Rin- 
kūnu. Mat, dviejų kvietimas, ti
kėjome, visuomet efektingesnis 
negu vieno Žinoma, dr. A. Šapo' “ ’ 
ka vis neskubėjo duoti savo su
tikimo vykti' Torontan ir redak 
toriauti lietuviško laikraščio rė

pės įpareigojimą — žūtbūt ga
lutinai baigti tartis su numaty
tuoju laikraščio redaktoriumi 
dr. Šapoka. Pagaliau mums pa
vyko. Mums grįžus iš Montrea- 
lio, greitai Toronte atąirado iri 
redaktorius. Tadą buvo paskelb 
tas mažytis konkursėlis laikraš
čio pavadinimui surasti, kurį 
laimėjo pats redaktorius dr. A. 
Šapoka, pasiūlydamas laikraštį 
pavadinti “Tėviškės Žiburiais”. 
Buvo sudarytas laikraščio redak 
cinis kolektyvas, į kurį įėjo: J. 
Kralikauskas, Vyt. Tamulaitis, 
Vyt. Kastytis, dr. J. Gutauskas 
ir rašantis šiuos žodžius. Paga
liau naujas laikraštis Kanadoj, 
Toronte, “Tėviškės Žiburių” var 
du gimė. Pirmieji jo žingsniai, 
be abejonės, buvo sunkūs ir var
gingi. Laikraštis buvo renkamas 
ir spausdinamas svetimoj spaus 
tuvėj, pradžioj ėjo be lietuviš
kų ženklų. Redakcija bei admi
nistracija (be abejonės, tik po 
vieną žmogų) buvo susitalpinu
si šv. Jono parapijos kleboni
jos rūsyje ir t.t.

Tačiau, laikui bėgant, dideles 
pastangas laikraščio leidėjams, 
kuriais buvo ir tebėra Kanados 
Lietuvių Katalikų Kultūros 
Draugija, taip lygiai ir redakto
riui dr. A. Šapokai bei jo pa- 
gelbininkui kun. dr. P. Gaidama 
vičiui, o taip pat nuoširdiems 
laikraščio skaitytojams bei ben
dradarbiams ir rėmėjams pade
dant, šiandien “Tėviškės Žibu- 
žiai”, galima sakyti, tikrai jau

mas savoj spaustuvėj, turi ne
menką šeimą skaitytojų ir paga 
liau dėka Šv. Jono parapijos 
klebono kun. P. Ažubalio rūpes
tingumo laikraščio redakcija, 
iaiministracija ir spaustuve jau 
yra gana gražiose, naujose pa
talpose, kurias pastatė parapi
ja, žinoma, prisidedant ir pa
čiam laikraščio leidėjui ir išnuo
mavo labai prieinama kaina 
šiam lietuviškosios kultūros ži
diniui.

Taigi, dėl šito Šv. Jono Krikš 
tytojo lietuvių parapija Toron
te ir reikia skaityti nepaprastai 
dideliu veiksniu ne tik Toronto, 
bet ir visos Kanados ' lietuvių 
gyvenime.

Kitos pagirtinos parapijos 

pastangos

Įsikūrus Toronte kitai lietu
viškai parapijai, Šv. Jono para
pijos parapiečių skaičius, be abe 
jonės, turėjo labai žymiai su
mažėti. Gi mažesnis parapiečių 
skaičius — mažesnis parapijos 
ir medžiaginis pajėgumas. Vie
nok, nežiūrint to, energingo ir 
gabaus administratoriaus kun. 
P. Ažubalio tvarkoma parapija 
gana gražiai verčiasi ir tvarko
si. Kaip jau minėta, ji yra at
likusi gana daug ir gana dide
lių remonto darbų, yra pasta
čiusi gana gražų pastatą — salę 
Sprinhurst vasarvietėje, kur sa 
vo vasarnamius turi labai daug 
Toronto lietuvių ir kur sekma
dieniais ir šventadieniais, sezono 
metu, laikomos net dvejos šv.

turi apie save subūręs gana gra mišios. Į tą salę gali sutilpti 
žų skaičių bendradarbių visame tarp 200-250 žmonių. Taipogi

tenai parapija turi pastačiusi ir 
savo vasarnamiuką, kur prisi
glaudžia nuvykę parapijos kuni
gai. Šiuo metu gražiai perdažy
ta iš lauko ir iš Vidaus klebonų 
ja ir "Tėviškės Žiburių” pasta
tas.

Be to, reikia pripažinti dideliu 
nuopelnu šiai parapijai ir už net 
ketvertos lietuvių kunigų pri
glaudimą, kurie savo ruožtu, gy 
vendami čia ir tarnaudami Die- 

(Nukelta į 5 psl.)

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė
Precin Photo Studio

__ (IncorporatedJ

EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telef. WAlbrook 6-7670 ir 
Grbson 8-4938

► Generalla kontraktorius nau
jų namų statybai, (vairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime didelĮ patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus e Apkalnavimal nemo
kamai.

OflMO Ir butu tel. OLympio 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečiad. 

Ir šeštad. tik 10—12 vai.

Tel. RElmnoe 6-1811
DR. WALTER I. KIRSTUK

-VDYTOJAS IR CHIRURGAI. 
IETĮ V18 (JW«tOJA8j

8925 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:10 
vai. vak. Trečlad. Ir šeštųd. 1—4 v. 
P- P.

Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-4169
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St., Cicero 

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

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALI STB

7166 South Western Avenue 
(MEDICAL BUILDINO) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 8 vai. vakare. Trečlad. nuo
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad 11
vai ryto Iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168
Res. tel. WAlbrook 6-3766

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthoprdae - PrvUsletaa

Aparatai-Protezai. Med ban-r 
dr-žai. Spuo. pagalba kojom

(Areb Supports) Ir t- t.
Vai.: 8-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 ■ 
ORTHOPEDIJOS TEt’HNIROS LAH 
2860 W. 68rd St, Chicago Ul

Tel. PKospeut

DR. 1. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 425U W. 6Srd St 
Ofiso tel. RKllance 6-4410 

Resid. telef. GKoveblll. 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečlad Ir Seštad pagal sutarti

Ofiso teL Cldffslde 4-2806 
Rezidencijos: liAfajette 3-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47 th Street 
(Kampas 47th Ir Hennltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

I

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Waeker Drlve 
(Clvlc Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CRntral 6-22D4

6002 VVeet I6tli Str., Cicero
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 8-0959 
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų ligos)
Ofisas ir re®.: 5100 S. Western Avė 
Tel. PRospect 8-1223 arba WK 6-6677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., I Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., Seštad. 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu.

\ »

dakcijoj. Priežastis? Labai pro
blematiškos, kaip anuomet atro
dė, laikraščio išsilaikymo gali
mybės finansiškais.

Tuomet, pasitaikius gerai pro 
gai (kun. A. Vilkaičio 25 m. ku
nigystės sukaktuvėms, į kurias 
buvome kviesti), Montrealin vy
kome su kun. dr. J. Gutausku,

NUO U2SISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ. 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai! ramiai sėdOtl Ir naktimis 
miegoti nes Jų užsieenSJuslos žalždoa 
nležšjlmų Ir skaudėjimų senų atvl 
ru Ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORLA- 
8IS. Taipgi pasalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.S POOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyžlmų 
tarpplrSčiu. Yra* tinkama vartoti nuo 
džiOstančlos suskilslos odos dedlr- 

talpgl 
kada

pasirodo skaudus Išbėrimus nuo vy
styklų. JI yra gera gyduole nuo Iš
viršinių odos ligų. Le »
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et,. >1.15,—Ir 88.60.
Pirkite valstlnėseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee. Wlsc., Ga- 
ry, Ind. Ir Detroit, Mi- 
eblgan arba rąžyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order J

kaip fizine, taip ir finansine —. vinių, odos išbėrimų ir t t
... r ... tinkama vartoti vaikučiams,negalėjo būti perdidele. uua»***»

Naujiesiems ateiviams žymiai 
papildžius koloniją — propor
cingai ir torontiečių lietuvių jė
gos bei jų veikla padidėjo. Da
bar Torontas jau turi dvi lietu
viškas parapijas — Šv. Jono ir 
Prisikėlimo, šių parapijų narių 
skaičius, o taip pat lygiai ir veik 
la, be abejonės, daug didesnė, 
negu anksčiau buvo.

Pradėkit Taupyt Šiandien. Turėsit Rvto j!
1 ' ' ' V 1 ' ■"  ......... ■■ 1 ■ '■ 1 ' ' ■

Taigi, dabar pradėkite taupyti Šioje lietuviškoje 
įstaigoje — BRIGNTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti - Iki 810,000.90

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Seštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

Atliekame didelius ir msžus automobilio remontas. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia 

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WJUbrook 5-5934

>/2% PADIDINA
- r '

DIVIDENDĄ !

DR. J. k L AGLINSKAI
gydytojai tr chirurgai

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitartum 

Oėl valandos skambinti -telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečlad tr
Seštad

Rea tel. GRovehill 6-6608 

Tel. ofiso VVA 5-8010, rez. PR 0-7883

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GKRKLfiS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South Weatern Avenue 
vai., kasdien 19-12 vai. L 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 1U-. vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-822S 
Res telef. WAlbrook 5-6076

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

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

Seštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 8-6048 
Res.: VVAlbrook 6-8048

Tel. ofiso —t HE 4-1202 arba REp 
7-9700. Namų — PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvlrtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. ir 

penktad. nuo 5 Iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-D700 
Rez. PR 6-98O1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-08 ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 
Šeštadieniais 9—11 ryto tr 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVICIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Mlcblgan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly HUls

Va‘1'.: kasdien nuo 6 v. v. Jkl 9 v. vLį 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v„ 

lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 6-07M 
Buto - - BEverly 8-8946

Tel. ofiso HE 4-2128, rez. Glb. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(71st Ir Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 5—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—5; Seštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Ratated Street
Vai 1 iki 4 v p. p. ir B—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezkl. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtfi)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

■"U. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2124
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 We#t 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penvt. 1-4 ir T-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; 1—6;’ 7-D. 

Seštad. 10—12.. Trečlad. uždaryta
LAfayette 3-4949.

Namų — CEdarerest 3-7786

Tel. ofiso VIctory 2-1681
Rez. VIctory 2-0741

DR. V. VILEIŠIS
Gydytojas ir chirurgas

802 West 81st Street
Kamp. Halsted ir Sl-mos gatvių 

Prlšmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.v. Seštad. 1-4 vai. popiet

Šiuo kartu norisi rašyti apie 
Šv. Jono parapiją. Jau spaudoj 
buvo nekartą rašyta apie šios 
parapijos pastatų — pradedant 
bažnyčia, sale ir klebonija — 
restauravimą, padidinimą, su- 
moderninimą ir pagrąžinimą, o 
taipogi pastatymą netgi naujo 
pastato prie klebonijos specia
liai laikraščio “Tėviškės Žibu
riai” redakcijai ir administraci
jai, taip pat “Žiburių” spaustu
vei.

Nebekalbant apie statybas ir 
remontus, norisi prisiminti šiaip 
gražios parapijos pastangos

LEGIJLO, Department D., 
5618 W. Eddy SU Chicago 84. IR

Duoną Ir įvairias skoningas 
boikotas kepa

BRURO’S KEPYKLA
8889-41 8. LMnanloa Ava.

TeL Cl.lffslde 4-6876 
Pristatome 1 visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame 1 visus artlmuo-

miestua

GRANE SAVINGS "S“"*
2666 WEST 47th STREET LAfayette 8-1668 .

B. R. Pletldetvlea, prsz.; E. B. Wetklewlex, seky. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 

valstybes bonus. Taupytojams patarnavimai

Pradekite taupyti atidarydami sųskalt* šiandien. 

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 0

Iki 010,000.

iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o 8eit. nuo 9 ik) vidurdienio.

pci>ro4Ųsrr ™
» T0U IR ARTI

NAUJI MOSU TAONN-NAUJAUN NAAUSTfAN fAANKNU s 
NNtĮ NKNĮ AAnAAVAS-AtAUS UfSĄtUUNAAS MOANNNANAU

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W 69 tt CHICA60 36, IU- Trt WAIUwl< 8-9909

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chinagnn Savings Bendroves praeitimi, nuo pat joa įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyedinga biznio tvarka, ypatingai indčlių saugumo ir divi
dendų naSnmo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, augfitų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chieagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra
žiausiai ir modemiSkiansiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chieagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paStu.

Rąžykite dėl informaeijų. Mūsų turtas 621,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOClATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nuo 12 Iki 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 Iki 4, ketvirtadienį nuo 9 11d 8 
, Trečiadienį uždaryta visų dienų, o isMadlenį ano 9 Iki 2 valandos po pietų-

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRUItGAS

6817 South Western A vena* 
Chleago 29, D1 

telefonas REpublio 7-4900 
ReMdeoefa: GRovehlU M161

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 1-4 Ir nuo 8-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2/ Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VlrglnlA 7-0036.

los tel. BEverly 8-8944

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rea RE 7-6867

DR. D. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Spec. akožtrija ir moterų ligų 

8464 Weet 71at 8treet 
(71-oe ir Campbell Avė- kampas)

Atostogose iki rugpjūčio 15 d.

Ofiso telef. YArda 7—1166 
Besldeaaljos — STeerart 3-481*.

DR. L GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

766 Weet 86th Street 
(kampas Halsted Ir B6-U <atv6) 

VAL. 1—4 Ir 6:10—8:20 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidarė 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-1888, res. RE 7-6198
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS OTDTTOJAS)
8600 Weet 6Srd 8treet

VAL kasdien nuo I—4 p. p. Ir 7:19
iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonu ORovehlll 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECTALISTtt 
— PRITATKO AKINTUS —

Valandos: 9—11 Ir 7—D v. v. pagal 
austtarlma Išskyrus trečiadieniu*.

* 8466 X. Marųuette Bud

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street

Kasdien t—7 vai. vak. Seštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-T484. Resid. 2487 
W 62nd St.. tel. RepnbUe 7-8818. 
ATOSTOGOSE IKI RUGP. 11 D.

Tel. ofiso PR. 3-6446, rez. HE.4-S16T

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki'4 p. p.; B iki 8 v- 

Trečiad. Ir .šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6669 

Rezld. 6600 S. Arteelan Avė.
VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

Ofiso telefonas — RTshop 7-2626

DR. AL RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 96 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1K2V 

Pritaiko akiniu.
Krelvae akle 

ištaiso I
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Weat 85th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, tre 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p p

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 Weet 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublio 7-2290 

VAL: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku .neitame telefonu. 
ATOSTOGOSE IKI RUGP. 19 D.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis tr pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmus 
4466 8. Oaliforni* Ava. .TA 7-7881
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštųd. 10 ryto Iki I v. p. p. 

uždarytas

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų (tempimų, kurte 

yra priežastis galvos skaudšjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregys 
tę. Prirenk u teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiame 
( mokyklos vaikus.

4712 South AshJand Ava.
Tol. YArds 7-1373 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. Seštad. 10.80 
Iki B vai. Hekmad Ir treč uždara

DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

4545 W. OSrd 8L, Chicago 29. IHlnois, Tel. LUdlovr 5-9500

Bntered m fleoond-Class Matter Ifareh 81, 1916, at Chicago. Illinois 
Under the Aet of lfaroh 8, 1879.

MemJber of tbe Catbollc Press Ass’n 
Publiahed dally, evept Sundaya. 

by the
Ldthuantan Cathollc Press šoelety 
PUBHVMNRATA: Metams
Olcagol |r CloeroJ |9.00
Kl*ur JAV ir Kanadoj *8.00
ntslenyje z *11.06

SUBaCRIPTION RATK8 
*8.00 per year outslde of Chicago 
*9.00 per year In Chicago A Ctoore 
*8.00 per year ln Canada 
Foretgn *11.00 per year.
H metų 8 mMn. 1 mša

8.00 1171 *111
*4.60 *1.86 *1.66
*6 66 *8 69 *1.91

Redakotja straipsnius taiso savo nuoMOra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, Juas grųžlna tik Iš anksto susitarus. Redakotja u**s gražina
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BLOKŲ KOMBINACIJA J. T.
Artėjant naujai JT sesijai su jautriomis problemomis, įdo

mi darosi dabar JAV padėtis tame tarptautiniame organizme, ku
riam Washingtonas pastaruoju laiku pradėjo skirti vis daugiau 
svorio.

Eisenhowerio administracija įvairiais sumetimais pradėjo vis 
labiau remtis Jungt. Tautomis dvejopu būdu. Pirma, bandoma 
per JT kiek galima pakenčiamiau sutvarkyti tokias jautrias 
problemas, kaip Suezo kanalas, Akabos sąsiaurių vandenys, žydų 
ir arabų pasienio kivirčai, Vengrijos sukilimas, atominė energija 
ir kt. Antra, sugebėta pamiršti Saugumo Tarybą ir centrine 
svarstymų bei sprendimų vieta padaryti Generalinę Asamblėją.

Kol JAV dominavo Gen. Asamblėjoje, toji institucija buvo 
tik metinis plaučių pravėdinimo organas, o visas rimtumas tek
davo Saugumo Tarybai, kurią galutiniai sužlugdė sovietai, pikt- 
naudodami veto teisę. Tame laikotarpyje JAV delegacijai ne
būdavo didelio vargo surinkti Asamblėjoje dideles daugumas re
zoliucijoms, kurios dažniausiai neperžengdavo platoniškumo ribų 
arba neliesdavo karštų problemų. Jei viena kita problema ir 
būdavo karšta, tai ji būdavo taip aiški, kad negalėjo kilti sun
kumų sprendimo jieškant. Gi problemos, kurios tiesioginiai pa
liečia didžiųjų Vakarų valstybių ar Maskvos interesus, tebelau
kia sprendimo. Vienos jau yra patekusios darbotvarkėn, bet 
stumdomos iš sesijos į sesiją, o kitos (kaip Rusijos pavergtų 
tautų laisvinimas) nepajėgė iki šiol dar nė darbotvarkėn patekti.

j Bet, kai į Jungtines Tautas (dabar 80 narių) buvo priimta 
daug naujų narių iš Azijos ir Afrikos, Washingtono padėtis JT 
pasikeitė — ji labai pasunkėjo. Amerika prarado ligšiol ten tu
rėtą patikimą ir darbingą daugumą, todėl pastaruoju laiku Jung
tinėse Tautose daryti sprendimai pasižymi neaiškumu, dvipras
miškumu, nevienodo masto taikymu dideliam ir mažąm. Pavyz
džiai yra šie: elgesys su Rusija dėl Vengrijos, su Indija dėl 
Kašmiro, su Anglija, Prancūzija, Egiptu ir Izraeliu dėl Gazos,
Suezo ir Akabos.

Gen. Asamblėja dabar susideda iš kelių blokų. JAV admi
nistracijos užsienio politikos esminių bruožų yra bandymas Jung
tinėse Tautose vadovauti blokų kombinacijai ir niekad nepatekti 
į opoziciją — tai yra visada būti su sprendžiančia ir valdančia 
dauguma. Bet kaip tą daugumą sudaryti? Visi svarbesnieji 
sprendimai turi gauti Asamblėjoje dviejų trečdalių daugumą, 
t. y. 52 balsus (P. Afrika ir Vengrija šiuo metu J. Tautų dar
buose nedalyvauja, nors iš organizmo ‘ir neišėjo). Kiek balsų 
gali tikėtis surinkti JAV delegacija Vakarams svarbiam klau
simui sutvarkyti taip, kad nebūtų pažeistas teisingumas?

Pirmą patikimą grupę sudaro Vakarų pusrutulio valstybės 
į pietus nuo Kanados sienos. Joje yra 21 balsas. Antrojon įeina 
Vakarų Europa (su Jugoslavija) ir vadinamas senasis “Com- 
monwealth” (Kanada, Australija ir N. Zelandija). Toje grupėje 
yra 20 balsų. Jei abi tos grupės solidariai balsuos, tai iki dau
gumos dar truks 11 balsų. Iš kur juos surinkti, Negalima gauti 
10 Maskvos valdomų balsų. Negalima tikėtis turėti 11 arabų 
valstybių balsų. Taigi visai atkrinta 21 balsas, o reikia tik 27 
balsų (trečdalis plius vienas), kad nepraeitų joks JAV daromas 
pasiūlymas. Trečiasis blokas turi 15 balsų. Tai yra Afro-Azijos 
blokas. Ten yra patikimi Filipinų, Siamo, Pakistano ir Chiang- 
Kai-sheko balsai. Bet vis dar truks 7 balsų sudaryti daugumai, 
kurios negalėtų nugalėti tas trečdalis ir vienas balsas. Tų 7 
balsų reikia jieškoti, bendradarbiaujant su Indija, nes ji turi le-

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. G/AfANTAS

Piliponis amer. knygų 
lentynoje

Nepriklausomybės metais Lie 
tuvoje dalis paauglių, kaip ir li
kusioje pasaulio dalyje, gana 
mielai skaitydavo įvairius kri
minalinius romanus. Be įvairių

mo. Įdomu, ar autoriaus esama 
lietuvio, ar tik prisidengiama 
lietuviška slapyvarde?

Vilnius mini Darių ir Girėną

Liepos 17 d., t. y. transatlan 
tinių lakūnų — didvyrių Da-

tokio žanro “importuotų” au- riaufl ir Girėno žuvimo metinių 
torių, toje srityje ryškėjo J. Pro£a ir Vilniaus radijas pra- 
Piliponio pavardė, kurio romą- api® tuos du Amerikos
nas “Kąukuolė žalsvame čemo
dane” ir kitos panašių pavadi 
nimų knygos, keliaudavo nėr

ga buvo užprašęs sv. mišias žu 
vusiųjų intencija.

Kanados lietuvių leidinys 
Besiruošiant Kanados lietu

vių V-ąjai dienai, kuri įvyks 
rugpjūčio mėn. 31 d. ir rugsėjo 
1 ir 2 d. d. Niagaroje, tai šven
tei ruošti valdyba išleido nedi
delį, bet simpatingą informaci
nį - propagandinį leidinėlį. Ja
me išspausdintas rengėjų vardu 
atsišaukimas - kvietimas į Ka
nados ir JAV lietuvius, o taip 
pat pridėta ir provizorinės pro
gramos planas. Iš jo sužinome, 

! kad šventės metu bus atidaryta

lietuvius. Pateikiant faktų apie 
pasiruošimus skridimui ir pati 
žygį, aišku, bolševikams'"v,, «■ Lietuvių dailės paroda, kūnai

Atsitiktinai , ___ proganepą- vadovaus dail. Telesforas Va
lius, bus sporto varžybos, šokių

jaunuolių rankas. __ __ _
teko sužinoti, kad ir ameriki- koli°jus “buržuazinę Lietuvą” 
niame kriminaliniu romanų pa- ^et nepasakė pačio svarbiau- 
saulyje (26c laidose) reiškiasi 8^o: kaip yra dabar su lietuvių 
Vienas autorius visiškai lietu- ^autos didvyrių kūnais? Kur 
višku vardu ir pavar-Hp —: Algis &*®®dien ilsisi? Ar dar te- 
Budrys. Pažįstamas parodė vie
ną jo knygelę “Falše Night”, 
kurios puslapiuose laksto labai 
daug kulipkų, nemažą kraujo 
ir lavonų, didmiesčių išdykavi-

tuvoje. Toliau “Moteryje” ran
dami šie straipsniai? N. Kers- 
nauskaitės “Mintys lietuviškam 
jaunimui”, O. Mikulskienės — 
“Skamba, skamba kankliai”, K. 
Grigaitytės — “Saulės užtemi
mas”, A. Dubausįrienės — “Mo
tinai” (eil.), J. Damušienės — 
“Senosios lietuvių moterų drau
gijos Clevelande”, J. Navickai
tės — “Knyga ir vaikas”, J. Nas 
vytienės — “Prisiminimai apie 
pirmąjį Lietuvių Moterų suva
žiavimą Kaune”, B. Kemežaitės 
— “Nesuprastas”, D. Prikocky-" 
tės — Koplyčioj, Medžiai naktį, 
Ramunėlė (eil.). Mergaičių ker
telėj — I. Stasaitės — “Lietu
vaitė ir gėlės”, J. Gailiušytės — 
“Lietuviškas tautinis šokis”. To 
liau — Mūsų moterys, Moterys 
plačiame pasaulyje, B. Kemežai 
tės — Dvi seserys, Mada — so
cialinis reiškinys, suliet. M. K. 
Dr. P. Kaladė rašo apie šešių 
milionų armiją, dar tpliau — fil 
mas, mados, apžvalga, patari
mai šeimininkėms, pašto dėžu
tė, taip mūsų kalbant, naujų 
leidinių paminėjimai, šypsenos

belaikomi Medicinos fakulteto 
rūmų koplyčios rūsyje, ar per
kelti į Kauno kapinių mauzo
liejų? Vokiečių okupacijos me
tais žuvusiems lakūnams tiek 
mažai buvo reiškiama pagarbos 
ir dėmesio. Abiejų karstai sto
vėjo ant pakylėjimo minėtųjų 
Medicinos fakulteto rūmų rūsy, 
stikliniai karstų dangčiai buvo 
gerokai apdulkėję, tik prie vei
dų matėsi retų lankytojų pirš
tais nuvalytų dulkių skirsnis 
stikle, pro kurį galima buvo ma 
tyti amžinai miegančių didvy
rių balzamuotų kūnų veidai, 
pošalmių suspausti. Salimais 
buvo padėta keletas matomai 
dar nuo laidotuvių 1933 m. li-

— susipažinimo vakaras. Sekan 
čią dieną įvyks iškilmingos pa
maldos, šventės aktas ir koncer 
tas. Pastarojo programą išpil
dys Alice Stephens ansamblis 
iš Chicagos, be to, tą dieną kon
certuos ir sol. St. Ęaranauskas 
(vienintelis koncertas Kanado
je), dalyvaus aktorius H. Kačin 
skas ir Hamiltono taut. šokių 
grupė, vad. G. Breichmanienės. 
Šventės uždarymui numatyta 
lankymas žymiųjų Niagaros 
apylinkės vietų.

Baltai melsvame leidinėlio vir 
šelyje matome tautiniais rūbais 
devynčią lietuvaitę, toliau Nia
garos krioklių fonas. Lietuvos 
Vytis, Kanados klevo lapas, 
liet. taut. juosta. Viršelį ir pas
kutiniame puslapy pridėtą Nia
garos miesto orientacinį žemė
lapį paruošė V. Mačikūnas. Šven

rupmimo, nes tuo pat metu, 
Amerikos pusėje, Rochestery- 
je, skelbiamos liet. sporto rung
tynės. Toks dviejų stambių įvy 
kių sugretinimas kaimyninėse 
vietovėse vienu metu, aišku, ga
li neigiamai atsiliepti tautiečių 
dalyvavimo prasme. Tuo reika
lu, regis, vyksta susirašinėji
mas tarp suinteresuotųjų pu
sių.

O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimui 
iš tolimų ir artimų statumų.

Tel. BIshop 7-7075

SOPHIEB A h C Ii S 
RAMO PROGRAMA

U WOEP atotlea — Banga ll»i
PIRMADIENIO vak. nuo T—8 ». 
NUO PIRMAD. IKI PENKTaL. 

8:46 Iki 8:80 vai. ryto 
AE8TAD. 8:80 Iki 8:10 ryte 

8EKMAD. 8:80—«:*O y. r. i* Moda 
WOPA — 1400 kU.

7168 8d. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chloago 88. IU. HEmlock 4-8418

JOS. F. BUDRU

kusių keletas metalinių vaini- tėn pakviesti Niagaros Falls, 
kų, bet jau be jokių užrašų. iWelland ir St. Catherines bur- 

Kaip teko girdėti, Detroite .mistrai, o taip pat ir Kanados 
veikiąs Dariaus ir Girėno var- parlamento atstovai, šventės 
do klubas, mirties metinių pro- rengėjai reiškia tam tikro susi-

DAŽYMAS 
DEK O R A V I M A S

VL. VAITEKŪNAS
Dažome Ir dekoruojame 

Įvairiomis dažymo-dekoravl- 
mo technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS. SALES, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
iŠ vidaus ir iŠ oro.

Ekspertas vidaus dekorą- ’ 
tyviam Įrengimui — interlor 
decorator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų., baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus.

7144 8. SACRAMENTO AV. 
TeL PRospect 8-2215
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ir adm. pranešimai. Taigi, me-
miančios įtakos Ceilono, Burmos, Indonezijos ir jos pačios balsui (džiagos įr gana įvairios__gau-
gauti. Indijai nesunku būtų laimėti ir Kambodijos gal dar ir su yra ko pasiskaityti. 
Japonijos balsus.

Ta maža matematika rodo, kad JAV, veikdamos per Jung
tines Tautas, negali pravesti svarbių nutarimų be Indijos prita
rimo, ypač Indijai aktyviai priešinantis. Jei JAV atstovas Jungt.
Tautose nesuras kompromiso su Indijos atstovu ir panorės klau
simą spręsti taip, kaip jo vyriausybei atrodo teisingiausia, tai 
yra beveik tikra, kąd tuo atveju bus pademonstruotas faktas, 
jog JAV nebėra J. Tautose valdančios dugumos sąstate.

Šitokia padėtis reiškia, kad svarbiais klausimais rezoliucijos 
Asamblėjoje gali praeiti tik vienai iš dviejų sąlygų esant. Vienas 
atvejąs bus tada, kada JAV delegacijai pasiseks prikalbėti va
kariečių blokus balsuoti kartu su sovietų, arabų ir Afro-Azijos 
blokais. Tokio atsitikimo pavyzdys yra paskutinėje sesijoje pri
imta rezoliucija, įpareigojanti Izraelį pasitraukti iš Sinajaus pu
siasalio, iš Gazos ir nuo Akabos vandenų.

Antrasis susitarimo atvejąs gali būti tada, kada svarsto
mu klausimu nė vienas blokas nėra aiškiai pasisakęs, geriau ta
riant — aiškiai įsipareigojęs. Ir tai viešai. Tuo atveju tikrieji j na<^a 
nuomonių skirtumai tarp rytiečių ir vakariečių yra tiek aptem- į •— 
dyti, kad niekas negali tvirtinti, kas ir kaip mano. Toks sąmo
ningas dviprasmiškumas buvo pademonstruotas redaguojant ir 
priimant bemdrąją rezoliuciją dėl Palestinos po to, kai išprie
vartauta Izraelio vyriausybė sutiko pasitraukti į senas sienas.
Toji rezoliucija be komentarų nesuprantama. Bet to ir norėta, — 
kad jos niekas nesuprastų. Bet visi balsuodami žinojo, kad nie
kas nė truputėlio nepasikeis tą rezoliuciją priėmus. Izraelis vie
nas ją aiškina savo naudai. Pastarųjų mėnesių aplinkybės jam 
padeda šį tą iš to nutarimo laimėti. To ir hori Izraelio bei pasau
lio taikos draugai. Dr. Ona Labanauskaitė
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Labai pagirtinos Kanados lie 
tuvės katalikės moterys už sa
vojo žurnalo atgaivinimą. Spe
cialaus žurnalo, skirto moterims, 
niekas neatstos ir nepavaduos
— jokie skyriai laikraščiuose, 
jokie pripuolami straipsniai 
spaudoje moteriškojo pasaulio ■ 
klausimais. Žinoma, gerai ir a-> 
nie, tačiau specifinis\ žurnalas, Į 
gvildenantis vientik moterų pa-J 
sauilio auklėjimo, kultūros ir Į 
kitus joms rūpimus klausimus
— jau kas kita.

“Moters” adresas: 46 Dela- 
ware Avė., Toronto, Ont., Ka- 

Pr. Alšėnas

ĮBĮMaMI1 J AINIS KU1DZEJS

5j ROMANAS

SPAUDOJ IR GYVENIME 
NAUJĄJĮ “MOTERS” NUMERI

PASITINKANT

Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos Toronte lei
džiamas žurnalas “Moteris”, ku 
rio iš eilės jau išėjo aštuntasis, 
o šiemetinis — trečiasis nume
ris — jau skaitytojų rankose.

“Moteris”, tiesa, yra retoka 
viešnia skaitytojų pastogėse, ta 
čiau visvien tai yra šimtą kartų 
geriau, negu visiškai nebūtų 
šio specialiai nAoterims skirto 
žurnalo. Norėtųsi, kad “Mote
ris” lankytų savo skaitytojas- 
jus nors kartą per mėnesį, ta
čiau — ką gi padarysi reikia 
tenkintis tuo, ką turime ir puo

selėti vilti^ kad to simpatingo
jo žurnalo leidimas bus padaž-
nintAs.

Dėl labai tvarkingo ir gražaus 
redagavimo, kurį su dideliu at
sidavimu atlieka "Moters” re
daktorė Stasė Prapuolenytė, žur 
nalas yra gana mielas pasiskai
tyti ir net nuo pradžios iki galo 
perskaityti, ne tik moterims, ku
rioms — pirmoj eilėj — jis skir 
tas, bet ir vyrams.

Pirmiausia dedamas neilgas 
žodelis, kaip vedamasis. Iš jo 
paaiškėja, jog šis “Moters” nu
meris skiriamas paminėti 50-ties 
metų sukakčiai nuo pirmojo mo 
terų kongreso, įvykusio 1907 m. 
Kaune, \ kuris davė pradžią or
ganizuotai moterų veiklai Lie-

Rankiniai laikrodėliai: Benius,
Bulovą, Longines, Elgin už žemas 
kainas,

Naujas jaunų mergaičių laikrodė
lis, gėlės pavidale, auksuotas, su 
akmenėliais, vertes $14.88, per •

trumpą laiką ......................... $6.88 ą
17 akmenų laikrodėlis, waterproof,

vertės $29.99, už ............ $14.88
Kišeninis Alarm Clock už .. $7.88 
Rankinis laikrodėlis su Alarm

Clock ....................„.......... $28.88
17 akmenų selfwinding kišeninis 

laikrodėlis, vertės $59.50, 
už ?............. .......................... $28.88

21 akm. rank. laikrodėlis už $34.88 
23 akm. rank. laikrodėlis už $44.88 
30 "akm. 14 k. laikrod. už $74.88 
32 šmotai sidabro, stainless Steel, 

vertės $20, už ....................$8.88
32 šmotai dinnerware serviz. $8.88 
72 šmotai sidabro, King gražioje

dėžėje, vertės $55, už .. $28.88

VASAROS FANTASTIŠKI
BARGENAI ANT TELEVIZI

JŲ, RADIJŲ, HI-FI,
PHONGRAFŲ

Nauja 1957 Televiz. 21 col. $88.80 
Nauja 1957 Televizija, 21 oolio

Console ............................ $108.80
Nauja 1957 Emerson,

nešiojama............................. $98.80
Nauja General Electric z

nešiojama.......................... '. $98.80
Nauja RCA spalvuota 21 colio 

Televizija .,.................... $388.80
Muntz 24 colių TV.................. $98.80
RCA 16 colių TV ................ $48.80
Stradford 21 ooL console .. $68.80 
Motorola 16 colių console .. $48.80 
Zenith 24 colių consolę .. $128.80 
21 ooL console TV, radijas ir

fonografas...........................$228.80
Zenith mahogany HI-FI, reguliaria 

kaina $300, už ..’..............$148.00
Recordio — gamintis savo rekor

dus, groja radijas ir phonagra- 
fas, buvo $125, už........... $58.80

Tapė recorder, vertės $125,
už............................................ $48.50

Trumpų bangų radijas, buvo 
$98.00, už ........................ i. $38.00

LENGVI IŠMOKĖJIMAI 
Mainykite savo tetą.

JOS. F. BUDRU 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St. *
I

Chicago, Illinois
Atdara pirmadienio ir ketvirtadie
nio vakarais, ik 9:80.

Uždara sekmadieniais
Dėl Televizijos sutaisymo — 
telefonuckit CAlumet 5-7287# t

Sudriko Radijo Valanda- iš WHFC, 
1450 kil. radijo stoties ketvirtadie
niais nuo 6 iki 7 vai. vakare.

3% PROCENTŲ
(metinių)

išmokami kas pusmetį pa
gal nustatyto laiko indė
lio certifikatą, išlaikius 
indėlį 18 mėnesių

Trys Taupymo Būdai
2% PROCENTŲ

(metinių)

išmokami kaa pusmetį pa
gal , reguliarią taupymo 
knygelę ir pagal nustaty
to laiko certifikatą už in
dėlius, kurie išbus 6 mė
nesius.

V/i°/o PROCENTŲ
(metinių)

išmokami kas pusmetį pa

gal nustatyto laiko /indė

lio certifikatą, išlaikius 

indėlį 12 mėnesių

Apdrausti iki 810,000.00 Federal Insurance Corporation. 
Indelių cerSfikatai yra iSra&omi sumoje 81,000.00.

Marquette National Bank

x XXX X XX' X X X X X X

6316 South Westem Avenue

CHICAGO 36, ILLINOIS

■< X X • X < * X

sirinko visi mažesnieji: Paulius, Jonas, Viktoras, Liūcė, žliugsėjo tarsi žingsnius skaičiuodami. Jei būtų nors 
Verutė, Elzytė. I kiek šilčiau, Andrius jau kelionės pradžioje būtų nu-

• — Andriau, kai užsidirbsi daug pinigų, parvežk siavęs batus ir bristų basas, kaip neseniai darė rugsėjį,

lSS0BaBBBŪ0BBH0CraCEr^7rX7TE7^eKiTBt«WSŪRK

(TĘSINYS)

šį akimirksnį Andrius galvojo apie tėvą ir motiną. 
Ar ir jie nebuvo herojai ?

Andrius, nors dar tik aštuoniolikos metų berniu
kas, buvo daug ką matęs, pažinęs gyvenimą ir daug 
apie jį skaitęs knygose. Jis jau nebebuvo ftiažas ir ne
subrendęs, nei savo jausmais, nei mintimis, kad nesu
prastų ir nepajustų savo tėvo ir motinos gyvenimo. 
Apie jį jis sprendė ir jį suprato kaip suaugęs žmogus.

Per minčių ir jausmų audrą Andrius girdėjo, kaip 
tėvas klausė: •

— Kur jūs visi trys esate pasiryžę važiuoti ?
— Dar nežinome kur. Susitikę aptarsime. Jei 

nebus kitur uždarbio, grįšime atgal ir uždarbiausime 
čia pat prie žvyro vežimo vieškeliams, ar griovių ka
simo...

— Važiuokite vien. Darbų yra pilnas pasaulis — 
pasakė tėvas ir pažiūrėjo pro langą, — tarsi pasaulio 
dydį ir darbus giliai įžvelgdamas.

man tokį pat arkliuką, kokį turi mokytojo dukrelė... 
Na, žinai — ta Onytė su ta mėlyna suknele... — šlebe- 
zavo jo koją apkabinusi pati mažiausioji sesutė — 
Elzytė. f

— Parvešiu, ką tik nori, 
plaukus.

— Man irgi ką nors — šaukė Viktoras.
— Man irgi, — neiškentė Verutė.
Andrius pažadėjo visiems visokių gražių dalykų. 
Sekantį rytą, kai saulė dar buvo netekėjusi, bet 

tik mėlyna migla dengė žemę, Andrių dirvomis palydė
jo motina ir tėvas.

— Na, taip sūnau... Toliau neisime. Senos kojos... 
Taip sakė tėvas prie savo dirvų ribos ir sustojo. 
Andrius bučiavo motinos abu skruostus ir ranką, 

taip pat tėvo ranką ii*, žvelgdamas atgal, pradėjo eiti.
— Tepadeda tau Dievas... — šnibždėjo motina.
— Tepadeda tau Dievas! — sakė tėvas.
Abu tylėdami jie stovėjo vietoje, kol sūnaus silue

tas išnyko už kalnų ir tolumos.

Vasaros karščiuose sugruzdo daug džiaugsmo ir 
ašarų. Andriu gyvenimas buvo plakęs plačiu, kietu ir 
negailestingu plieno delnu.

Ką padės verkti? Ar iš viso verta tai daryti? Ar
Tyliais žingsniais Andrius Wjo i kiemą ir ten su- tok. pu,uly- Taip pat tttksUn-

tiko motiną. Ji nešė rankomis darže suravėtas žoles __i.
kiaulėms.

— Mama... rytoj anksti iš ryto aš važiuosiu...
— Važiuok vien, vaikeli... Tepadeda tau Dievas...
Ilgai, ilgai Andrius vaikščiojo dirvomis ten ir at

gal. Vaikščiojo taip sau, nei ko jieškojo nei žiūrėjo.
Kai Andrius supakavo savo čemodaną, prie jo su-

čiai nešė sunkenybes ir gėrė visas kartybes. 
Cit Andrius buvo ant vieškeli?.
Ant gyvenimo vieškelio...

Mėlynoje rudens vakaro tamsoje jaunas keleivis 
purvinu vieškeliu jau buvo septynioliką kilometrų at- 
bridęs. Batai buvo pilni slidaus molinio vandens ir

bet dabar spalis. Lynojo miglotas, tylus lietus.

Jei dangus nebūtų apsinfaukęs, bet jame žydėtų 
žvaigždės, tai Andrius Rugajus savo pasitenkinimui tą

Andrius nuglosto jos vakarą būtų PieS^® toki &rožiui kerštingą paveikslą:
žvaigždžių spindesys purvyne. Taip purvyne!

Tas taip iš jo sielos aštriosios srovės tą vakarą. 
Ne, ne jau šis bridimas jį kankino, ir ne tai, kad va
landomis ilgai brisdamas, buvo permirkęs iki marški
nių. Ant jo jaunos ir karštos krūtinės šaltasis vanduo 
susimaišė su prakaitu ir sušilo. Tai viskas niekai! 
Niekai.

Daug jau jis buvo bridęs. Sapnų grožyje ir žiau
rioje tikrovėje. Troškęs ir jieškojęs su visu jaunatvės 
žinojimu ir nežinojimu.

Aplinkybės daužė į šipulius visus jo išsvajotus to
lius, bet jis, dantis sukandęs, ryžosi nugalėti kliūtis. 
Gal pats gimimas ir gyvenimo pradžia jam buvo su
teikusi kovotojo dvasią.

Valandomis jis juokėsi dėl visko. Gal būt dirbti
nai. Tačiau jis juokėsi.

Toks bridimas jam teikė tik džiaugsmo dėl savo 
jėgos. Taip jis bristų visą naktį nors per patį pragarą, 
išpasakotų pats sau savo svajonių pasakas, patrauktų 
visus senuosius, budriuosius velnius už nosies: sakyki
te broliukai, sunku būti senam, ir uždainuotų jiems 
linksmą jaunystės ai - la - la!

Jį kankino kažkas, kas lyg aštrus peilis genėjo jo 
sielą, kaip kokį drėgną medį, ir šiuos genėjimus jis 
pats nurėjo nuryti. Panašiai, turbūt, niekas tą vakarą 
negalvojo visame pasaulyje, ir niekas taip nejuto. Tai 
nebuvo galima išpasakoti kitiems. Apie tai būtų gali
ma pasakoti, net verkšlenti galėtų. Bet kokia tam pras
me?

IBus daugiau)
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Newark, N. J.

Vyks į Liet. Vyčių svirną
44-sis Lietuvos Vyčių metinis 

suvažiavimas, kaip žinoma, šie
met įvyks- Los Angeles mieste, 
Calif. Suvažiavimo pagrindinė 
būstinė bus Statler viešbutyje.

Iš Newarko kaip delegatai ar 
svečiai į minimąjį suvažiavimą 
vyks Frank Vaskas, Joseph Sa- 
kevieh, Jack Stukas, Ann Schar- 
nus ir Helen Nausėdas. Iš Kear- 
ny vyks Ann Klem, iš Elizabetho 
— Charles Ctekutis, Edward A- 
nilionis„ Ann Mitchell, Norbert 
Wysocki,. Charles Chepomis, 
Frank Miller, Steven Vąinis, iš 
Bų^oklyno — Joseph Boley ir 
Jeanne Karpus, iš Philadelphi- 
jos, Pa., — Helen Shields ir Jo
seph Yanulaitis, iš Lindeno — 
Joseph Sable. Fw V.

Rockford, III.
Svečiavosi

Ponia Paulina Jakimčienė su 
savo sūnumi inžinieriumi Zig- 
muntu, turėdami atostogas, ap
lankė savo gimines ir pažįstamus 
rytinėse JAV dalyse. Duguesne, 
Pa., aplankė vyro brolį ir jo šei
mą Jakimčius, dėdę Butkų ir p.

Terminus; Camdene, N. J., ap
lankė 'Oną ir Juozą Malinaus
kus, PHiladelphijoj — p. Puo
džiūnienę ir dukrelę, p. Ben- 
džius, p. Valčiukus, Brooklyne, 
N. Y. — kunigą Pikturną, p. A- 
domavičius, Long Island, N. Y. 
— T. Danauskaitę ir jos vyrą

Ponia Jakimčienė ir sūnus la 
bai patenkinti savo kelione.

Savanorė tarp indėnų
Bethy Jane, iš Rochesterio, ir 

Irene Hock iš Chicagos šiai va
sarai savanoriais išvyko dar- 
duotis į Pietų Dakotą indėtų mi
šiose. X

PAJIEŠKOJIMAI

Čižūnas Bronius s. Antano, iš Si
biro Kadžerom miesto įieško pus
brolių: 1) VACLOVO CIŽŪNO, s. 
Felikso, iš KulnišBdų km., Gelvuo- 
nių vals., Ukihergės apskr. 2) PA
KALNIŠKIŲ, PRANO, STASIO, 
NIKODEMO ir ONUTĖS, s? ir d. 
Stasio Pakalniškio iš Pavitinių kai
mo, Gėlvuonių vals., Ukmergės 
apskr. Prašome atsiliepti arba a- 
pie juos žinantieji pranešti šiuo 
adresu: J. Montvidas, 322 Bank 
St., Watęrbury, Conn.

VYR. JAV. TEISĖJAS LONDONE

h s
Lf ii

■ ‘ ' S' ; '

Vyriausiasis teisėjas E. Warren kalba advokatų susirinkime 
Westminsterio salėj Londone. , (INS)--------------- i

“VERKIANTI DIEVO MOTINA 

SYRAKŪZUOSE”
Kan. dr. Ottavio Musumeci’o

Nuostabi knyga apie mūsų dienų antgamtybės 
prasiveržimo reiškinį

CLASSIFIED AND HELI* W ANT8D AUS
REAL ESTATE

MimI. t n. 5 k., II «. 2 aut. gMr.615.5OO 
Miir. 5 k. 1 k. virš. 1 k. rūM.822.000. 
Mūr. 2 imi & k. 2 aut. «ar. *24.000. 
Med. la.Sk. II 4 k. Alyva. >11.000 
Taverna Ir 2 luini. už|Mtk. Vi 0,500. 
Mūr. 2 po « k. 2 aut. gar. *20,000 
Mūr. naujas 3 erei. mieg. *22.000
S.fl. AGLINSKAS Real Įstate
2430 W. <10 St.. HE. 4-8202

BRIGHTON PARKE:
Mcd. 3 butai: 6, 4 Ir 3. skiepiu, Ka

ružas, 3 U p. sklypas,1 dujų pečiais 
šild.. visi butai, 135 paj. ir aav. bu
tas, 39 ir Franclsco apyl. Kaina 
$19,900.

Mūr. 2 po 4. 27 p. sklypas, pečiai* 
šilti., gera vieta Kaina *18,500. į

GAGE PARKE:
Žavinga rezidencija: 7 knib. dvi vo

nios, daug rūbinių, vieta knygynui, 
veranda, visas namas nauiai deko
ruotas, 60 p. sklypas aptvei<as ap
link tvora, puikiai įrengtas sklypas. 
Namas kaip naujas. $37,000.

MARQUETTE PARKE:
Puikiai atrodantis, patog<ai su

tvarkytas 2 po 6 ant 50 p. sklypo, 
centr. alyva šild. atsk. pompos kiek
vienam butui. 160 paj. už vienų bu
tų, rinktinė vieta

KITUR:
Med. 2 po 6 69 ir Laflin apylinkė

je. Ne toi Marųuette parkas, vienas 
butas atrepiontuotajs, tu-oj galima 'Už
imti, mažas jmokSjlmas. Proga

SIMAITIS REALTY,

2737 W. 43rd St.. CL 4-2390

REAL ESTATE I HELP WANTED — FEMALE

Mūrinis, 7 kamb. namas (4 niieg.),i 
2 vonios. Nepaprastai puikus vidaus 
jrengimas. Natūralūs naudojamas ži
dinys (flre place). Liuksusiniai veid
rodžiai. Keramiko plytelės. 2 autom, 
garažas. 1 blokas nuo parapijinės 
mokyklos ir Vi bloko nuo high 
school. Labai gražiai prižiūrėtas ir 
ištaisytas sklypas. Netoli 65th Ir Ko- 
mensky Avė. Reikia pamatyti, kad 
ivertintumėt. Kaina tik *22,500.00.
KRAUTITVE-BUCERNB ir prie Sioe 
krautuvės 5 kambarių butas. Naujai 
Įrengti didžiuliai šaldytuvai mėsai 

laikyti. Gerai Išvystyta prekyba, bet 
našlė negalėdama apsidirbti privers
ta parduoti už žemų kainų. Dar yra 
ir 2 autom, garažas

Taip pat turtins daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas Ir pre
kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis ( raštinę Ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namu*.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulatkl St

Tart. LUdlov 5-5M0

GENERAL OFFICE
Lite stenography, some bookkeep- 
ing. Prefer one with real estate 
and insurance experience. Hours: 
9-4:30. 5 days,

R. M. O’BRIEN & OOMPANY 
139 N. Clark RAndolph 6-3062

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS

A. Stančiankaa instoliuoja v4 
sų geriausių Amerikos firmų gan 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atliek* 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicero
T«4- OLympie 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto iki 5 vaL vakaro. 
TMsfoaas ano 5 vai. vakare: 

OLympie 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Vteų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtino* kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS
AGENTAS ALEX KANA VERSKIS - WAlbrook 5-5671
tl*' "naĮ -mg---INTERSTATE INSURANCE AGEMOY

6108 s. Ashland Avė. Chicago M, m

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS 

Kreipkitės j
SOPRYCH REAL ESTATE 

6407 S. Kedzie Avė. WAlbraok 5-3216

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

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

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

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

PERKRAUSTAU
B A I. D U s 

Vietoje ir iš toliau
K. EIDUKONIS

2313 W. 91st St., Chicago, IU. 
Tcl. PRescott 9-2781

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. 4 E R E N A S
2047 W- «7th PI., Chicago,

IU. WAlbrook 5-8063

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENATAS

JONAS ANDRULIS t
skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premijų.

Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1957 m. gruodžio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol.,
kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andrulis iš Michigan vals
tybės.

3. Jury komisiją sudaro Benediktas Babrauskas, Jonas Ka
valiūnas, Petras Maldeikis, Juozas Švaistas-Balčiūnas ir Domas 
Velička. * /A >

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai, 
“Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, III.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat Įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį. «

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti stskiruReidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

Jau laikas užeiti į...

MUTUAL
FEDERAL SAVINGS

ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!
• DIDELIUS NUOŠIMČIUS 

MOKAME NUO 1905 M.

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

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Superviaed by tbe United States Government 

JOHN J. KAZANAUSKAS, Preaident

2202 WEST CEBMAK ROMD VTrginia 7-7747
CHICAGO 8. ILLINOIS

Veikalas gyvais pasikalbėjimais, dokumentais ir iliustracijo
mis vaizduoja Marijos atvaizdo ašarojimą Sicilijos Syrakūzuose, 
kai per keturias dienas prieš dideles žiūrovų minias ir net moksli
nės komisijose narių rankose yra verkęs žmogiškomis ašaromis. 
Čia rasime Pijaus XII mintis apie šį teiškinį, Sicilijos vyskupų 
pareiškimą, mokslinės komisijos ir kitų asmenų pasisakymus, o 
taip pat ir neįprastų pagijimų aprašymus, kurių skaičius jau pra
šoka 10,000.

Ši įdomi knyga šiuo metu Europoje tikinčiųjų ir net liberalų 
sluoksniuose susilaukė stebėtino pasisekimo, pvz., vokiečiai spė
jo jau išleisti net dvi dideles laidas!

Knyga gausiai iliustruota ir kainuoja 2 dol. ir jeigu iš jos par
davimo susidarytų koks pelnas tai bus panaudotas naujosios ma
rijonų statybos - vienuolyno ir “Draugo” rūmų skoloms sumažinti.

Pinigus su užsakymais siųskite: / i

DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

hlomiausias romanas’

J.GLIAffDA

OUAPftO
StOBIS

PREMIJL/OTAS 
ROMA hlAS

>jyva intriga ir šiurpu* 
įvyiuai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimą* 

Lietuvoje, dail. V. K. Jonyne 

16 originalių iliustracijų

Abi dalys vienoje knygoj* 

448 nei — tik *4.00

Užsakymus siųsti

miiiu'’
4545 W. 63rr Street

Chicago 29, Illinois

* i

-P

UŽ GERESNI PASAULĮ
Knyga įdomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
136 pusi.

Paruošė KUM. PRANAS DAUKNYS, M.t C.
Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau- 

“Drauga’ 4546 Wost 63rd Str., Chicago 29 III.
Kaina S 1.50

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”.

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL E8TATE-IN8URAN0E 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 Sk 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semadj

I.ABAI KI TA PROGA
Pigiai Įsigyti 2 būtų ir spec. krau

tuvas 2 aukštų mūro namų su 2 au
to mūr. garažu, šildymas karštu 
vandeniu. Yra stokeris. Patikimu ap
sauga nuo potvynio. Tarp lietuviškų 
kolonijų. $24,500. A. Sirutis.

ANT 40 PĖDŲ SKLYPO
Mūr. 6 kamb. rezidencija. 2 blo

kai nuo Marųuette Parko, šildymas 
gazu. Apsauga nuo potvynio. Alum. 
dvigubi langai. 1 % karo garažas. 
$19,500. A. Katiius.

SKONINGI «' KAMBARIAI
Mur. 9 metų rezidencija. Naujas 

šildymas alyva. Brangus priedai. 
Didelis garažas. Platus sklypas. Tik 
$19,000. Eairfield ir 73rd. Volodkevi- 
čius.
2 AUKŠTŲ MttR. NAMAS — *18,000

3 butai po 4 kamb. ir taverna 
MoKinley Parko kaimynystėje. Dvi
gubas mūro garažas. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE - 

2735 West 7lst Street
Visi telefonai: WAlbrook 5:6015

GAGE PARKE

Pajamų nuosavybė 7 kamb. rezid. 
ir 2-jų k. butas rūsyje. Radijatoriais 
gazu apšild. Galimybė padaryti -t-Aiaj, 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su 
<56%. Pilna kaina *19,900.

6 k. (3 mieg.) mūrinis namas. Ge
rame stovy. Garažas. Pilna kaina 
$17,200. r

MARQUETTE PARKB
5 kamb. mūr. Plytelių virtuvė ir 

vonia. Gazo šildymas. Numažinta kai
na $17,900.

BRIGHTON PARKE

1% augšto mūr., 7 kamb. <4 mieg.) 
apačioje, 4 k. butas viršuj. 60 pėdų 

I sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
[ *24,500.
! PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašė ir Įstrik<na<tj» gerais pirkiniais

VARPAS Real Mals
Insurance, Notary PubUo 

5916 So. Wsstera Avė.
PBosę. 8-2234 arba HEm. 4-7085

VIKTORO KO2IOOS 
Uetavišlc, gazolino stotie Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiami-^ 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 8. WESTERN AVĖ. Plt 8-9633

BUILDING O REMODELING

Nauji\namai, garažai, įvairūs pataisy-5 
rao, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTBACrOB 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, BĮ. 
~el.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450

SAVININKAS parduoda 5 kmb. 
mur. bungalovv Marųuette Parke. 
2 mieg. k. Pilnai apstatytas moder
niškais baldais. Gazu apšildomas. 
Uždaras porinus. Poilsio kambarys 
rūsy. Tel. PRospect 6-4289.

OAKliAVVN
5 k. gražus bungalow ant 75 pėdų 

sklypo. Centrallnis šildymas gazu. 
Puikus pirkinys už $17.300.

Marųuette Parke
6 k. mūr. bungalow. Centrinis šil

dymas gazu. 35 pėdų sklypas. Kili
mai, užuolaidos, air-condition. Dide
li mieg. k. Įmokėti tik $6,000. Į

Kitur
Mūrinis su rūsiu 4 butų po 6 

kamb. ir 2 k. ir 3 k. Savininkui cen
trinis šildymas. I^abai geros pajamos 
ir mažos išlaidos. Kaina $25,500; 
įmokėti tik $5,000.

Apartamentinis mūrinis — 12 po 5 
k. Rūsys, šildymas alyva. Naujas boi
leris. $9,400 metinių pajamų. Šia sa
vaitę galima nupirkti su $12,000 jmo- 
kėjiinū už $32,500.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

liMIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIN

šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar pardmdant, Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALĖS 

2600 W. 59th St. Tel. PRospect 8-5454

SAVININKAS PARDUODA. Gera
me rajone, medinis cemento pama
tais, 2 po 5, iš lauko ir pirmas 
augštas naujai dekoruotas, tik pu
sė bloko nuo liet. bažnyčios ir mo
kyklos, tiek pat autobusas. Nori
me greit parduoti. Skambinti nuo 
5 vai. vak. FR 6-0133.

ĮSIGYKITE DABAR

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikoe kny 
ptUJe

MARIJOS APSIREIAKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų

Ją galite gauti

“D B A C G F
4545 W. 63 8t., Chicago 29, U

iiAūnrtit oooooooooooooooooooooooooo-

Mūr. 2 po 6 k„ centr. šild. 2 maš. 
garažas, skl. 37 p. — nebrangiai.

4 m. senumo niūr. bung. 6 kamb., 
platus sklypas — puikiai Įrengtas. 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg., šild. gazu,

alum. langai, nauj. garaž. $24,000 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $29,000. "

m. simkus
REAL ESTATE

4256 So. Maplewood Avė.
Tai. OUffside 4-7450; Ros. 

YArds 7-2046

Namų statyba, Įvairūs _ _ __
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai Iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

v. simkus
Susitarti šaukite TEmunal 6-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 515 
Molton Wlllnw Koringa 111.

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR 

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

Namų tel. BIshop 7-3340 
■ 2787 W«rt 43rd Street

PROGOS -- OPPORTUN1TIES

SAVININKAS PARDUODA 
Biznio nuosavybę pietvakarių mies 
to daly. Kaina numažinta. 2 augš- 
tų modem. 1 m. senumo namas. 
Krautuvė su 6 kamb.. Karštu vand. 

'“radiant” apšildf 50x122 pėd. skly
pas. Galima pirkti su vaikų baldų ir 

Į žaislų bizniu ar be jo. Arba mainys.
I 3822 W. lllth Street. Susitarimui 
skambinti PRescott 9-3963 po 6 

I vai. vakaro.

SUPJER MART. Įsigyvenęs bizniš. 
Geros įplaukos, virš 

$150,000 brutto pajamų.

KEGGIE’S SUPER MART
1551 West Taylor Street 

__________ SEeley >-8455___________

MAISTO MOOUKTŲ IR 
MĖSOS KRAUTUVE

SU NUOSAVYBE
’ 5 kamb. 3 mieg. apartmentas. šil- 
I dymas “forced aii ” — alyva. 2 au
tomobiliams garažas. Bargenas.

Telef. REpublic 7-7266

J. BRETVE and SON
I OONSTRUCTION COMPANY 

1442 8 48th Ct., Cicero 50, IH.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite RAnube 6-2793 nuo * vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympie 2-5121 nuo 6 vaL 

vakaro iki 11 vai. vakaro

UCTUYIV STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Bullders Gen. Oontractore

Atlieka planavimo Ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų, m

Namų Įkainavimas ir Įvairūs K 
patarimai nemokamai. "

Kreiptis filuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas į; 

PRospect 8-2018 »
6800 SO CAMPBELL AVĖ. g 

Chicago 29, OL

UNUOMUOJAMA — FOR BENT

Pardi TAVERNA IR NAMAS.■duodama
2-Jų augštų — 3 butai. Taverna 

pilnai Įrengta. Namas gerai užlaiky
tas. Karštu vand. šildymas; didelis 
rūsys. Garažas. Savininkas daro ge
rų biznĮ; Įsteigta per daug metų. Kai
na prieinama. Labai gera proga 
Pardavimo priežastis—apleidžia Chi- 
cagų. 2014 Canalport Av«^ Chicago 
ta, ni. SEE 3-8082. •

PELNINGAS BIZNIS PIETVA
KARIŲ MIESTO DALY. Sav. iš
eina pensijon, nebrangiai parduo
da rūbų valymo Ir pataisymo biz
nį bei “route" — maršrutą. Gali
ma pirkti su 2-jų butų mūriniu, 
kathpiniu, pajamų namu. Skam- 
binti ROckwell 2-3211.

JOS IRGI GALĖSITE NEUŽILGO 
EITI PENSIJON JEI PIRKSITE 
8Į TAVERNOS BIZNĮ & NUOSA
VYBĘ MARQUETTE PARKO A- 
PYLINKEJE. Tel. LAWNDALE 
1-2000. Z
3.______________________________________
ŪOOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOOOOOl

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
5818 So. Western. PRospeet 8-2184

Skelbtis “DRAUGE“ apaimona, 
nes 9n yra plačiausiai skaitouma 
lietuvių dienrašti*, o skalbinaų 
kaina yra prieinama

Pirkit Apsaugos Bonus:
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Toronto. Ont
(Atkelia iš 2 pusi.)

vui — tarnauja kartu vietos lie
tuviams, lietuvybei ir bendrai 
visai lietuvių tautai. Jų darbas 
lietuvybės išlaikymo ir kultūri
nių dirvonų plėsime yra neįkai
nojamos vertės. Jeigu tie kuni
gai — dargi su ypatingais kū
rybiniais talentais — būtų pri
versti-darbuotis kur nors angliš
kose parapijose — nejaustų lie
tuviai jų tokicte didelės para
mas lietuviškos veiklos dirvo
nuose.

Šv. Jono Krikštytojo lietuvių 
parapijoj, Toronte, darbuojasi 
šie lietuviai kunigai: kun. P. A- 
žubalis — parapijos administra 
torius — klebonas, kun. dvigu
bas daktaras J. Gutauskas, pa
rapijos darbe didis intelektuali- 

■ nis eruditas, žinomas visuome
nės veikėjas, KLB Krašto Ta
rybos ir Krašto valdybų keliose 
kadencijose narys, kun. B.-Bace
vičius — muzikas, menininkas 
ir režisorius. Jis ilgesnį laiką 
vadovavo parapijos chorui, puo
šė bažnyčios altorius savo tapy
biniais darbais, ypač Kalėdų, Ve 
lykų švenčių metu ir ruošė vai

dinimus, juos režisuodamas, ku 
rių tarpe buvo pastatytas net
gi Šilerio Vilius Telis. Vėliausiai 
atvykęs į parapiją yra kun. B. 
Jurkšas, kuris dar, berods, ir te
betęsia Toronte muzikos studi
jas šalia pastoracinio darbo — 
šiuo metu perėmęs choro vado
vavimą. Be to, ruošia ir daly
vauja religinės muzikos koncer
tus ir padeda parapijai kilti ir 
klestėti muzikinės kultūros sri
ty. Taigi, tik reikia gerų, gra
žių norų, o galima ir mažame 
plote sutilpti daugeliui dirban
čiųjų, kurių darbas neša gražius 
vaisius tėvynei Lietuvai.

Pr. Alšėmas

Kodėl jis palieka 
- neišdildomą įspūdį?

' VATIKANAS. — Popiežiaus 
audiencijų salė yra atvira vi
siems. Praėjusios savaitės ben
drosiose audiencijose dalyvavo 
ypač daug darbininkų, vaikų ir 
studentų iš įvairių pasaulio 
tautų. Net kitų tikėjimų žmo
nės jaučia didelę pagarbą'Ka
talikų Bažnyčios galvaixir, lan
kydami Romą, stengiasi su juo 
susitikti. Susitikimas su Pijum 
XII visiems palieka neišdildo
mą įspūdį. Šiomis dienomis Šv. 
Tėvas specialioje audiencijoje 
priėmė grupę žydų rabinų, da
lyvavusių Amsterdame įvyku
siame suvažiavime.

Perkelta pasninko diena
Iš Šv. Tėvo įstaigų praneša

ma, kad vigilijos pasninkas, iki 
šiol buvęs prieš Marijos į Dan
gų fimimo šventę, iš rugpj. 14 
dienos perkeliamas į gruodžio 7 
d. ir bus prieš Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventę. Taigi nuo 
šių metų neibęturėsime vigilijos I 
pasniko prieš Žolinės šventę.

ĮVAIRENYBES » —' Apytikriai dabar šeiminin-
— Oro vėsinimui išlaidos vai- j kė pietums pagaminti praleidžia 

džios pastatuose per sekančius pusantros valandos, o prieš 30 
septynius metus pasieks 328 imetų tam pačiam tikslui reikė- 
mil. dolerių. jo 5 ir pusę valandos.

Mielajam Bičiuliui
A. f A.

BRONIUI STOČKUI ^
mirus, jo seserims ir broliams bei jų šeimoms nuo
širdžią užuojautą, drauge liūdėdami, reiškiame.

Rupiai, Prapuoleniai, Tamulioniai, 
Brizgiai, Senkus

GUŽAU5KŲ
8EVERLY UILLS GELINYClA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, bau*" 
tų, laidotuvių Ir kitų žtepuošnuu.

2443 West 63rd Streea
Tel. PRoapect 8-08S3 Ir PR 8-fttUM.Midland Savings and Loan 

Assn. apyskaita
Midland Savings and Loan 

Assn. paruošta metinė apyskai
ta j-odo, kad bendrovė pereitais 
metais savo taupytojams išmo
kėjo rekordinę- dividentų sumą, 
būtent, $110,344.11. Į rezervus 
paskirta $69,471.32. Dabartiniu 
metu bendrovės turtas siekia 
$4,144,191.61. Bendrovės nuo
savi rezervai sudaro $316,- 
518.33. Midland Savings and 
Loan Assn. prezidentas Augus
tas Saldukas pareiškė pasiten
kinimą, kad lietuviai nepasiduo
da kitataučių bendrovių per 
spaudą, radiją ir televiziją skel
biamais viliojimais ir savo pini
gus laiko lietuviškose bendro 
vėse. Lietuviškos Taupymo 
bendrovės m-ors bendru susita
rimu ir neskelbia mokamų pro
centų dydžio, tačiau iš tikrųjų 
moka augščiausius dividendus 
Chicagoje. Nuo šių metų gegu
žės mėn. 1 dienos Midland Sav
ings and Loan Assn. įvedė dar 
vieną naują taupymo sąskaitų 
rūšį, kur asmenys, pasidėję 
stambesnę sumą pinigų ilges
niam laikui, gauna ypatingai 
augštą dividehdą. Susidomėji
mas šia nauja taupymo sąskai
tų rūšimi yra labai didelis. Per 
trumpą laiką atidaryta sąskai
tų daugiau kaip $100,000 su
mai.

Šiais metais Midland Savings 
ahd Loan Assn. mini savo 43 
metų gyvavimo sukaktį. Ben
drovei jau 30 metų vadovauja 
jos dabartinis prezidentas Au
gustas Saldukas. — A.

SPECIALUS BARGENAS
PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 

MR. NELSON,
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street
Tel — CEdarcrest 3-6335

ŠALDYTUVAI

VIKTORAS PETKUS
Gyveno We»t Chicago, 111. 
Mirė rugp. 3 d., 1957 ra., 1:- 

46 vai. ryte, sulaukęs 69 metų 
amžiaus.

Gimė' Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Dubelių kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m. 
Pasiiko dideliame nuliūdime 

žmona Barbora (po tėvais Gal- 
kis); du sūnūs: Jonas, marti 
Anna ir Albertas, marti Julija: 
švogerka Rozalija Petrauskas 
ir jos vyras Jurgis; švogeris 
Jonas Tubis; anūkai Barbara 
Ann ir Albert; ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie S.L A. kuopa 
36.

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

WALTER ZAJAUSKAS
..Gyveno Michigan Cltv, In<i... 
ilgus metus gyveno Cicere ir 
Roselande.

Mirė rugpj. 4 d., 1957, 8:30 
vai. ryto, sulaukęs 72 m. amž.

Gimė Žagarės rajone. Kilo iš 
Skaisgirio parap., Vaidminių 
dvaro.

Amerikoje išgyveno 62 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Domicėlė, pigai tėvus 
Svetikaitė, du sūnūs, Walter ir 
marti Lillian, Vincent ir mar
ti Mary, dukra Lillian Kowal- 
czyk ir žentas Vincent, ketu- 
rius anūkus, sesuo Teklė Miko- 
laitis ir jos šeima, švogeris Juo
zas Svetikas ir šeima, švoger- 
ka Valerija Petraitis ir šeima, 
giminaičiai Sczewinsuas, Matu
lis ir Zajauskų šeimos ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas, bus pašarvotas pirma
dienį, 7 vai. v. Bukausko kop
lyčioje, 10821 S. Micįiigan avė.

Apie laidotuves bus pranešta 
.vėtau.

ANtHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ* DIREKTORIUS

6812 Š0. WESTČRN AVĖ. UIO S0. 50fh AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL
Telefonai _ GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2108, 3-2109

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
K'EI,IX A. RAl lMIMS, NLLUK BKBTUUS, Sav.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus koplyčioje, 6812 S. West- 
ern Avė.,, Chicago, 111. laido
tuvės įvyks trečia?!., rugp. 7 d. 
Iš koplyčios 8:30 vai rvto bus 
atlydėtai į Gimimo Panelės 
Švenčiausios parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: žmona, sūnūs, 
.Marčios, švogerial, švog'*rka ir
anūkai.

ftoka»e

Augštą

■Vįvuk*1^

40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

į PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

• ENDIOVĖ

Nuliūdę; žmona, sūnūs, mar
čios, dukra, sesuo ir visi kiti 
gimines.

laidotuvių direktorius L. Bu
kauskas, Tel. CO 4-22’8.

UODlSIO valandoj
Laid. direktį A. Petkus ir Sū 

nūs, tel. GRovehilI 6-2345.

MAŽEIKA a EVANS4038 Archer Avmhc t«i. 

AUGUST SALDUKAS rivzl

Jau suėjo 6 metai kaip 
no mylimą tėvelį

negailestinga mirtis atskyrė ma-

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JŪSŲ BALDUS!
STASYS FABIJONAS 
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrgiaia 7-7097

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel-Yfl w 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Uždirbk — kiek tik gali, tau
pyk — kiek tik gali, aukok — 
kiek tik gali. — J. Wesįey

Nedelskite nei minutės.,. Pasiimkite

NEMOKAMAI 
DOVANĄ ŠIANDIEN !
TILT "N" TOTE Ę3CL3I
SERVING SĖT ULfi|
už S500.00 santaupas AJB?

EHRENBERG
Augštesnės Dailininkų Mokyklos Mokytoją 

' Neteka'u savo mylimo terelio 1951 m. rugpjūčio mėn. 
3 dieną. Nors laikas tęsiasi, beit aš jo niekuomet nepamiršiu. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą yra užprašytos 2 šv. Mišios — vienos Pran* 
ciškonų vienuolyne, Maine; kitos Šv. Katarinos bažnyčioje, 
kur jis yra palaidotas Šv. Katharinos kapinėse, St. Katha- 
rinen, Vokietijoje.

Maloniai prašau draugus, pažįstamus prisiminti jį ir pa
simelsti už jo sielą.

Nuliūdusi duktė Elena Šatienė.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CH1CACOS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 1

Mes turime koplyčias1 

v s o s e Chicagos iri 

Roselando dalyse iri 

tuojau patarnaujame. I

20 Dalių Pikniko Servyzas 
už $100.00 Santaupas

Tai daiktas, kuris jums 
reikalingas vasaros ir ru
dens išvažiavimams — NE
MOKAMAI, kai jūs atida
rote naują taupymo sąs
kaitą $100.00, ar įdedate 
tokią pat sumą į jau turi- 
mą sąskaitą.

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak

tį. Reikale šaukti
Neįialiejanti tacą ir 6 žavios 
stiklinės... nešti užkandžius 
ir gėrimus vienoje itacoje... 
arba naudoti kaip gražų 
centrinį padėklą ar sienos 
papuošimui NEMOKAMAI, 
kiai jūs atidarote taupymo 
sąskatą $500.00 arba įde
date tokią pat sumą į seną 
sąskaitą.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

JOHN W. PAOHANKI8 (PATCH). VIce-PrMktont Tel. Y Arda 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
MOKAME DAR DIDES

NIUS DIVIDENDUS UŽ 

TAUPYMO SĄSKAITAS 

sankaupos, ĮDĖTOS IKI 

10 RUGPJŪČIO, NEŠA 

PELNĄ NUO 1 RUGPJ.

TeL SEeley 3-5711

LEONARDAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ.

F. .BUKAUSKAS
Tel. COmmodore 4-2228

OtRco, Lood ond Building
After Daprociation.......___

Office Equipment and FJxtura«

Othar AstaH....
TOTAI ASSETS.ATSILANKYKITE ...

Mūsų Draugiški Tarnauto
jai su Malonumu Atsakys 
Į Kiekvieną Jūsų Klausimą

>318 8. UTIJAN1CA AVĖ. Tek YArds 7-1133-1130

VASAITIS — BUTKUS
1448 8. 5®th AVT... CICERO, III TeL OLjmplc 2-1003Account, PoyobU .

loom ifl Procm,....... .... -  _
Ekcow Paym.nl, for Tok*, and In.uranaa
Spacišc Rotarvat............................. .. .... ..... .....
Oonaral Rotarvat and Undividad ProAti 
TOTAI IIAMIITIES AND CAPITAI_______

, ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1648 W. 46th STREET YArds 7-0781IV h e re (he 

S A PETY of Your
Savinas COMfS FIRST | paminklų patalpas Ir atgal mes visuomet parūpiname 

traneportaciją automobiliu. ,
Atdara kasdien Ir eekmadlenlale nuo 9 vai. ryto Iki S vai. popiet

URIRINKITK DABAR — RUS PASTATYTA KAPINIŲ DIKNOJR! 
JOKIO IMOK|JIM« HUMOKtlHITK KAPINIO DIENOJ M.

REpublk 7-1213 
Vlrginia 7-6672

ST. ANTHONY SAVINGS 
and Loan Association

Į447 So. 40th Ct 
TO 3-B131 • Cimre SO

Officr. Ho-urt [or YOUR Convenienco
Manday. 9 A.M. TO I P.M. Seturday, • A.M. TO I PM

Toosdoy - Thursday - Friday, 9 AM. TO S- F JA. 
UOSIO ALI DAY W.dnosdor VANCE FUNERAL HOME

1424 8. 50th Avė. OLymplc 2-5245 ir TOwnhall 3-JMB7

MOYJ N G

'NtURED

Paym.nl
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X Lietuvos Vyčių Sendraugių 

kuopa Chicagoje, 2451 W. 47 
St., "Draugo” statybos fondui 
paaukojo $25. Už šią gražią 
auką mūsų bičiuliams sendrau
giams priklauso mūsų nuoširdi 
padėka.

X J. E. vysk. Vincentas Briz- 
gys š. m. rugpjūčio 8 d. 3 vai. 
p. p. Keating Hali, Room 104, 
Fordham University Campus, 
Bronx, New York, skaitys pa
skaitą "Katalikų Bažnyčios pa
dėtis okupuotoje Lietuvoje”. 
Po paskaitos įvyks Fordhamo 
universiteto lituanistinių kursų 
lektorių ir rėmėjų pagerbimas, 
kuris bus Faeulty Dining Room, 
Keating Hali.

X Metinis Tėvų Marijonų se
minarijos piknikas gražiai pa
vyko. *

Lygiai 12 vai. buvo laikomos 
šventos mišios už gyvus ir mi
rusius seminanjos rėmėjus. Pa
maldas laikė ir pasakė pamoks
lą kun. K. Vengras, MIC. “Ne 
milionierfai pastatė seminarijos 
rūmus ir juos išlaiko, bet dar
bininkai. Senesnieji mūsų lietu
viai pastatė, o dabar mūsų nau
jai atvykę ir jaunimas turės 
išlaikyti šitą ir panašias įstai
gas” — kalbėjo pamokslinin
kas.

Rėmėjai skaitlingai atvyko iš 
Chicagos ir jos apylinkių. Čia 
buvo matyti prel. I. Albavičius, 
kun. Starkus, Bayonne, N. J., 
lietuvių klebonas, kun. Petraus
kas iš Węst Pullmano, kun. 
Vaišvila iš Marųuette Parko, 
naujas Marijonų prov. kun. J. 
Jančius, MIC, o taip pat kuni
gai marijonai J. Petrauskas, J. 
Dambrauskas, K. Stadalninkas, 
V. Andriuška, A. Švedas. Atsi-

X Fil. dr. J. Girnius, ‘Aidų’^lankė taipgi Marijonų Romos 
ir “Literatūros Lankų” redak- generalinės kapitulos narys
torius bei Aidų premijos laimė
tojas už veikalą “Žmogus be 
Dievo”, skaitys paskaitą "Lie
tuvių ideologinė diferencija” 
Santaros visuotiniame suvažia
vime, kuris įvyks J. Bačiūno 
Tabor Farmoje rugsėjo 6—8 
dienomis. Kvietimus galimą 
gauti pas R. Mieželį, 2258 So. 
Sacramento, YArds 7-1001.

X Marius Dambrauskas *su

kun. V. Atkočius, MIC. 
Palaiminimą švč. Sakramen

tu suteikė ir maldas už rėmė
jus sukalbėjo Aušros Vartų kle
bonas A. švedas, MIC. Jo para
pijos choras, vadovaujamas p. 
Skridulio, puikiai pagiedojo 
per šventas .mišias ir palaimini
mo metu.

Stovyklos berniukai pagrojo 
akordeonu: K. Kuraitis, Shilas

sūnumi Rymantu atostogauja j ir Toleikis. Iš Cicero p. D. El- 
Beverly Shores, Ind., gražiame I vikytė atskirai pagrojo akorde- 
Ilekio vasarnamyje. Po įtempto onu keletą numerių. P. J ame i
darbo braižykloje poilsis gam
toj, važinėjimasis nuosavu mo
torlaiviu ir vandens slidžių 
sportas padeda atgauti jėgas at
sakingam darbui.

X V. A. Račkauskas, Master

kienės šokių grupė iš Cicero, 
III., pašoko bene 7 šokius. Ne
paisant karščių ir vietos, šokių 
grupė puikiai atliko savo už
duotį. Vykusios buvo Senio pol
ka ir Kepurinė. Minia stebėjo

watch maker, gyvenęs 1411 S. | mūsų šokių grupę.
49 Ct., iki šiol sėkmingai vedė Laimėjo dovanas prie vartų:
savo biznį. Jo patarnavimu'A- Mykolaitis iš Kenoshoa, Wis., 
kiekvienas buvo patenkintas. K' Zabalis iS Chicagos ir Kru- 
GaHa, jog jis išsikelia kiton ko- cas ~ 5422 3eelc>' St- Ch,ca- 
lonijon, kur įsigijo nuosavą na- S°-

Linkime sėkmės svetim- Kultūringas piknikas visiemsmą.
taučių tarpe. >

X Cicero šimtmečio minėjime 
lietuviai neturės savo atskiros 
dienos, nes patalpos neprieina
mos, vienok dalyvaus bendra
me parade ir tinkamai pasiro
dys rugsėjo 22 d. Tuo rūpinasi 
tam tikra komisija, kuri tikrai 
savo tautiečių neapvils.

X Skautų skyriaus redakto
rius “Drauge” prašo visus ko
respondentus iki š. m. rugp. 15 
d. siųsti visą korespondenciją 
“Skautybės Keliui” tiesiai į 
"Draugo” redakciją. Po rugp. 
15 d. visa skautiška medžiaga 
prašoma siųsti skyriaus redak
toriaus adresu.

X Kun. V. Mikolaitis, Quig- 
ley Paruošiamosios seminarijos 
profesorius, ir kun. A. Zaka
rauskas, Šv. Kazimiero seselių 
kapelionas, išvyko paatostogau- 
ti į Kanadą, kur važinės po įvai
rias vietas.

X Ponia šrupša, Ona Ivins- 
kaitė, Cecilija Poškaitė ir Ma 
ryann Beuck atostogauja Kali
fornijoje. Ponios šrupšienės 
duktė ponia Beuck išvyksta į 
Japoniją pas savo vyrą. Ji iš
plaukia laivu iš Kalifornijos.

X Vilhelmina ir Eduardas 
Lapai su P. Kubiliumi nusipir
ko televizijos ' krautuvę, kuri 
randasi 114 Broadway, Melrose 
Park, o ne Main St, kaip buvo 
paskelbta anksčiau.

X Stasys Gureckas su savo 
žmona Hilda ir dukterimi Irena 
lankė savo seserį Oną Bakaitie- 
nę ir brolį Chicagoje. Jie buvo 
atvykę iš vakarinės Kanados, 
Drumheller, Alberta.

X Emilija ir Ben Navickiai, 

žymūs ir stambūs gerų darbų 
rėmėjai, atostogauja savo duk
ros ir žento Jasulačių vasarna
myje.

X Ted Kazimieraitis su drau
gais atostogauja; po vienos-ki
tos savaitės grįš prie savo pa
reigų — Lithuanian Club, kurį 
turi Ciceroje, I1L

patiko. Buvo ir visokių laimėji
mų. Svarbu, kad gražią dovaną 
— rankinį laikrodį laimėjo p. 
Goldikovskis iš S. Chicagos.

Marijonų seminarijos naudai 
liko ir pelno. (K. A.)

X Dr. Albina Prunskienė ir 

dr. Vladas Prunskis šiuo metu 
atostogauja ir dėl to jų ofisas 
yra uždarytas. Suinteresuotieji 
prašomi atkreipti į tai savo dė
mesį.

X Paulina Gudinskienė, gyv. 
2503 W. 46th Place, plačiai ži
noma veikėja, Moterų Sąjungos 
21-os kuopos ilgametė iždinin
kė, buvo sunkiai susirgusi ir 
yra daktaro P. Strimaičio prie
žiūroje. Linkime veikėjai svei
katos.

X Marija Ona Vilkaitė, 7023 

S. California avė., yra čia gi
musi lietuvaitė, aktyviai besi
reiškianti įvairiose lietuvių or
ganizacijose. Ji mokosi Marijos 
Augšt. mokykloje, bet tuo pat 
metu lankė ir baleto studiją 
Esther Easter Studio Senior 
Teacher of Ballet Dancing”. 
Jaunoji balerina jau yra ne

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

BE SUSTOJIMO IŠ FLORIDOS Į CHICAGĄ

Per 8 dienas padarė 2,500 mylių iš Miami, Fla.į Chicagą. Kurą ir maistą jiems pristatė kiti lai
veliai Mississippi ir Illinois upėse. Nuotykių jieškotojai yra kairėj: F. P. Bennetit ir P. G. Presson

(INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Grant parko koncertuose
Vasarą Chicagoje, Grant par

ke, kiekvienas nemokamai gali 
pasigėrėti turtingais simfoni
niais koncertais, kur dalyvauja 
rinktiniai dirigentai ir atvyks- 
tantieji solistai. Trečiadienį, rug 
pjūčio 7 d., diriguojant Sauliui 
Caston ir dalyvaujant smuiki
ninkui Fritz Siegal bus išpildy
ta Glinkos uvertiūra iš Ruslano 
ir Ludmilos, Prokovjevo Klasi
nė simfonija, Chačaturino Kon
certas smuikui, Weber — Ber- 
liozo Kvietimas šokiui, Wagne- 
rio Meistersingerių ištraukos 
(iš III veiksmo) ir Liszto Preliu 
dai.

M. O. VILKAITE 
kartą pasirodžiusi lietuvių sce
noje, atlikdama baleto progra
mą jaunimo arba šiaip vaka
ruose. Jos sesuo Joana taip pat 
yra baleto šokėja, ne kartą pa
sirodžiusi visuomenei. Marija 
taip pat gerai skambina pianu, 
mielai dalyvaudama lietuvių 
ruošiamuose vakaruose.

Mergytės testamentas
Televizijos ir radijo kalbėto

jas Fulton Sheen laikrašty “New 
World” ir kituose laikraščiuose 
turi savo pastovią kolumną. Rug 
pjūčio 2 d. “New World” iš
spausdino to vyskupo straipsnį, 
kuriame primenamas lietuvaitės 
Lilijos Kubaityt’ės testamentas. 
Ta mergytė mirė šiemet, birž. 
28 d., teturėdama tik 7 metu
kus. Ji ilgėliau sirgo nepagydo
ma liga ir iš anksto buvo žino
ma, kad ji mirs. Savo turimus 
sutaupytus pinigus ji padavė mo 
tinai, kad ši nupirktų kas bus 
reikalinga lįgos metu, o kas liks 
— po jos mirties — persiųstų 
vysk. Sheen, prašant, kad tai 
sunaudotų misijų reikalams. 
Vysk. Sheen iškelia tą misijų 
rėmimo pavyzdį. Tos mergytės 
tėvas Edv. Kubaitis yra talen
tingas laikraštininkas, kaikurį 
laiką dirbęs ir “Draugo” redak
cijoje.

Ožkiena ir alaus šaltsriubė
Įvairių valgymų lietuviai žino 

ir savo įvairiuos, parengimuos 
ar vaišėse nustebina ne vieną 
svetimtautį ne tik kugeliu, bet 
ir kitais valgiais. Maisto paga
minimui lietuviai žino įvairiau
sių ir originaliausių būdų ir to
dėl įvairiose virimo knygose val
gių gaminimo receptų užtinka
ma tūkstančiai. Neseniai prek. 
Karvelis išleido keturių agrono- 
mių paruoštą knygą Valgių ga
minimas. Penkių šimtų puslapių 
knygoj sudėta įvairiausių val
gių, girų, mėsų, žuvų, padažų, 
sriubų bei saldžių ir rūgščių pa
tiekalų receptų. Įdomu, kad kny 
goję yra, kaip pagaminti ožkie
na ir kaip pasidaryti alaus šalt
sriubė. Yra net receptai valgy
mų, kurie vadinasi “Niekutis”, 
“Saulutė” ar “Tulpė”.

Nauja policijas radijo banga

x Chicagos policija pradeda 
įrengimą naujos radijo sistemos 
susižinojimui tarp policijos sto
čių ir automobiliais bei motocik
lais važinėjančių policininkų. Įve 
dama radijo FM tarnyba, kpri 
bus geresnė policijos tarnybai 
ir kurios nepagaus eiliniai apa
ratai, kuriais pasinaudoja ir pa
tys plėšikai. Naujoji sistema 
bus įvesta į 900 motorizuotų 
Chicagos policijos vežimų. Tos 
naujos sistemos įvedimas kai
nuos apie $750,000.

Kolumbo vyčių 
suvažiavimas

Savo deimantinį jubilėjų —
75 metus gyvavimo — švęsdama 
Kolumbo vyčių organizacija šau 
kia savo suvažiavimą Palmer 
viešbuty, Chicagoje, rugpjūčio 
mėn. 17 d. Numatoma, kad su
važiuos daugiau kaip 3,000 na
rių ir svečių iš visų JAV, iš 
Kubos, Meksikos, Kanados, Por- 
torikos ir Philipinų salų.

Figūros iš smėlio
I Šiandien ir trečiadienį North 
gatvės paplūdimy bus Chicagos 
Parkų distrikto organizuojamos 
rungtynės — kurie vaikai geriau 
iš smėlio padarys įvairias žmo
nių ir gyvulių figūras. Penkta
dienį tos pačios varžybos vyks 
Jackson parko paplūdimy.

Keturi įstojo į pranciškonus
Liepos mėnesį keturi Chica

gos jaunuoliai įstojo į pranciš
konų vienuolyną Angoloje, Ind.

Paežerės teatre
Rugpj. 6-9 d. paežerės teatre 

bus statoma “Anastazija”. Vie
tas galima rezervuoti telefonu 
Di 8-7075.

Daugiau studijuojančių 
vasarą

Šią vasarą De Paul universĮ 
tete yra 3,507 studentų. Padic 
jimas yra 4.2r; palyginus sij 
praeita vasara.

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJA

RHEEM \

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR47ONDITIONER

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

GAZU AR ALYVA

G
LEE’S AUTOMATIC 

HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

TOwnhail 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS. sav.

šeštadienį ir sekmadienį, rug
pjūčio 10 ir 11 d., diriguojant 
Juliui Rudei ir dalyvaujant so
pranams Silvijai Stahlman, ir 
Marilinai Cotlow, mezzos sopra
nui Rosemary AnOe, tenorui Jon 
Crain ir bosui J. Hecht įvyks 
Offenbacho muzikos vakaras,
kuriame bus išpildyta to kompo“ 
zitoriaus uvertiūra iš Gražiosios^ 
Elenos, Paryžiaus gyvenimas, iš'J 
traukos iš Hoffmano pasakų,B 
La Perichole, Orphejus pože
miuose. Koncertai prasideda 8 
vai. v. Teturėsime tik šią ir dar 
sekančią savaitę tuos koncer
tus Grant parke.

100 valandų artimui
Šv. Kotrynos Senietės para

pijos, esančios Oak Parke, Chi
cagos šiaurvakarių priemiesty, 
moterų būrys savanoriškai siu
va Raudonojo Kryžiaus tarnybo 
je. Jos taiso ir paruošia drabu
žius nukentėjusiems nuo įvąjrių 
nelaimių. Per mėnesį jos pra
leido 100 valandų artimo tarny
boje. Iš viso Chicagoje Raudo
nojo Kryžiaus talkos rateliuose 
yra 2,187 narės. Jos per metus 
laiko padarė 1,335,485 tvarsčius 
veteranų ligoninėms. Be to — jos 
sutaisė 4,079 drabužius ir pa
siuvo' 30,748 drabužius, kuriuos 
Raudonasis Kryžius paskirsto 
nelaimės ištiktiesiems.

Telefonu išgirski šventojo 
gyvenimą

Chicagoje ir artimose apylin
kėse įvesta nauja telefono tar
nyba: galima telefonu išklausy
ti dvasinius patarimus, išplau
kiančius iš tos dienos šventojo 
gyvenimo. Chicagoje reikia šauk 
ti telefonu: WEbster 9-1515; 
Cicero mieste OLympic 6-2323. 
Tokia tarnyba įvesta ir Joliete. 
Čia numeris yra JOliet 7-4511. 
Per pirmąjį tos tarnybos mėne
sį šis Jolieto numeris buvo pa
šauktas 50,000 kartjj.

Technikos studijos vakarais
Illinois Technologijos institu

te, Chicagoje, nuo rugsėjo 16 d. 
vakarais prasidės paskaitos iš 22 
sričių; iš viso vakarais bus dės
toma 70 kursų. Nauji studentai 
į šias paskaitas galės įsiregist
ruoti rūgs. 13 d., 6-8 vai. v. che
minės inžinerijos rūmuose 10 W. 
33 gatvė.

Uždaros rekolekcijos 
moterims

Cenacle vienuolyne, 11600 
Longwood drv., Chicagoje, nuo 
rugpj. 9 iki 11 d. bus uždaros 
rekolekcijos įvairių įstaigų tar
nautojams; nuo rugpj. 16 iki 18 
d. — Marijos legiono narėms, 
nuo rugpj. 30 iki rūgs. 1 d. — 
vėl įstaigų tarnautojoms.

Muzikos festivalis
Didžiausias Chicagos dienraš

tis — Chicago Daily Tribūne — 
rugpj. 24 d. Soldier Field stadio
ne ruošia muzikos festivalį. Bi- 
letai bus nuo $1.50 iki $2. .

♦ ^k ^k ^k ddmeKHemNiKNMeKiiE
STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
medžiaga

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS. Pieš.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą Ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara Įranšim nno 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienaia iki 3 vai. vakaro

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

Univeraal Savings and Loan Aaeoolation užtikrina aangomą 
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.

tas
Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas. Boa grei- 
ir draugiškas patarnavimas. z
Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

KAS TIK TURI GERA SKONI, VISKĄ 
PERKA PAS.LIEPONI 1

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So. Halsted St. VIctory 2-4220

Pirm., Ketvirt. 9-9:30, kitom dienom 9-6. Sekmadieniais lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais krautuvė uždaryta.

'NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

"" CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6Ž45 S. Westem flve.,_________ Chicago 36, III.

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

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

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

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

UNIVERŠAL SAVINGS 1 LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St.. Chicago 8, III.

JONAS GRADINSKAS
J. Q. TELEVISION 00. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

1958 m. TV, radio, patefonai. Nešiojamas, vežiojamas, stacionarinis —

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS

2512 W. 47th St. TeL PRontier 6-1998
Atdara kasdien Iki 6 vai., plrmad. Ir ketv. Iki 9 vai. Sekm. uždaryta

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMASI
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, 

Telefonas — FRontier 6 1882

%

J,

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modaliai 

NUOLAIDOS IKI 50% !
Instaliavimu Ir garantija Bemokamai

FRANK’STV 8c RADIO, INC.
3240 South Halsted Street Tek CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

X


