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Sovietai, kaip ir papūgos, kartoja 

vienas ir tas pačias frazes
Sovietinė propaganda deda pastangas įkalbėti laisvojo pasau

lio žmonėms, kad už visas praeities negeroves — už masines žudy
nes, už nekaltų žmonių kankinimus, už tautų naikinimą, deportaci
jas, persekiojimus, priverčiamųjų darbų stovyklas, žodžiu tariant, 
už visą fizinį ir moralinį terorą, siautusį per 40 metų, — esąs kaltas 
ne kas kitas, o tik Vienas Stalinas.

Dabar, esą, jau viskas pasikei
tė. Sugriovus Stalino mitą, grįž
tama prie „kolektyvinio vadova
vimo“, prie grynojo leninizmo, 
kuris visiems garantuoja laisvę, 
saugumą, gerbūvį ir laimę.

Sovietiški „išpirkimo ožiai“
Pasaulis jau labai gerai žino, 

kokia didelė praraja skiria ko
munistų žodžius nuo jų darbų. 
Jau ne kartą sovietai jieškojo iš
pirkimo ožių, ąnt kurių sprando 
galėtų sukrauti kruvinus praei
ties nusikaltimus. Bet tam nepa
kaks nė Stalino, kaip nepakako 
Berijos ir kitų komunistinės dik
tatūros šulų.

Už visus dangaus keršto šau
kiančius nusikaltimus prieš žmo
niškumą yra kaltas ne vien Sta
linas, bet visa komunistinė san
tvarka. Kol komunistų partija 
tebetęsia savąją diktatūrą, kol 
Kremliaus soste tebesėdi arti
miausi Stalino bendradarbiai, tol 
visa komunistinė propaganda 
apie taikingą sambūvį su laisvo
jo pasaulio kraštais, apie priver
čiamųjų darbų stovyklų panaiki
nimą, apie nusiginklavimą ar re
ligijos laisvę tik tiek turi vertės, 
kiek papūgos naujai išmoktas žo
dis. ,

Labai norėtume vieną kartą 
pripažinti, kad sovietinės propa
gandos žodžiai jau yra patvirtin
ti darbais. Deja, šiandieninė tik
rovė rodo, kad komunizmas ir to
liau pasilieka ištikimas sau pa
čiam ir seniems, Stalino išbandy
tiems savo metodams. Be melo ir 
apgaudinėjimų komunistai nega
li žengti nė žingsnio.

Naujas Michailovo melas
Štai neseniai mus pasiekė.ruso 

Michailovo vadovaujamo komite
to „Už sugrįžimą į Tėvynę“ leidi
nio naujas numeris.

Šiame paskutiniame balandžio 
mėnesio numeryje tarp kitko vėl 
rašoma apie tariamą religijos 
laisvę Lietuvoje.

Pirmiausia komunistinis leidi
nys išgarbina sovietinę konstitu
ciją, kuri „visiems tarybiniams 
piliečiams suteikianti religijos 
laisvę“. Bet tai toji pati konstitu
cija, kurioje kalbama tik apie 
„kulto“, o ne religijos laisvę.

Ką reiškia komunistinė „kulto 
laisvė“, labai gerai žino Lietuvos 
katalikai, kurie iš pat pirmųjų so 
vietinės okupacijos metų neteko 
savos spaudos, savų mokyklų, sa
vų organizacijų, kurie gailiomis 
ašaromis apverkė savus vysku
pus ir kunigus, vežamus į Sibiro 
priverčiamųjų darbų stovyklas, 
kurie matė naikinamus kryžius 
Lietuvos pakelėse.

Ko verti sovietų duomenys f
Toliau laisvojo pasaulio lietu

viams skirtas komunistinis leidi
nys pateikia keletą statistinių da 
vinių. Bet su jais jis iš karto iš
duoda savo mel^. „1955-aisiais 
metais, — rašo komunistinės pro 
pagandos leidinys, — Telšių vys
kupijoje padirmavota 12,350 as
menų“.

Bet dar tik prieš tris savaites 
mes skaitėme Italijos komunistų 
dienraštyje „L’Unita“ tariamą 
pasikalbėjimą su Telšių Vyskupu 
Maželiu, kuriame komunistinis 
korespondentas Giuseppe Boffa 
tvirtino, kad Telšių vyskupijoje
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pereitais metais Sutvirtinimo Sa
kramentas buvo suteiktas apie 
30,000 vaikų.

Pasirodo, kad komunistai jau 
taip į melą įpratę, kad du meluo
dami,, nemato jokio reikalo nei 
susitarti.

Matydamas, kad su statitsi- 
niais daviniais gali būtf"pavojin- 
ga, „Už sugrįžimą į Tėvynę“ lei
dinys toliau pateikia tik procen
tus.

Es4, „praėjusiais metais kata
likų kunigų skaičius Lietuvoje pa 
didėjo 15 procentų. Katalikų ku
nigų seminarijoje auklėtinių skai 
čius 1955 metais taip pat žymiai 
padidėjo palyginus su 1954 me
tais“.

Bet pačių komunistų žiniomis, 
vienintelėje šiuo laiku Lietuvoje 
veikiančiojė kunigų seminarijoje 
yra 75 auklėtiniai. Ar tai pakan
ka arti trims milionams Lietuvos 
katalikų? Nepriklausomos Lie
tuvos laikais kunigų seminarijos 
veikė Vilniuj, Kaune, Telšiuos ir 
Vilkavišky. Kunigo pašaukimui 
jose rengėsi 470 auklėtinių.

Komunistiškos propagandos 
dviveidiškumas

Visą savos propagandos dvi
veidiškumą komunistai atiden
gia, kalbėdami apie Lietuvos vys 
kupus. Jie nė vienu žodžiu neuž
simena apie Vilniaus arkivysku
pą Reinį, Telšių vyskupus Bori- 
sevičių ir Ramanauską, Kaišia
dorių-vyskupą Matulionį, kurie 
visi į Sibirą buvo ištremti be jo
kių kaltės įrodymų, vien už tai, 
kad gynė Dievo, Bažnyčios ir sa
vų tikinčiųjų teises.

Baigdamas, laisvojo pasaulio 
lietuviams skirtas „Už grįžimą į 
Tėvynę“ leidinys rašo, kad „ar
timiausiu laiku vyskupai Palta
rokas, Maželis ir Steponavičius 
kreipsis į Vatikaną su prašymu 
leisti jų iškeltus tris kandidatus 
pašvęsti į vyskupus vakuojan
čioms vyskupų vietoms Užimti. 
Taip pat vyskupai Maželis ir Ste 
ponavičius ruošiasi kreiptis į Va
tikaną su prašymu leisti 82 metų 
senelį vyskupą Paltaroką pašven 
tinti arkivyskupu“.

Komunistai turėtų žinoti, kad 
Lietuvos tikintieji pirmoj eilėj 
laukia iš sovietinių kalėjimų grą 
žinamų savų ganytojų. Jie taip 
pat su ilgesiu laukia tos dienos, 
kada Lietuvos vyskupai patys 
galės atvažiuoti pas Šv. Tėvą ir 
jam išdėstyti savo ir savo tikin
čiųjų rūpesčius bei troškimus.

• Rusijos x futbolo rinktinė, 
Maskvos radijo pranešimu, įvei
kė Izraelį 5:0.

• Kristaus gimimą vaizduo
jantis, prancūzų dailininko Nico- 
las Poussin, paveikslas buvo par
duotas Londone už 81,200 doį

Kalendorius'

Liepos mėn. 13 d.: šv. Anakle- 
tas; lietuviškas: Austina.

Saulė teka 5:28, leidžiasi 8:26.
Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien — ga
limas lietus su perkūnija. Augš- 
čiausia temperatūra — arti 90; 
žemiausia naktį t— apie 70. Šeš
tadienį — jokių esminių pasikei
timų.

Sugrįžęs iš savo kelionės po Aziją, viceprezidentas Nixon ir jo žmona yra sveikinami Valstybės 
sekretoriaus John Foster Dulles (dešinėje) ir Senato respublikonų vado William F. Knowland iš Ka 
lifomijos. ~ - (INg)

Nixon pasiruošęs eiti kairiu su 
Eisenhoweriu Į rinkimų kompaniją

WASHINGTON. — Viceprezidentas Nixonas, trečiadienį su
grįžęs iš savo 11 dienų kelionės po pasaulį, yra pasiruošęs įsijungti 
į 1956 metų rigkimtn^ kompaniją.

Jis užtikrino, jog nieko nuo to 
laiko, kada jis balandžio mėn. 
prez. Eisenhoweriui pareiškė pri
tarimą būti šio kompanijos ben
drininku, nėra pasikeitę.

Nixono sugrįžimas iš jo kelio
nės, buvo atžymėtas kai kurių 
demokratų kritika. Šen. Estes 
Kefauver (D., Tenn.> ir atstovas 
Emmanuel Celler (D., N. Y.) ap
kaltino, jog Nixonas bereikalin
gai priešinesi Indijos min. pirm.
Jawaharlal Nehru savo kelionės 
metu pasakytoje kalboje, kurioje 
buvo atakuojamas neutralizmas.

Areodrome viceprezidentą pa
sitiko užsienio diplomatų delega
cija, respublikonų vadai ir Vals
tybės sekr. John Foster Dulles.

Nixonas pareiškė, jog visuose 
šešiuose kraštuose, kuriuos jam 
teko aplankyti, sutikęs didelį res

Profesinės sąjungos
Šveicarijoje

FRIBURGAS. — Krikščioniš
kųjų profesinių sąjungų sąjū
džiui Šveicarijoj priklauso apie 
80.000 narių Pastarųjų dešim
ties metų laikotarpyje Friburgo [ 
kantone narių skaičius patrigu
bėjo. Friburgo krikščioniškųjų 
profesinių sąjungų sąjūdžiui šiuo 
metu priklauso apie 5,000 narių, 
kurie yra suorganizuoti į 10 fe
deracijų. Svarbiausia iš jų yra 
medžio ir statybos katalikų dar
bininkų federacija, turinti 3,400 
narių.

Serga Rumunijos
prezidentas

VIENNA, Austrija. — Buka
rešto radijo pranešimu, Rumuni
jos prezidentas Petru Goža, kuris 
gegužės mėn. turėjo išrdies smū
gį, nė kiek negerėja. Mediciniš
kas biuletenis*apie Goža sveika
tą sako, kad komunistinės vyriau
sybės vadas taip pat turi ir ne
sveikus plaučius.

Nepatenkinti Vengrų
plieno darbininkai

VIENNA. — Vengrijos „Ma- 
tyas Rakosi“ vardo plieno įmo
nės darbininkai protestavo prieš 
didelius atskaitymus iš jų algų. 
Apie tai pranešdamas Budapešto 
radijas pridėjo, jog protestas bu
vo padarytas gausiame fabriko 
darbininkų susirinkime.

• Amerikiečių žydų komitetas 
praneša, kad komunistinė žydiš
ka spauda Lenkijoje stipriai pa
sisako prieš dabartinę Sov. Są
jungos valdžią.

• Į Paryžių vėl atvyko 400 so

vietų turistų grupė. ,

_ ■>

pefctą ir šiltumą prez. Eisenho-
weriui. Jis taip pat patvirtino ži
nias, kad Eisenhowerio sutiki
mas kandidatuoti antrajam ter
minui pasaulyje buvo pasitiktas 
su padrąsinimu ir pritarimu.

Viceprezidentas, kuris, kaip 
Eisenhowerio atstovas, nukelia
vo 27,000 mylių Tolimuose ir 
Vid. Rytuose nusidžiaugė, kad 
aplankytų valstybių vadai buvę 
nesvyruojančioj opozicijoj prieš 
komunizmą.

Jo pagrindinis kelionės tikslas 
buvęs dalyvavimas Filipinų ne
priklausomybės minėjime, liepos 
mėn. 4 d. Vėliau Nixonas aplan
kė Pakistaną, Nacionalistinę Ki
niją, Siamą, Pietų Vietnamą ir 
Turkiją. >

ESTONIA į

POLAND
WARSAW •

Rusijos ambasadorius Georgi Zarubin JAValstybių sekretoriui 
Dulles įteikė notą, kurioje rašoma, jog amerikiečių lėktuvai yra pa
žeidę sovietų teritoriją, liepos mėn. 4-5 Ir 9 d. d. {skrisdami į šiame 
žemėlapyje rodomas vietas, jų tarpe ir Lietuvą. . (INS)

Prancūzų dienraštis
apie komunistus

PARYŽIUS. — Prancūzijos ka 
talikų dienraštis „La Croix‘ rašo 
apie įvairių kraštų komunistų pa 
stangas sumažinti Bažnyčios pa
sipriešinimą komunizmui, siū
lant įvairias tariamo sambūvio 
formules ir net Sovietų Sąjungos 
konkordatą su Šv. Sostu.

Vertindamas tokias komunistų 
pastangas, laikraštis pabrėžia, 
kad jos tol pasiliks tik klastingas 
veidmainiavimas, kol komunistų 
partijos reikš savo ištikimybę 
Lenino mokslui.

Komunistai negali pasilikti ne
utralūs religijos atžvilgiu, nes 
jie laikosi Lenino dėsnio, kad 
„religija yra liaudies opiumas“. 
Sambūvio su religija ir Bažnyčia 
jie laikinai siekia tik taktiniais 
motyvais, kol tai atrodo naudin
ga jų galutiniam tikslui — reli
gijos sunaikinimui.

Rusijos žingsnis
teniso sporte

KOPENHAGA. — Rusija žen
gė pirmą žingsnį tarptautinėje 
lauko teniso plotmėje su viltimi 
dalyvauti Davis Cup varžybose 
Ji čia buvo pirmu kart Aprimta į 
tarptautinę teniso federacija, ku
ri vadovauja šiai sporto šakai 
Sov. Sąjunga iki šioliai kruopš
čiai rengė savo tenisininkus, juos 
visiškai nerodydama užsieniui.
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Chicagos lietuviai susilaukė 
tinkamo jų pastangų Įvertinimo

CHICAGA, liep. 12 d. — Šiandien Chicagos miesto taryba ofi
cialiai priėmė nutarimą pavadinti Lietuvių aikšte (Lithuanian 
Plaza) žemės plotą, esantį tarp Marųuette Road, Rockwell Street, 
68 Street, Washtenaw Avenue ir California Avė.

Šį sumanymą jau prieš keletą metų yra iškėlęs Stasys Pieža, 
Chicago American redakcijos personalo narys. Formalią rezoliuci
ją paruošė ir miesto tarybos vakarykščiam posėdžiu* pateikė tary
bos narys (13 wardo aldermanas) John J. Egan. Rezoliucija pava
dinti viršuje minimą didįjį lietuvių įstaigų centrą Lietuvių Aikšte 
pravesta vienbalsiai.

Tarybos posėdžiui pirmininkavęs meras Richard Daley, priė
mus mums svarbų nutarimą, pabrėžė, kad tai yra pelnytas lietuvių 
įnašo į Chicagos miesto gyvenimą pripažinimas — (“Great tribute 
to great Lithuanians of Chicago”).

Paneigė rusų 
kaltinimą

WIESBADEN, Vokietija. —
J A Valstybių aviacijos pareigū
nai paneigė sovietų kaltinimą dėl 
amerikiečių lėktuvų įskridimo į 
rusų teritoriją. Amerikiečių avia 
ei jos Europoje vyriausia būstinė 
atsakymą suformulavo viename 
sakinyje, kuriame pareiškiama, 
jog joks lėktuvas, priklausantis 
minėtam daliniui, nepažeidė so
vietų ar jų satelitų teritorijos.

Sovietų notoje, įteiktoje Vals
tybės sekretoriui Dulles, šie tei
gė, jog skridimai virš jų teritori
jos buvę atlikti liepos mėn. 4—5 

ir 9 d. d. Notoje buvo pažymėta, 
jog lėktuvai atlėkę iš Vak. Vo
kietijos pūsės.

Reikia laukti
pasikeitimų ,

BONNA, Vokietija. — Sovietų 
Sąjungos vidaus reikalų žinovai 
teigia, jog reikia laukti naujų 
audrų Kremliaus viršūnėse.

Tai gali įvykti augščiausiojo 
sovieto sesijų metu, kuris trečia
dienį prasidėjo Kremliuje. Čia įta 
kos turėtų turėti ir lenkų darbi
ninkų sukilimas Poznanėje, kuris 
tik pagreitina įvykių eigą.

Kaip žinoma, 1953 metais tik 3 
savaitės praėjo nuo sukilimo Ry
tų Berlyne ir Lavrenti Berija bu
vo pašalintas, o po kiek laiko 
atėjo jam galas. /

Tokiems pasikeitimams me
džiagos galima rasti trijuose šal
tiniuose ^komunistų partijos cen
trinio komiteto rezoliucijoje, pa
skelbtoje praėjus dviems die
noms po kruvinų Poznanės de
monstracijų ir kaikuriuose gerai 
žinomuose Maskvos kariniuose 
leidiniuose.
• Johnny Weissmuller, anks

čiau kino filmuose vaidinęs „Tar 
zaną“, Hollywoode buvo nubaus
tas už vairavimą neblaiviame sto 
vyje.

• JAValstybių ambasadorius 
Graikijoje, Cavendish Cannon 
bus pirmasis amerikiečių amba-
sadorius, neseniai nepriklauso- munijos armija bus sumažinta 
mybę gavusiame, Maroke. 20,000 vyrų.
■» 11 ■■■■» ■■ ■ ■■■■.■*■■ i*■ , *■— ■ ■■ .

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Anglų saugumo policija suareštavo 90 graikų kipriečių, 

staigiai apsupusi tris miestus: Paphos, Morphou ir Yerolakkos.
— Apie 1,000 rusų, gudų, lenkų ir čekų, ilgą laiką gyvenusių 

Argentinoje, vakar iš Buenos Aires išplaukė į komunistų valdomus 
jų kraštus.

— Pakistano ministeris pirmininkas Mohammed Ali ragina 
užbaigti ginkluotus susirėmimus Alžerijoje. Jis taip pat išsireiš
kė, kad Pakistano valdžia yra už raudonosios Kinijos įsileidimą į 
Jungtines Tautas.

— Kanad pasisakė, jog ji, be „Trijų didžiųjų“ vakariečių pa
jėgų sutikimo, neparduos iant i Izraeliui lėktuvų.

— Iškritęs didelis sniegas pietinėje Australijoje padarė nema
ža nuostolių pastatams ir turtui. Nuostoliai siekia 300,000 dol.

— Jungtinės Amerikos Valstybės neturi jokio noro moteris 
mokyti karo lakūnėmis, kaip kad rusai daro. Šią žinią praneša 
Pentagonas — augiliausia šio krašto karinė įstaiga.

VoLXU

Nasser jau atvyko
pas maršalą Tito

BELGRADAS. — Gamai Nas
ser, naujasis Egipto prezidentas 
atskrido į Jugosalviją, pirmąją 
bet kada aplankytą Europos vals 
tybę. Jį Batanjica areodrome pa
sitiko Jugoslavijos prezidentas 
Tito ir kiti augšti jugoslavų pa
reigūnai.

Šio arabų pasaulio vado atvy
kimo proga, Belgradas buvo iš- 
dekoruotas Egipto ir Jugoslavi
jos vėliavomis. Valdžios įsaky
mu, miesto gyventojai turėjo sto
vėti tų gatvių šaligatviuose, ku
riais Nasser buvo lydimas iš 
areodromo.

Nasser Belgradu žada praleisti 
tris dienas, o po to važiavo į ki
tas krašto vietoves ir, pagaliau, 
turės bendrą konferenciją su Ti
to ir Indijos ministeriu pirm. 
Nehru.

Telefonu prašė i
atsiimti į JAV

NEWARK, N. J. — Wanda 
Postaszynyk, Newarko gyvento
ja, vakar turėjo retą pasikalbėji
mą su savo dėde, gyvenančiu ko
munistų kontroliuojamoje Len
kijoje. Šis, pasikalbėjimo metu, 
pareiškęs: „Čia nėra jokios lais
vės. Aš noriu važiuoti į Ameri
ką“. i

Tada Wanda Postaszynyk, nu
stebusi savo dėdės — Boleslavo 
Skwarcz žodžiais, tarusi: „Jie ta
ve neleis. Ar tai būtų galima?“ 
Skwarcz atsakęs: „Nesirūpink,, 
aš galėsiu. Tik gauk man doku
mentus“.

Vėliau Postaszynyk, bijodama, 
kad raudonieji gali šį pasikalbė
jimą sekt/, jo turinį nukreipė prie 
kitos temos.

• 1955 metais, už girtą vaira
vimą New Yorko mieste, buvo k 
suimti 1,557 vairuotojai.

• Irako karalius Paisai atvyko 
trijų dienų vizitui į Jordano vals 
tybę. Amman areodrome jį pasi
tiko Jordano karalius Hussein.

• Kaip praneša Bukarešto ra
dijas, iki rugsėjo mėn. 15 d. Ru-
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Sunkiausios keturios minutes
ANT. LAUKAITIS, Australija*

Vienas įdomiausių lengvojoje I gerintas tik paties Nurmi, kuris
atletikoje bėgimų yra viena my
lia, kuri prilygsta olimpiniam 
1,500 metrų nuotoliui. Jau 90 
metų įvairių kraštų sportinin
kai stengėsi pagerinti pusę mi
nutės laiko ir sulaužyti keturių 
minučių ribą, kuri buvo taip 
ilgą laiką neįmanoma. Dabar, 
kada šis laikas jau pasiektas ir 
“neįmanomos” keturios minu
tės sulaužytos, mylios bėgikai 
stengiasi jį dar pagerinti.

Garsusis suomių bėgikas P. 
Nurmi piritas priartėjo prie 4 
minučių ribos, bet jos peržengti 
neįstengė. Prancūzas J. La- 
doumegue įstengė pasiekti tik 
4 min. 10 sek. Jie ir daugelis 
kitų bėgikų davė pagrindus ir 
įgalino anglą R. Bannister ir 
australą J. Landy pralaužti tą 
sunkią ir ligšiol vadinamą “už
burtą” 4 minučių ribą.

Pirmasis moderniosios mylios 
bėgikas buvo W. Gibbs, kuris 
Qxfordo Cambridge lengvosios

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

tapo pirmuoju amerikiečiu, pa
siekusiu naują pasaulinį mylios 
rekordą per 4 min. 6.8 sek., as
tuoniomis sekundėmis geriau 
negu Lovelocko.

1936 metų olimpiadoje Berly
ne J. Lovelock buvo laikomas 
vienu favoritų laimėti olimpinį 
1,500 metrų nuotolį. Jo varžo-

save laikė ilgų distancijų bėgiku 
ir mažai kreipė"'d'ėmesio į my
lios nuotolį. “Aš bėgu mylią tik 
todėl,*kad šiuo metu nėra tikrų 
mylios bėgikų ir šį nuotolį gali
ma bėgti visą laiką pilnu grei
čiu. Kai iškils kiti bėgikai, ku
rie šį dalyką supras, jūs pama
tysite, kad mano laikas bus pa
gerintas”, išsireiškė garsusis 
“Skrendantis suomis”. Pary
žiaus olimpiadoje Nurmiui ne
buvo jokios konkurencijos ir. 
jis vieną popietę lengvai pageri
no 1,500 ir 5,000 metrų pasau
lio rekordus.

1928 metų Amsterdamo olim
piadoje 1,500 metrų favoritu, ne 
bėgant P. Nurnųui, buvo laiko
mas prancūzas J. Ladoumegue. 
Jis visą laiką iki 1,400 metrų 
bėgo pirmuoju, bet paskutinia
me šimto metrų nuotolyje suo
mis H. Larva, sekdamas P. Nur 
mio taktiką, pralenkė prancūzą 
ir laimėjo kelių pėdų atstumu,

Penktadienis, liepos 13, 1956

1937 metais anglas S. Wood- 
erson pagerino G. Cunningham 
pasaulinį mylios rekordą ketu
riomis sekundėmis, nubėgdamas 
per 4 min. 6.4 sek. Antrojo Pa
saulinio karo metu iškilo augš- 
tieji švedai G. Haegg ir A. An- 
derson, kurie pamažu gerino my 
lios laiką, iki G. Haegg 1945 m.

vais buvo amerikietis mylios re 4 m!n-
1954 metais anglas R. Bannis 

ter ir Australas J. Landy sulau- 
žė keturių minučių “neperžen
giamą” ribą ir 1935 metais J.

kordininkas G. Cunpingham.'tta 
las L. Beccali, paskutiniosios o- 
limpiados laimėtojas, amerikie
čiai G. Venze ir A. San Romani, 
vengras M. Szarbo ir švedas E. 
Ny. 110,000 žiūrovų minia su 
didžiausiu nekantrumu stebėjo 
šio nuotolio bėgimą. Visą laiką 
bėgdamas ketvirtuoju zelandie- 
tis J. Lovelock paskutiniame ra
te pralenkė kitus savo varžovus 
ir, esant 300 jaCtdų prieš galą, 
jis pradėjo “finišuoti” ir savo 
stipriausius varožovus palikęs 
per 10 jardų, atbėgo pirmuoju 
•per 3 min. 47.8 sek., tuo pa
siekdamas naują pasaulinį 1,500 
metrų rekordą, šešiomis sekun
dėmis vėliau G. Cunningham at

Landy Suomijoje padarė dabar
tinį mylios rekordą, nubėgda
mas per 3 min. 58 sek. J. Lan
dy, neseniai viešėjęs Amerikoje, 
bandė savo rekordą pagerinti, 
bet tai jam nepasisekė, ypatin
gai, kai jį “finišuodamas” pra
lenkė kitas australas J. Bailey, 
nubėgdamas per 3 min. 58.6 s.

Šiuo metu pasaulio gerųjų bė
gikų tarpe yra nemažai pasie
kusių laiką žemiau “neperžen
giamųjų” keturių minučių, ir 
sekančios olimpiados metu Mel- 
bourne tikimasi 1,500 metrų ir

bėgo antruoju. Po šios olimpia- ga\būt mylios laikus dar page
dos J. Lovelock daugiau nebė
go ir po II Pasaulinio karo, per
sikėlęs gyventi į Ameriką, tęsė 
savo medicinos praktiką iki ne
laimingos mirties New Yorko 
požeminių traukinių tunelyje.

rinti.

atletikos varžybose 1868 metais tuo pagerindamas Nurmio re-
- sulaužė 4 V-, min. laiką, pasiek

damas tuo metu sensacingą 4 
min. 28.8 sek. laiką. Po to 12 

''•metų buvo labai mažai kas at
siekta. 1870 metais 'anglas W. 
George, būdamas 22 amžiaus,

; padarė naują rekordą, nubėgda
mas per 4 min. 18.4 sek. Jis 
buvo laikomas tuo metu iškiliau 
siu bėgiku pasaulyje. 1886 m., 
pasidarydamas profesionalu, jis 
įstengė savo laiką sumažinti iki 
4 min. 12.7 sek., nors oficialiai 
tai nebuvo užskaityta rekordu.

Atėnų (Graikijoje) olimpia
doje australas E. Flack 1,500 
metrų nubėgo per 4 min. 32.2

£ sek. Palyginus W. George my
lios, kuri yra 120 jardų ilgesnė 
už 1,500 metrų, laiką su aust
ralo, tuometinis anglo pasiektas 
laikas buvo fantastinis.

Labai mažai tuometinių bė
gikų galėjo pasiekti iki I Pa
saulinio karo trumpesnį laiką, 
kaip 4 min. 20 sek. 1915 metais 
amerikietis N. S. Taber page
rino George laiką, nubėgdamas 
per 4 min. 12.6 sek. šis laikas 
buvo nepagerintas iki 1923 m., 
kada iškilo suomis P. Nurmi.

Olimpiniame 1,500 metrų bė
gime (kurio laikas turėtų būti 
17 sek. trumpesnis kaip mylios) 
niekas negalėjo pasiekti laiko 
žemiau keturių min. iki 1912 m. 
olimpiados Stockholme. Čia žiū 
rovai pamatė anglą A. Jackson 

xužpakaly savęg paliekant septy
nis amerikiečius finalistus, ku
rie nesėkmingai dar stengėsi jį 
pralenkti. Amerikiečiai, bėgda
mi kaip komandinis vienetas, 
vertė kiekvieną kitą bėgiką, no
rintį pralenkti jų garsųjį Kiviat, 
bėgti labai plačiai nuo pagrindi
nio tako. Jie žinojo Jackson 
pajėgumą ir jų naudojama tak
tika privertė jį padaryti 60 jar
dų daugiau, bet jis vistiek įsten
gė amerikiečius pralenkti ir su 
nepaprasta energija pasiekė nau 
ją pasaulinį rekordą, nubėgda
mas per 3 min. 58.8 sek. Po šių 
įtemptų varžybų A. Jackson ma 
žai dalyvavo bėgimuose ir pir
mojo karo metu tapo jauniausiu 
brigados generolu anglų armijo
je ir buvo apdovanotas eile 
augščiausių ordinų už savo pa
rodytą narsumą.

Pasibaigus I Pasauliniam ka
rui, pradėjo kilti mažo ūgio šuo 
mig P. Nurmi, kuris lengvosios 
atletikos istorijoje bus niekuo- j 
met neužmirštas. Jis per 11J 
metų padarė ar pagerino 19 pa
saulio rekordų įvairiuose nuoto
liuose. 1924 metaig prieš pat 

► Paryžiaus olimpiadą P. Nurmi 
pasiekė naują mylios pasaulinį 
rekordą, nubėgdamas per 4 mi
nutes ir 10 sek. To meto sporto I 
entuziastai manė, kad šis laikas 
yra galutinis ir jis gali būti pa-

kordą keturiomis sekundėmis. 
Laikas — 3 min. 53.2 sek. -Po 
šio bėgimo prancūzas Ladoume
gue pastebėjo, kad Nurmis ir 
jo mokinys savo bėgimuose lai
kosi tam tikro metodo, nusta
tydamas laiką prabėgimo ra
tams. Jis pats pradėjo tai prak 
tikuoti ir to pasekmėje 1931 m. 
Paryžiuje jis buvo pirmas žmo
gus bėgimo istorijoje, mylios lai 
ką pasiekęs per 4 min. 10 sek., 
kas įgalino jį ir vėlesnio laiko 
bėgikus galvoti apie laiką, trum 
pesni kaip keturios minutės.

1932 m. Los Angeles olimpia
doje italas L. Beccali pasiekė 
naują 1,500 metrų olimpinį re
kordą per 3 min. 51.2 sek. Ly
ginant šį nuotolį su mylia, tuo
metiniai gerieji bėgikai pastebė
jo, jog galima mylios laiką dar 
pagerinti.

1933 metais zelandietis J. Lo
velock dalyvavo Amerikos uni
versitetų lengvosios atletikos 
pirmenybėse Princetono stadio
ne. Jo didžiausiu varžovu buvo 
amerikietis B. Bonthron. Tūks
tančiai žiūrovų šiose varžybose 
matė zelandietį mylią nubėgant 
per 4 min. <7.6 sek. Amerikietis 
atbėgo antruoju per 4 min. 8.7 
sek. Abu bėgikai mylios nuoto
lį atbėgo labai lengvai, be jo
kio nuovargio. Po 11 mėnesių 
tame pačiame stadione amerikie 
tis G. Cunnigham, žinomas “Ge
ležinio arklio iš Texas” vardu,

Nevilioja savasis rojus
Amerikos Kongresui priėmus 

įstatymą priešvalstybiniam gai 
valui atimti pilietybę, komunis
tai vengia prievolės kraustytis 
iš turtingos Amerikos. Atrodo, 
kad komunistų nevilioja sava
sis rojus. Jie jo grožybes skel
bia kftiems, o patys nori pasi

TeL oflao HE. 4-6C99. re*. PR. 8-7862

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Oarfleld Blvd.
VAL: 1—4 Ir e—9 

leštadlenlala nuo 1 Iki 4 vai. ų. p.
' Išskyrus ketvlrUd. Ir aekmad.

— Sovietai pasiūlė Austrijai 
anglių. Lig šiol anglis gabenda
vosi iš vak. Vokietijos.
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likti kapitalistiniame krašte, ku 
rio tariamą darbiniųkų išnau
dojimą nuolat smerkia.

Or. HIm KRIAUOELIONAITE
(Gydytoja Ir Ohlrurgč) 

MOTERŲ LIGŲ IR ARUtERUOi
/ 0i‘hx:iALiirrt 

6750 Weat 7Irt Strert
(Kampaa 7 Iri Ir Cailfornla)

Irt. oflao Ir re*. REpubUo 7-4148 
VaL 11-1 Ir •-> v. v. šešt. 1-4 p. p.

Priėmimas tik pagal susitarimų.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauju adresu: 4265 V. 68rd St. 
Oflao trt. REllanee 5-4410 

Reaid. telef. GRovefalU 8-0817
Valandos: 1-8 p. m. Ir 8-8 p. m.

po piety, 
pagal sutarti

Penktad. tik 
Trečlad. Ir šeštad.

0R. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

•822 So. Weetern Avestos 
Vai.: kasdien 10-11 vai. ir T-* vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vaL Trečia
dieniai* uždaryta. Kitu laiku susitarus

Oflao telefoną*: PR 8-3329 
WAlbroofc 8-8070

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurge) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTO

T1M South Western Avanso
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
uuo 11 vai. ryto — 1 ▼. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki s vai. popiet.

Ofloe U-l. RE. 7-1188
Rea. teL WAlbrook 8-8788

Oflao tel. CLlffside 4-2898 
Rezidencijos: LAfayeUe 3-1173

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampa* 47tb Ir Hermitage) 

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak.
Seštad. nuo 2 lkl & vai., lšekyr.

DR. FL TALLAT-KELPSA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, Seštad. 1-1 

Telef. TOwnfaall 3-0968 
2584 West 68th Street

Vai.: tik Iš ankato susitarus. 
Telef. HEmlock 4-7080, ncatsakiaa

skambina CEntral 8-2294.

LIETUVIAI 
TAUPO

LIETUVIŠKOJI

SKOLINIMO-, 
blNDROVtli.

I.MS6 
mouAmc*

* AUUiTMNį 
D1VIDKHDĄ

IkllUVltNA
sąskaita 
UGI , u 
|0,000.»» > 
AFBIKUSTA’ 
mdarauni* 
VALbiUOS 
DRAUDIMO 
IŠTAIGOJ.

A SĄZIMIK6AS IR 
- MANDAGUS . 

PATARNAVIMAS
AUGUSTAS SALOOKAS PRKX»2AHTAS.

ADEE.SAS -4036 S. AfcCRE-R. AVĖ. CMICAGO it.HA. 

TEL. LA. 3-GflO

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 Weet 51>t Street

Vai. pirm. Ir kntr. 10 lkl 12 ryto, 
21kl 4 Ir 4 Iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 lkl 4 Ir < lkl 9 popiet 
tadlenlal* 10 lkl S vai. popiet.

Oflao tel.PRoepect 4-1786 
Re*, tel. GRovefalU 8-6898

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IK TĮSAUS LIGOS 

4701 South Damon Avenue 
(Kampa* 47-to* ir Damen Avė.) 
VaL kasdien nuo 8—8 vai. vak. 

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. Ir kitu laika pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 8-8048 
Re*.: WAlbroofc 6-8048 

Tel. oflao HE. 4-6849. re*. HE. 4-2S24

DR. PETER T. BRAZIS.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutartie*

Irt. oflao YA. 7-6667, re*. RE. 7-4988

DR. FRANK C. KWIHH
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IMI Weat 47th Strert

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
vai. lkl 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl S: 10 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

OR. A. MACIŪNAS
6700 S. Wood Street

Atostogose iki rugp. 2 dienos.
Reikalui esant prašom kreip

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

DR. VYT. TAURAS.
TUKIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
bendra praktika ir 

8PEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofims Ir rezid.: 2410 W. 51st 89.
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 8-6677

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

Šeštadieniai* 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2128, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South YVestern Avenue 
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

=

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS

AND LOAN AftS’Pi

Chartered A Supervised 
by the U. S. Government

■II

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
I

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 
ekonomines depresijas, panikas Ir laižės ir 

savo taupytojoms išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį. v

•^Augštus dividendus išmokėjo visada be per* 

stojimo.

• Partrauksime jūsų pinigus Iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę. x

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

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN 1
♦ t ' .

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, Prus.

Chartered if Supervised by the United States Oevenuaent

Įstsigoa VALANDOS: Kasdien nuo 9-toe ryto iki 5 vai. po pietą. Ketvirtadieniai* nue 9-toe valando* 
ry to iki 8 vai. vakaro, šeitadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniai* visai neatidaroma 
TW!'ra.fli’ L'-.-. ■■-■„I------- T-fi—• ■ m ' fj.'r.ni i.m.u .......................................a.jea=r=s=a^

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•817 Sonth Westen Aveaoa 
Chicago 38, UI. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubllo 7-4900 

Rezidencija: GRovefalU 8-8141

DR. T* DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:20 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 lkl ,4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginia 7-0038

Rezidencijos tel. BEverty 8-8944

TeL ofiso VI. 7-0600, re*. RE. 7-8867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Speo. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Cailfornla Ava. 

VAI*: 2—4 Ir 6—8 v. p. p.
Sešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadieniu*.

Oflao tvlef. YArda 7-1188 
. BealdenotJOB — STewart 8-4811
i DR. 1. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street 
(kampas Halsted Ir 26-ta gatvU) 

VAL 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

OR. JULUA MONSTAVIŠIUS
GYDYTOJA IB CHIRUEG® 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Ilills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v., 
išsklru* trečlad. Šeštadieniai* nuo 1 
lkl 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — PUUraan 6-8788 
Buto — BEverly 8-3948

• Ofiso HEnilock 4-5818 
Rez. HErnl. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Street

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
Seštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfaj.-ttjB 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-<788

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimų 
Oflao tel. Vlctory 2-1484. Reaid. 2417 
W. 62nd St., tel. RepubUo 7-8818.

Oflao telefonas — Rlnhop 7-3636
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street

Vai. 1 lkl 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak.. 
Sedtadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso I’Rospect 8-9400
Itezid. PRospect 6-9400

OR. ONA VAŠKEVIČIUS
___ (Vaškevičlutč)

GYDYTOJA IR CHIRURGffi 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p.p. Ir nuo 4-8 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečladlenlale 
Ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49tb Ct., Cicere
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-B vai. 

vak. Šeštadieniai* 10-2.
Trečiad. uždaryta

Oflso ir buto tel. OLympIc 3-1381

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

Dr. Alexandir J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6182 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečlad. Ir Seštad. pagal sutarti

Tai. ofiso PR. *->888, rez. RE. 7-912*

, DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet 68rd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
lkl * vai. Trečlad., Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlll 6-1698 ■
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SFECIAUST*

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 Ir 7—G v. v. pagal 

ausi tarimą išskyrus trečladtenlua
2422 West Marųnette Rd.

Telefonas REllanee 6-1811

DR. WALTER L KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

(LIETUV18 GYDYTOJAS)
8925 Weet 69th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:80—S:SO unk. 
Trečlad. pagal sutarti

Irt. oflao Ir buto OLympic a-4189
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th SL, Cicero

Kasdien 1—8 v. Ir 0—8 v.
Išskyrus trečiadienius

Butas 1636 8o. 48tfa Avė. 
taštadtaniais 12 lkl 4 poplri

Oflao telef. LAfayette 9-9210, Jei 
neatalllepla, šaukite KEdate 9-I8G2

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGl 

4146 8. Archer Avė.

VAL Kasdien popiet nuo 12-2:20 v 
Vak. pirm., antr., ketvlrt t-0!S0 v 

TVečladtenl tik susitarus

DR, ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllo 7-2390
SPECr. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 Ir nuo 6:00 — 8:00. 
šešt. nuo 2:00 -i— 4:00. Trečlad. Ir 
kitu laiku nusitarus telefonu.

Dr. Altanai Rudokas, 0. D.
Tikrina akla: pritaiko aklnlna, 

keičia stiklu* iv Mmna.
4465 So. California Avė., Chicago 

Šaukite YArris 7-7381 
Priima: vakarais 4 Iki 9; šeštad. 

10 vai. rytą lkl 4; trečlad. Ir sekmad.
 ’tlk aUritaru*.

TeL oflao YA 7-4787, rea. PR 6-1830

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 B. Ashland Ava. (kamh. 211) 
Vai, nuo 2—4 Ir 6—S; trečlad., Seš
tad. Ir aekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps vlršmlnštl telefonai
laukite M1dway 3-0001

V P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Proteztatas 

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Bpec. pagalba kojom

(Arch Supporta) Iv tx
Vai.: 9-4 Ir 6-2. Šeštadieniai* 0-1. 
0RTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LAB. 

1880 W. «3rd Rt. Chicago 38, III. 
Tel. PRospect 6-8084.

Tek ofiso' Vlctory 3-1881
Itez. Vlctory 3-0743

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 3lrt Street 
Kamp. Halsted Ir Sl-moa gatvių) 

PriSmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet. 

Tel. ofiso PR. 6-8446, res. HE. 4-8168

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųnette Rd.
VAL. 4uo 2 lkl’4 p. p.; 6 lkl 8 vak.

Trečlad. ir šeštad. pagal Sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0357, rez. PR 6-6668

DR. P. Z. ZALATORIS
1«1 So. HabMI Strat

Tel. ofiso CA 8-0257, rez. PR 6-6868 
Reaid. 8800 8. Artealan Avė.

VAL. 11 v. r. iki S p. p.; R—D V. V.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 36 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1838 
Pritaiko aklnlua 
Kreiva* akla

Ofisas ir akinių dirbtuvl 
756 Weet 85th Street 

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl S, tre
člad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 18
Šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

O\JR HVO^

Pirkit Apsaugos Bonus!
DRAUGAS 

Z THE UTHUANIAN DAILY FBIEND
8. Oakley Ava., Chicago 8, BL TeL Vbglnla i-8841 į 7

■ntered M fleoond-Class Matter Maroh SI, 191S, aš 
' Undes the Ari Of Haroh S, 1179.

Cbloagn. IUlaori

Member of the Catbollo Press Ass'n 
Publlahed dally, ezept Bundaya, 

kytks
Lltkuanlan Cathollo Prsos Sodety 
PRENUMERATA: Metama
CbloagoJ Ir Cicero! 29.00
Kitur JAV te Kanadoj! 12.00
Ušalenyje 111.00

BUBicRIPTION RATSfl
91.00 per year outalde of Ckli 
19.00 per year In Chicago 
99.00 per year In Canada 
Forelgn 911.00 per 
H metų

9.00 
14.10 
96.69

9 mSn. 
93.71 
91.69 
92.99

91.98
81.99 
91.38

Redakcija riralpenlua taiso savo nuotlūra. Nesunaudotų otralpanlų ne
saugo, Juo* grųžlna kk U anksto susitarus. Kedakotja ui akalMmų 
neatsako. BkalMmų kainos prisiunčiamos gavus prašymu.
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BRITŲ RŪPESČIAI
Britų imperija jau ne ta, kokia ji buvo seniau. Jie jau 

nebegali sakyti, kad jų imperijoj BauBė niekuomet nenusilei
džia. šiandien imperija jau labai žymiai, apkarpyta. ' Ir tam 
karpymui vis dar nėra galo. Anthony Edeno vyriausybė suka 
savo galvą, kad bent imperijos likučius Išgelbėtų.

Ne viename, bet daugelyje taip vadinamos britų imperijos 
(British Commonwealth) kraštuose esama grėsmės išsijungti 
iš britų globos.

Pietų Afrika stato reikalavimus britams, kad jie pasi
trauktų iš trijų protektoratų Afrikoje ir leistų pačiai Pietų 
Afrikai juos prisijungti. Tuo būdu jie laimėtų milioną afri
kiečių darbininkų Ėietų Afrikos aukso ir deimantų kasykloms. 
Kol kas britų vyirausybės atsakymas į tuos reikalavimus yra 
negiamas.

Britų vargus didina ir toks Ceilonas. “Neutralumo liga” 
susirgęs jo premjeras aiškiai kalba britų vyriausybei, kad Cei
lonas taps tokia respublika, kaip ir Indija, ir dar pataria Lon
dono vyriausybei atitraukti iš Ceilono bazių savo karines pa
jėgas. Jei tų bazių britai netektų, tuomet Singapore ir Adene 
turimos bazės pasidarytų dvigubai svarbesnėmis Didžiajai Bri
tanijai. Bet... Tas nelaimingas “bet” stovi britams ant kelio ir 
Singapore, ir Adene. • •

Jau yra žinęmas faktas, kad ir Singapore esama stipraus 
sąjūdžio už laisvę ir nepriklausomybę. Adene taip- pat yra 
kurstymų iš' Egipto ir Saudi Arabijos pusės veržtis iš britų 
globos. Tad ir čia britams vargu bebus galima atsilaikyti 
Jei čia pozicijos būtų pralaimėtos, Didžioji Britanija netektų 
svarbiausios bazės tarp Kipro, Viduržemio jr Australijos.

Bet kaip su Kipro sala? Jos gyventojų ginkluoti sukili
mai ne mažėja, bet plečiasi. Visos diplomatų pastangos su
rasti taikai kelią kol kas eina veltui. Kipriečiai nelinkę jo
kiems kompromisams. Jų ryžtas išsprukti iš britų globos yra 
nepalaužiamas. Todėl nedaug tėra vilčių britahis 'palaikyti Kip
rą savo stipriu punktu Viduriniuosė Rytuose.

Ir šitų vargų negana.
Praėjusią savaitę Londone įvyko britų imperijos premjerų 

suvažiavimas. Toki suvažiavimai ligšiol būdavo be didesnių 
ginčų, ramūs, šeimyniški. Kitaip buvo šiemet. Nedarnumo 
dvasios į suvažiavimą šį kartą įnešė Indijos premjeras Nehru, 
griežtai pareikalaudamas, kad visos imperijos nariai tuojau 
pripažintų komunistinės Kinijos režimą. Prieš Nehru reikala
vimus pasisakė Kanados, Australijos, Naujosios Zelandijos ir 
Pakistano _premjerai, kurie tuo reikalu lauksią iniciatyvos iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių pusės. Pats Edenas patarė savo 
kolegoms nekelti to klausimo iki po prezidentinių ir kongresinių 
rinkimų Jungtinėse Amerikos Valstybėse. JAV vyriausybė yra 
priešinga komunistinės Kinijos pripažinimui. Beje balsuotojai 
turėtų būti tikri, kad šis nusistatymas nebus pakeistas ir po 
rinkimų. x . . ' . . » .

Nehru, kuris jau gana nuo seniai agentauja Sovietų Są
jungai, komunistinei Kinijai ir kitiems komunistų valdomiems 
kraštams, suvažiavime sukėlė ginčų ir dėl Bagdado pakto, 
kurį suorganizavo britai, kad sustiprintų Vidurinių Rytų gy
nybą. ...

>• Šitoks nevieningumas, pasireiškęs suvažiavime, Didžiosios 
Britanijog vyriausybei parodė, kad jos rūpesčiai ir vargai yra 
žymiai didesni, negu bet kas galėjo ligšiol įsivaizduoti.

PIRMAS 8PRAUSM1MS KELEIVIS dęs iš Lenkijos ties Lietuvos' 
Brasta ir perskridęs Lietuvos 
Brastą, Pinską, Baranovičius, 
Kauną ir Karaliaučių. Lėktu
vas žvalgęsis 1 vai. ir 20 min. 
Dar kita 3 JAV lėktuvas tą pačią 
dieną dar gJiau pažeidęs sovietų 
teritoriją. Paskutinis JAV karo 
lėktuvas sovietų teritorijoje bu
vęs užregistruotas liepos 9 d 
Apie paskutinį įskridimą sovie
tai smulkmenų neduoda ir ne 
skelbia, kur jis buvo pastebėtas.

Tokios yra sovietinės infor
macijos. Būdinga, jog sovietų 
ambasadorius Washingtone Za- 
rubin, tik išėjęs iš valstybės de
partamento po notos įteikimo,

Helikopteriai užkariaus 
automobilius ,

Praeitais metais vokiečių in
žinierius Hans Lemmerzahl, 
Prancūzijoje įvykusiose tarp
tautinėse Helikopterių varžybo 
se už savo sukonstruotą naujo 
tipo helikopterį laimėjo aukso

wageną”. Jam pakilti ir nusi
leisti reikalinga tik 20x20 kv. 
m. aikštė. Jis kyla į viršų 45 
laipsnių kampu ir išvysto grei
tį 160 km. per valandą, o ben
zino (gazolino) tesunaudojo tik 
6-8 litrus, tai yra tiek, kiek 
taupiausia vokiečių automaši
na. Helikopteris taip sukonst-

medalį. Dabar vokiečių spauda' rUotas kadakridinio metu su 
plačiai rašo apie tą lalėjimą edus motorui nesudaro mažiau 
ir ateičiai skiria didelio dėme- Į gio pavojaus nukristl iem5n> o 
šio. Tvirtina, kad naujo tipo he jr motorui „ūkiant'gali leng-
likopteris esąs labai praktiškas, 
vairuojamas ore labai lengvai, 
kaip bet kuri mašina žemės ke
lyj, o svarbiausia — pigus. Jis 
turi vokiečių “Volkswagen<y’

spaudos korespondentMTis pa- pg -
reiškė apie ką buvo kalbėtasi. .*»»*- j

Pirmas sprausminis keleivinis lėktuvas nusileidžia Los Angeles. 
, aerodrome, atskridęs iš Seattle, Wa..  1 (INS)

JAV LĖKTUVAI VIRŠ PABALTIJO?
STASYS DAUNYS, Chicago, III.

Dailininkai Lietuvoje

Politikos žurnale “Lietuva’
Nr. 8 dr. J. Grinius parašė str. 
apie meną Lietuvoje, pasinaudo
damas pačių bolševikų spauda. 
Straipsnyje autorius rašo:

“Vakariečiui žmogui sunku įsi 
vaizduoti, kaip socialistinį rea
lizmą galima pritaikyti muzikoj 
ir architektūroj, kur išraiškos 
formos yra abstrakčios. Taip 
pat nevisai aišku, kuri dvilypio 
socialistinio realizmo termino da 
lis yra svarbiausia. Skaitant 
komunistų raštus apie praeities 
ngeną ir literatūrą, atrodo, kad 
didesnės reikšmės turi realizmo 
žodis, nes tos epochos ir tie kū
rėjai, kuriuose gyvenimiškos 
tikrovės momentai yra stipriau 
pabrėžti, labiau pripažįstami ir 
vertinami už kitus, ypač jei jų 
kūriniuose šį bei tą galima iš
aiškinti, kaip protestą prieš val
dančiąją klasę, arba kaip sim
patiją išnaudojamosios klasės 
žmonėms. Iš dabartinių meno 
kūrėjų komunistai reikalauja į- 
sijungimo į klasių kovą drauge 
su komunistų partija. Kad ypač 
vertinamas dailininkų priklau
symas kompartijai, gana iškal
bingai liudija Pablo Picasso, 
Prancūzijoje gyvenančio ispano, 
atvejis, šis dailininkas savo 
paveiksluose tiesiog tyčiojasi iš 
realizmo. Ten ir politinių temų 
maža tėra, net Stalino portretą 
P. Picasso yra nupiešęs visai ne
realistiškai. Tačiau jo subjekty
vius kaprizus ir fantazijas ko
munistai jam atleidžia ir, laiko 
pažangiu tapytoju, nes jis pri
klauso Prancūzijos komunistų 
partijai”.

Toliau autorius įrodo, kad par 
tiškumag ir priklausymas par
tijai komunistinėje sistemoje y- 
ra labai svarbus. Priklausymas

komunistų partijai ya reikšmin-

,JAV ir Sovietų Rusijos san
tykiuose naujo nesusipratimo į- 
nešė netikėtas sovietų kaltini
mas JAV vyriausybei, jog JAV 
karo lėktuvai keletą kartų pa
žeidė Sovietų Rusijos ar jos 
kontroliuojamą erdvę, perskris- 
dami Lenkiją, Rytprūsius, Lie

tuvą ir Gudiją. Sovietų Sąjun
gos ambasadorius Washingtone 
Georgi N. Zorubin liepos 10 d.

v
tylėti visi tie dailininkai, kurie 
nuo sovietinės okupacijos yra 
pasitraukę į Vakarus”. Dr. J. 
Grinity pastebi,* kad leidinyje 
Čiurlionis nepamintėas nė vienu 
žodeliu, tačiau reprodukcijų da
lyje yra du paveikslai: “Žemai
čių kryžiai” ir “Jūros sonatos” 
finalas. Matyt, kad todėl nuty
lima apie Čiurlionį, jog jo ori
ginali kūryba įspraudžiama į 
socialistinio realizmo rėmus.

Baigdamas įdomų straipsnį au 
toriug pastebi: “Kai palygini so
vietinį ‘Lietuvių dailės’ rinkinį, 
kur parodomos 74 asmenų dar-

gas, nes kitaip jo realizmas ne
skaitomas pilnaverčiu. Bolševi
kai visada ir visur dailininkus 
ragina vaizduoti dabartinį Lie
tuvos gyvenimą.

Straipsnyje J. Grinius cituok 
ja A. Savicką: “Artimiausias 
mūsų dailininkų uždavinys — iš 
plėtoti tematikos diapazoną 
ir atkreipti ypatingą dėmesį į 
kasdieninį tarybinių žmonių gy
venimą”. Tačiau, kaip žinome, 
tarybinio žmogaus gyvenimas 
yra sunkus, dailininkas, priva
ląs vaizduoti puikų gyvenimą, 
susiduria su žiauria tikrove. Dėl 
tos priežasties, dėl stokos lais
vės, dėl politrukiškų reikalavi
mų meną pajungti komunistinei 
santvarkai, menas * Lietuvoje 
skunda.

Toliau Grinius rašo: 'Nors 
dailininkams Lietuvoje atrodo 
lengviau morališkai pakelti so-

valstybės sekretoriui Dulles į- 
tėikė oficialią protesto notą, kai 
tindamas JAV sovietų erdvės pa 
žeidimu. Ambasadorius pareiš
kė, jog toki įvykiai labai apsun
kina JAV ir Sovietų Sąjungos 
santykių gerinimą. Maskvos ra
dijas kaltinimus papildė, saky
damas, jog veiksmus atliko tie 
amerikiečių sluogsniai, kurie de
da visas pastangas JAV ir Sovie 
tų Sąjungos santykiams drums
ti. Maskva visą atsakomybę 
verčia JAV ir įspėja JAV vy
riausybę, jog panašių dalykų bū 
tų vengiama ateityje.

Kas gi atsitiko? >
Sovietų nota ir Maskvos ra

dijas skelbia tokius įvykius: 
JAV karo lėktuvai buvo įskridę 
į sovietinę teritoriją ligi 320 
km gylio (apie 200 mylių) ir 
žvalgėsi dvi su puBe valandos. 
Sovietų teigimu, vidutinio tipo 
JAV karo lėktuvas liepos 4 d. 
perskrido sovietų — lenkų pa
sienį netoli Gardino ir perskri-

bų reprodukcijos, su 'Lithuan- -do Y'!"1’- KsUmą, ir
* unrolioiinm T

ian Art in Ebdle’ leidiniu, atsto 
vaujančiu 30 dailininkų, dar kar 
tą turi progos pajusti, ką meno 
kūryboj reiškia laisvė”. Al. B.

Karaliaučių. Lėktuvas žvalgę
sis sovietinėje teritorijoje valan
dą ir 32 minutes. Liepos 5 d. 
kitas JAV karo lėktuvas įskri-

Truputį vėliau visą reikalą ati
dengė ir sutirštino Maskvos ra
dijas, nors JAV atsakymas dar 
nebuvo duotas. Diplomatiškai 
tai reiškia, jog sovietai varo pro 
pagandą.

JAV apie sovietų mestus kal
tinimus dar tyli. Dulles naujau
sioj spaudos konferencijoj pa
reiškė, jog valstybės departa
mentas apie sovietų iškeltus kal
tinimus nieko nežino. Bus iš
siaiškinta su gynybos departa
mentu.

JAV ir sovietų lėktuvų susi
kirtimas Europoje nėra naujie
na. 1950 m. sovietai pašovė 
JAV lėktuvą Baltijos jūroj ne
toli Latvijos. Tada JAV lėktu
vas buvo paklydęs skrisdamas 
iš Wiesbadeno į Kopenhagą. So
vietai, nekartą kaltino JAV dėl 
pažeidimo Čekoslovakijos ir R. 
Vokietijos teritorijos. JAV kal
tino sovietus, jog amerikiečių 
lėktuvai skraidė Vakarų Vokie
tijos pasieniais, ir jų pašovimai 
ar apšaudymai buvo neteisėti. 
Paskutiniaisiais metais inciden
tai buvo nutilę.

Šaltojo karo gyvinimas

Stebėtojai mano, jog sovietų 
kaltinimai dėl sovietinės oro 
erdvės pažeidimo iš JAV pusės 
yra ženklas, jog sovietai nori 
pagyvinti apsilpusį šaltąjį katą. 
Yra gandų, jog sovietų armija 
esanti nepatenkinta dėl tariamo 
gerinimo sovietinių satelitu pa
dėties. Nebūtų įvykių išpūtimas 
rodytų, jog sovietai ir toliau kie 
tai replėse laikys savo satelitus, 
sakydami, jog negalima suteikti 
jokių laisvių dŲ JAV kišimosi į 
sovietų vidaus reikalus. Su nau
jaisiais sovietų kaltinimais rei
kia rišti i(įkruviniuosius Pozna
nės įvykius, kur yra apkaltintos 
JAV. Rytų Vokietijos vyriausy
bė paskelbė, jog ji sulaikė visą 
eilę JAV agentų, kurie organi
zavę Poznanės sukilimą ir ban
dę naujus sukilimus organizuoti

siniai gaminti .tekainuosiąs tik 
apie 4,000 DM, taigi beveik pi
giau už populariausią ir pigiau 
šią vokiečių automašiną “Volks

vai ir saugiai nusileisti. Spėja
ma, kad už 2-3 metų tas naujo 
tipo pigusis helikopteris bus 
jau masiniai gaminamas ir dėl 
savo pigumo ię patogumo bus 
visiems lengvai prieinamas įsi
gysi ir bus naudojamas taip 
plačiai, kaip ir automašinos.

neLė mazalaitė -

PJŪTIES METAS
ROMANAS

14 tęsinys
Po dviejų savaičių, Judita išėjo pavaikščioti, ko 

niekuomet nedarė, nes bijojo miško, vabalų, paklydusių 
katinų — visko ko nėra*mieste. Dabar ji iš anksto pra
dėjo kalbėti, jog labai grąžu aplinkui, ir kad ji dar nie
ko nematė — keturius pavakarius ji išeidavo vis į kitą 
pusę ir pro medžius nuslapukuodavo į tą vieną žinomą 
viet4 prie kelio, kuris buvo įdegintas jos atėjimo mo
mentu. Ir aną popietę ji nuėjo ten beveik drebėdama.

Ji nęįlipo į meqį, bet prisimetė po tankia egle
bUTO nab)li’ maži vaba'ai slank,°į

tačiau apskritai dailės kūryba ko)18’ h* J1 "eCypė ~'7" ™b“7 pamatė
yra smukusi, kaip ir literatūra. SenyVą Vyrą “ draUgas K°3taa atVyko ,S pat KaUn0'
Ji suniveliuota, suakademintaj Jis buvo nusivylęs, netrukus'ji pastebėjo: jis tikė- 
be temperamento, be vaizduotės josi, jog ji čia kur nore vadovauja draugų partizanų 
polėkių. Ji suskurdinta ir api- grupei, jog pažįsta apylinkes ir žino svarbų punktą, jog 
plėšta, nes iš jos išbraukta eilė slepia svarbų parašiutininką — ir ji vos nepravirko, 
dailninikų, tartum jie,būtų nie- kad ji nebuvo tas viskas, ko jis laukė iš tokio žymaus 
kada neegzistavę. Tai paaiškė- partiečio žmonos. Ji buvo baili, silpna, apleista, bet ji 
ja, atsivertus iliustruotą sovie-1 norėjo tapti, kuo vertingu—tiktai kaip?
tinį ‘Lietuvių dailės’ vardu leidi 
nį, išleistą 1954 m. dekados Mas Ji pažino ir tai, jog jį sugundė ne pasigailėjimas ar 

nauda jos būsimų žygių, tai buvo smalsumas, pogrindis,kvoje proga. Nekalbant apie dai |‘ T ,įininbiT. , .. °l°s darbas sugalvoti jai naują asmenybę. — Ji turėjolininkus, kurie per okupacijų, 
metus subrendo ir iškilo Vaka
ruose, ten nė žodeliu neužsimin
ta apie eilę tapytojų, skulptorių 
ir grafikų, kurių kūriniai kabo
jo Lietuvos muzėjuose, priva
čiuose butuose arba puošė lie
tuvių dailiai išleistaa knygas, 
šitokiu absoliučiu ignoravimu 
‘Lietuvių dailės’ leidiny yra nu-

gauti dokumentus, kad galėtų vaikščioti — sumetė jis, 
ji turėjo pakeisti išvaizdą — jis pasirūpins, ir drabužių. 
Ir sudarys kontaktą, nėra abejonės, kad apylinkėje, to
kiose patogiose miškingose vietose yra draugų, tiktai 
šiuo momentu jis nežino, bet iš savo pusės, ji turi tre- 
niruotie tuč tuojau — pažinti vietoves keliolikos kilo
metrų Spinduliu, ir būti pasiruošus viskam.

į Kas taa viskas? Ji nežinojo tada, bet dabar taip, 
nes galėjai įsikalbėti, jeigu ir netikėjai, kad tai būtina.

Čekoslovakijoje ir Vengrijoje. 
Sovietinės Vokietijos ir Lenki
jos pasienis stipriai saugomas.

Kai bus žinomas JAV atsa
kymas, bus galima tikriau spėti, 
kuriais motyvais sovietai neti
kėtai metė sunkius kaltinimus 
amerikiečiams. Šviesos gal į- 
neš ir Poznanės teismai, ruošia
mi sukilimo dalyviams. Sovietų 
kaltinimai JAV gali turėti ryšį 
ir su užsienyje sklindančiais 
gandais apie didelį rūgimą ir ne
ramumus Latvijoje, Lietuvoje ir 
Estijoje. 'Sovietų kaltinimai kaip 
tik liečia Lietuvos, Lenkijos i) 
Baltijos jūros erdvę.

PAJIEŠKOJIMAS

Iš. Lietuves įieško: Stasės Grin- 
kev.'čiūtės-Moižrimienės, 1912 ,m. iš- 
vykufeios į Baltimore, Md., ir Pet
ronėlės Grinkevičiūtės-Stepanaus- 
kienės, 1912 m. išvykusios j Phila- 
delphia, Pa., su vyru Vladu Stepa
nausku. Rašyti: Juozas Grinkevi
čius, Žalgirio g. 11, Kybartų mies
tas, Kybartų rajonas, Kauno sritis, 
Lithuania, S. S. R. ____________

Saulės neišjungsi, bet oro vė
sintuvą gali įjungti kada tik no 
ri. Miegosi saldžiau, valgysi ge
riau, jausies sveikiau. Kokio 
vėsintuvo Tamstai reikėtų ? 

"Klausk pas Gradinską, J. G. Te- 
levision Co., 2512 W. 47th St., 
FR 6-1998.

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sBdStl ir naktimi* 
miegoti, nes jų užstsenBjusloe žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
nležfijtmų Ir akaudSjlmų senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų. uždekite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų akaudCjh 
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį- Vartokite jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. JI talpg* pašaline 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
818. Taipgi pašalina perššjimų ligos 
vadinamos aTHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšimų 
tarpplrščių. T ra tinkama vartoti nuo 
džlOatąnčlos, suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo lA 
vlrštnlų odos ligų. Ls
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et. »1.»5, Ir fl.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
oagoj Ir apylinkėse—
Ullwaukes, W«sc.,pa 
ry. Ind.lr Detrolt, Ml- 
eblgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order I

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St Chicago 84, UL

PIGIAI IK SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
vietoji; ik iš toliau

K. EIDUKONIS
tunu naują didelį sunk vežinų 

ir apdraudas
2813 W. 91st St. Chicago, UI. 

Tel. PRescott 9-2781

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

V i'
m

m
CARR MOODY' 
LUMBER CO.

STASYS UTWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

/ TeL VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atldara kasdien nuo-----
8 vai. ryt° iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

Vieną kartą tai pasibaigs, tokio viso gyvenimo, be at
lyginimo ji negalėjo įsivaizduoti, tačiau laikinai ji pri
valėjo. Keliauti su žiniomis. Miegoti bunkeryje. Val
gyti pusiaužalią mėsą iš pavogtos kiaulės. Vaikščioti 
purvinais auliniais batais, mūvėti kariško kirpimo kel
nes, ir eiti pasivortus sena boba. Ir vieną kartą bėga* 
taip, kad plaučiai galėjo sprogti. zIr vieną kartą ji buvo 
atsivedus į savo vyro tėviškę du rusus pavalgyti ir pa
imti maisto.

Tai ir buvo tas pirmas kartas, kai ji pradėjo veikti. 
Jie abu — tie namiškiai, stebėjosi, kad ji vis dažniau 
išeidavo, tai jau negalėjo būti tiktai pasivaikščiojimais 
pridengta. Ir tai, kad ji nusidažė plaukus ir juos dė
vėjo pakirptus taip, kad neskirtum nuo vyriškos gal
vos, ir jos nematytas apdaras — jie teiravos, bet ji tik
tai kartojo: -J- „Aš sutinku savo žmonių - mes juk ne
galim viešai nė matytis, nė kitų akivaizdoje rodytis. 
Mes vienas kitam turim padėti“.

Ta priedanga ji buvo gavus iš namų ne vieną kepa
lą duonos ir mėsos — tačiau tai buvo nevykęs reikalas, 
nusižeminimas »— kažikas buvo apsėdęs ją, gal norėjo 
pasirodyti daugiau negu galėjo,'o galbūt, mintis, jog 
sodybą yra kaip ir jos — ji atsivedė du, kad daugiau pa
siimtų maisto, negu ji viena galėjo panešti.

Ji pasižiūrėjo, kad šeimininkė nubalo ,ir ją apėmė 
džiaugsmas, jau ir dabar ji nebuvo bejėgė, ji galėjo net 
nugąsdinti juos, kurie tarėsi ją globoją. Bet kada ji pa
sakė: — „Mano draugams reikia maisto — ir daug", — 
ji pamatė, jog vyro motina nuraudo, ir tai nebuvo 
baimė.

„Jie neatrodo besislapstantys žydai“, — tarė Vib- 
rienė, ir Judita atsakė iššaukiamai: — „Ne, jie rusai — 
jiems reikia padėti išsilaikyti, iki grįš mūsų armija“.

„Aš nenoriu ir dabar tikėti, kad kiekvienas žydas 
yra Judas“, — ištarė vyro motina, ir kokiu balsu: — 
„Kad man nereiktų gailėtis, jog padėjom tau! Pasakyk 
savo draugams, kad niekuomet į čia neitų nieko — plė
šikams geruoju neduosiu nė kąsnio. O tu atsimink ką 
sakiau“. — Ir tai nebuvo viskas — kai Judita žengterėjo 
į lovos pusę, kur žaidė su katinaičiū sūhus — vyro mo

tina užėjo jai kelią ir pasakė dar niūriau: — „Jeigu tu 
nori matyti sūnų, jeigu nori grįžti į šią trobą — niekuo
met daugiau nedrįsk atvesti nei užsiundyti rusų“.

„Ir negalvok, kad bijome, gyvate tu“, — atsiliepė 
jiuo durų, ir ant slenksčio ji pamatė Joną, o rankoje lai
kė jis šautuvą ir taip paprastai, kaip dalgį ar šakę, kurį 
ruošėsi panaudoti. Ir šitą kartą jo motina nestabdė
sūnaus.\ •

Aš galiu sušukti — manė Judita, ir draugai, kurie 
sėdėjo ant prieangio būtų supratę, kas jai draudžia pa
likti čia du lavonus, pasiimti kūdikį ir išeiti visiškai? 
Ir padegti sodybą. O gal ne ? Juk kaimynai ne taip g^eit 
pajustų, kad viskas ne taip pas Vibrius — ji su drau
gais čia galėtų kurį laiką pagyventi ir sunaudoti, per^ 
kelti' saugiau kiek tik galima, visokio labo. Tačiau ji 
pati išėjo ant prieangio ir pasakė rusams, jog vokiečiai 
tik vakar buvo čia ir atėmė tiek daug, jog jos uošvei 
būtų sunku juos dabar sušelpti. Ir geriau nesirodyti 
čia, nes sodyba nuolat turima ant akies — jeigu gyvena 
žydė----------

Jie nesako nieko, kai ji ateina pasižiūrėti sūnaus — 
jos vieta prie stalo nėra uždrausta, jos lova palikta jai, 
bet niekuomet ji neberegėjo nė vyro motinos nė Jono 
tokio, kaip buvo iki tol, -kol atėjo ne viena.

Ir šiandieną kaip saulėtekis nušvito užbaiga —
Ji pribaigė savo kelią lengvai, kaip baleto žings

niais, ji pajuto, kad ji koketuoja savo apdaru — ji pra-t 
ėjo pro šunį, kuris pažino ją seniai, bet dažnai sutikda
vo kaip svetimą, ir įėjo į vidų. Ji stovėjo rankas susiki- 
šus į kišenes ir prie diržo, makštyse sviro revolveris — 
pirmą kartą laisvai matomas. Ji leido vyro motinai pa
sižiūrėti ir nekalbėjo nieko, bet anoji taipgi nekalbino. 
Berniūkštis atbėgo išgirdęs jos balsą, jis regėjo ją to
kiais protarpiais, kad neužmiršo, jog čia jo. mama. Ji 
skaldėsi tarp noro pakelti jį tuojau ant rankų, ir geismo 
pabūti šioje grėsmingoje pergalės pozoje. Bet kodėl 
senė tylėjo? Ir ji neiškentė:

„Man reikia arklių. Mykolas jau Kaune — 
su sūnum turim vykti namo“. .
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STOVYKLAUTOJOS PAGERBĖ F. KIRŠĄ
tėviškėlė graži

Vcrcester, Masą.
Parapijos gegužinė

Kasmet Šv. Kazimiero para
pija Fuošia didžiulę gegužinę.

Mes dainelė ir paguoda jauna
jai širdžiai, baltos gulbės naktį 
juodą — mes Aidų aidužiai. Mes 
šventųjų žemės vietų... Piligri
mai! Ant skaudžių veidų uždėti 
džiaugsmo grimai. Mes suvers-

sdn, Conn., kad ko greičiau br;tų 
galima sutvarkyti savo palapi
nes ir žaidimų stalus. Pirmie
siems svečiams ir autobusams 
atūžus, jau viskas buvo paruoš
ta. Vakarui atėjus, sąjungietės 
džiaugėsi galėjusios Marianapo- 
lio vadovybei įteikti gražią su
mą savo dienos uždarbio.

JONAS GRADINSKASnęs sėdėjusi, visai teisingai pa
sakė: “Šita stovykla — tikra 
tėvų' palaima”.

Viena« iš keturių poetų

Po mergaičių pasirodymo vie
na mergaičių vadovių, tik ką šį 
pavasarį baigusi kolegiją Elona 
Manjošiūtė, pranešė, kad šian
dien programoje yra numatyta 
pagerbti vieną lietuvių rašyto
jų — Faustą Kiršą. Reikia ži
noti, kad tas pagerbimas buvo 
laikomas pasalptyje. Dar' sto
vyklos pradžioje, besirenkant 
mergaitėms, stovyklos vadovė 
seselė Paulė buvo užklausta dėl 
būsimos stovyklos programos, 
tai ji atsakiusi, kad tarp kitų 
dalykų yra numatyta pagerbti 
vieną gyvųjų rašytojų, bet tuo 
tarpu neskelbiama ką. Ir poetas 
B, Brazdžionis, veždamas F.
Kirtsą į mergaičių' stovyklą, jam 
nieko nesakė apie rengiamą jo damas, dėkojo už taip netikėtai 
pagerbimą. Tik atvykus į sto- surengtą jo pagerbimą.

Prof. kun. St. Yla ta proga
jų leidžiamą laikraštėlį “Kibirkš

Ku:

Liepos 8 d. Nekalto Prasidė
jimo seserų vadovaujamoje va
saros mergaičių stovykloje buvo 
surengtas stovyklautojų pasiro
dymas. Dviems savaitėms pra
slinkus nuo stovykols pradžios, 
kaikurios mergaitės, stovykla
vusios dvi savaites} išvyko, o į 
jų vietą atvyko naujos. Šia sto
vyklautojų atsisveikinimo ir 
naujai susipažinimo proga visa
da surengiama stovyklautojų pa 
sirodymo programa.

Vėsi ir jauki salė po bažnyčia 
buvo pripildyta stovyklautojų, 
jų tėvų, seselių ir svečių. Kris
tina Škėmaitė aiškiu ir skambiu 
tonu pasveikino susirinkusius ir 
prapešė, kad mažosios stovyk
lautojos, vadovaujamos Nijolės 
Stadalninikaitės, parodys mon
tažą “Kur tėviškėlė graži”.
Tuoj pat prieš susirinkusius pro 
vienas šonines duris pasipylė 

lietuvaitės tautiniais rūbais, Lie * paska.c.us stovykfcuto-
tuvos laukų piemenėliai, paukš
teliai, drugeliai, g*ėlės ir visa ki
ta. Vienos po kitų pasikeisda- 
nk>š deklamavo, šoko, dainavo, 
pačios savo dainoms dirigavo. 
Viskas taip paprastai, gražiai ir 
meniškai sukomponuota, kad 
žiūrovus nors ir trumpam mo- 
mentui,tikrai perkėlė į gimtuo
sius tėviškės laukus ir pievas, 
kur piemenėliai raliuoja, gany
dami karputes, kur paukšteliai 
čiulba, kur lakštutė giedi, dru
geliai planšnoja ir mažos mer
gaitės kaimo viduryje žaidžia.

Pabaigoje visas būrys, dai
nuodamos “Grįšim, grįšim ten, 
kur teka Nemunėlis...” apleido 
žaidimų aikštelę.

Tuojau pat ir vyresniosios su
stojo scenoje, o jų Vadovas muz. 
J. Petkaitis akordeonu pritarė. 
Mergaičių choras gražiai padai
navo keletą dainelių; čia buvo ir 
vaikiškų, kaip “šalia kelio vieš
kelėlio” ir “Kikilis”, bei rimtes
nių. Pabaigai padainavp “Lais
vės dainą”, kurios autorius k. 
Kirša čia pat klausėsi.

Mergaičių stovykla — tikra 

tėvų palaima

Stebint programos eigą ir ver 
tinant jos turinį, teko stebėtis, 

*kad per trumpą laiką, ju mer
gaitės stovyklavo tik dvi savai
tes, o stovyklos gyvenimas vy
ko normalia jos nustatyta tvar
ka, neskiriant viso dienos laiko 
pasirodymo programakparuošti, 
programos rengėjai sugebėjoK tu 
riningai ir gražiai parengti mer
gaites. Už tat pasigėrėjus mer
gaičių atlikta programa, viena 
stovyklautojų motinų, šalia ma

tos vagos arimuos tautos, -mes Šiemet tai įvyks sekmadierų, Ue-
dainiaus noragas svajonės šven
tos.
Mano kelias — Lietuvos kelias

Pagaliau buvo iškviestas, ir 
pats poetas tari žodį. Jis pareiš
kė, kad jo kelias buvęs Lietu
vos kelias. Dirbęs tai, ką gyve
nimas ir aplinkybės jam uždėju- 
sios atlikti. Į kūrybą ėjęs per 
idėją, kiti einą per formą. Savo

pos 15 d., Maironio parke prie 
gražaus ežero. Klebono kun. A. 
Petraičio sukviestame susirinki-

Kambarių vėsintuvai, vėdintu vai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio
jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis 

J. G. TELEV1SION GOMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%

, - , . . ... Klebonas nuoširdžiai1 kviečia
^!?J"ngt8 Worcesterw ir apylinkės lieta

me parapijos draugijos pasi-|. L*‘ka£'“**•. 
skirstė darbais ir pritarė, kaip'kVepU Artma*‘ hep0> 22 d- ta‘ 
sėkmingiau ją pravesti. Kun.
Mykolas Tamulevičius - paskir
tas tvarkyti visą išvažiavimą; 
taigi, reikalui esant, į jį reikia 
ir kreiptis.

I

ju Kūrėju, nes tikroji kūryba 
yra ta, kuri jungiama su Augš- 
čiausiojo kūryba. Sayo kūrybo
je stengusis išreikšti Dievo ir 
Marijos garbę. Esąs laimingas,’ 
jei kas galėjo pasinaudoti jo 
mintimis geram tikslui. Baig-

tėlė” Nr. 2, kurio pirmoje vieto
je išspausdintas F. Kiršos eilė
raštis “Pirmyn, pirmyn”, paaiš
kėjo, kad F. Kirša bus pager
biamas.

B. Brazdžionis trumpai supa
žindino dalyvius su poetu F. Kir 
ša. Jis pareiškė, kad pomairo- 
ninėje poezijoje pasireiškė ke
turi poetai: K. Binkis, Putinas, 
B. Sruoga ir F. Kirša. Iš jų 
šiandien yra gyvi du, bet laisva
me pasaulyje yra tik vienas — 
F. Kirša, kuris ištikimai buvo 
atsidavęs tik pozijai.

Po B. Brazdžionio įžangos žo
džio vyresnės mergaitės padai
navo F. Kiršos “Pirmyn, pir
myn — kareiviams vadas šau
kia’/, kurio turinį, kaip pranešė 
E. Marijošiūtė, mergaitės visą 
savaitę studijavo ir aiškinosi.

Žurnų4ų ir knygų lentyna

Buvo sudaryta knygų lentyna 
iš poeto redaguotų literatūros 
žurnalų ir knygų. Pirmiausia 
pasirodė k~.uri žurnalai: “Ba
ras”, “Dainava”, “Pradai ir Žy
giai” ir Sekmoji Diena”. Toliau 
pasirodė deštTbt knygų: “Verpe 
tai”, Suverstos vagos”, “Aidų 
aidužiai”, “Giesmės”, “Maldos 
ant akmens”, “Piligrimai”, 
“Rimgaudo žygis”, “Pelenai”, 
“Tolumos” ir. “švientieji akme
nys”. Kiekivena knyga buvo at
verčiama ir knygos palydovė 
perskaitydavo jos trumpą cha
rakteristiką, kurias parengė B. 
Brazdžionis. Jūsų koresponden
tui pavyko keletą charakteristi
kų pasižymėti, pvz. Mes esam 
verpetai... jaunystės sapnų, mes 
dienos ir metai senų ir jaunų.

supažindino stovyklautojas su 
žymesniais kultūrininkais, daly
vavusiais tame pagertame: buv. 
Lietuvos operos dirigentu prof. 
V. Marijošium, bostoniške teat
ro režisore Gustaitiene, humo
ristu A. Gustaičiu, Waterburio 
teatro režisorium P. Vaitkum, 
keramike A. Košubiene, P. Lem

vius dalyvauti, paremti parapiją 
ir gražiai tyrame ore praleisti 
laiką.

Moterų Sąjungos 5 kuopos 

veikla

Penktoji kuopa yra viena veik 
liausiu parapijos draugijų. Nė
ra to parapijos reikalo kuriame 
jos narės nebūtų pirmutinės prie 
darbo. Parapijos gegužinėje jes 
turės valgių stalą ir kartu su 
kitų draugijų narėmis dirbs 
prie kitų darbų.i

Pasiruošimo darbas visu įtern 
pimu varomas, kad tik geriau 
pasisektų parapijos gegužinė.

Liepos 4 d. buvo didžioji Ma:

mūsų mielųjų Nekalto Prasidėji
mo seselių gegužinė Putname, 
Conn. Ten vėl rasi 5 kuopos na
res, darbu ir aukopūs remiant 
sėslių kilnų darbą. Ir taip mūsų 
sąjungietės, kaiį) tos bitelės 
bendrai dirbdamos, atlieka ne 
vieną gražų darbą parapijoje ir 
už jos ribų. Butvile

Niekas nesiekia tauresnio 
tikslo už tą, kuris rūpinasi do
rai išauklėti ne tik savo, bet ir 
kitų vaikus.. —Sokratais.
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O VI N G
A BENIULIS atlieka Įvairius 

perkraustymus ir . pervežimus 

Ii tolimų ir artimų atstumų.

TU. BL 1-7078 arfaa ,
PB 8-9842

CANVAS
AWNINGS

ALUMINIUM FIBERGLASS
COMBINATkON STORM DOOBS ..........................................................$39-75

TRIPLE 1NSERT WIND0WS ......................................................................$ J 7.95

F.H.A. TERMS - NO MONEY DOWN

Atidarą sekmad. nuo 9—2 vai. p. p.
LIETUVIAI SAVININKAI:

Kasdien nuo 10—5 vai. vak.
CHAS. vizoard 
PETER VIZGARD

Nemokamai apkainavimai

KRIDE COMPANY
2719 West 7ls» Street. Telef. HEmlocl^ 4-9114

4*

SKIP’S 
Liquor Store

. 5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — UfALBROOK 5-8202
LIEPOS MĖN. 12, 13 ir 14 DIENOM

S E L F 
S E RVICE

GBAIN ALCOHOL. 190 Proof
z

V.S.P. Fi/th.. $4.89
BISUUIT, THBEE STAR COGNAC Fifth $4-^9
GKAND ARMAGNAC

12 year old imported brandy Fifth $3'98
PEBDLEFGRD 8 year old Bonded

Whiskey Fifth 5369
MARQUITA PORT WINE F’ifth $-| .29
CINZANO VERMOUTH

Sweet or Dry Fifth $1.39
KMAFA WINE ............................................................................... Fifth $-|.69
TAM “O” SHANTER Imported Scotclt

Whiskey • Fifth $3-98
WFRZRlIR€iER, IMPORTED BEEB

K
Caae of 24 bottles Caso $7.50

LOWENBRAU, IMPORTED BEEB 

Chmc of 24 bottlcs Case $8-55

bertu ir totais. Prof. kun. St. rianapolio iškyla. Po ankstyvų 
- a pareis e, ad kiekivenos §v mjšių jau keli automobiliai, 
stovyklos metu stengiamasi pa
kviesta vieną kitą lietuvį kul
tūrininką ir mergaitės asmeniš
kai supažindinamos su jais, kad 
vėliau, skaitydamos lietuvių 
spaudoje apie jų darbus, leng
viau galėtų sau prisiminti.

Po programos visi svečiai ir 
tėvai dalyvavo stovyklos vėlia
vos nuleidime. _

Pr. Pauliukoeis

pilni sąjungiečių, dūmė į Thomp
■ ---------------- -------- !

Kur veikia individas, yra at
sakomybė, kur veikia minia, at 
sakomybė pasitraukia.

— L. Lavelle 1

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporotcd)

EDVARDAS ULIS, sav.

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginfa 7-248 J

IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlI

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus* sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Ii artimų Ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 8. IJTUANICA AVĖ., CHICAGO, DLL.

Telefonas FRontier 6-1882
UIIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIIIIIIUIIIIIIIIHIIIIIIUHIIIMIUHIUIIH
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P&J JOKUBKA
”v DEIMANTAI IR I4TKROD£IA' 

tSrdmimas Ir Taisymas 
4077 So. Archer Avė.

I Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

ROOSEVELT FURNITURE CO
(LIETUVIŲ KRAUTUVE) __

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

ROOSEVELT FURNITURE CO.
23(0 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-4711

NELLIE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vST vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki 

,9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SK0UN1M0
B-VTŲ LYGOS. KURJOMF

Kiekvieoe Sanfauees Apdraustos iki SIO.Q90.00 
- IR i

Paškolo* Duodamos Namu įgijimui 
’ ______ Lengvomis Sąlygomis

CHICAtO SAVINGS G LOAN ASSN?
6234 S. We»tem Ava._______ Chicago 36, BĮ.

'r~' CHANE SAVINGS t LOAN ISSN.
2555 W. 47th St________ Chicago 32, M.

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Sbeet / Chicago 8, D1

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

UNIVERSAl SAVINGS t LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, UI.

^333050 

tF
NAUJI OlOtU T00MI4NAUMUN MMUSTrMO (MNK/AJ 

H&ų Merų AtrytJMAS-PMMS IPSĄtlNHIGAS AATARNAUtlAl

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, IU. Tel. 9-9909

r*’ IŠ TOLI IR ARTI

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigiu Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
ŪMA 8. Wood 8t„ Chicago B,

Illinois, tel. VI 7-2972

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t. t MOJ8ILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys Pirestone padangos.
1834 West 59th Street Tel. GHovehill 6-9136

BL CESAS, pttylV. Mito BPTfhll°*-tk - .. -   - - - - —  - - . ■ ■ -i- . ■ .
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Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytai!
«
M.
M

7 ■

10 ATSAKYMU, KODĖL, APSIMOKA TAUPYTI 
STANDARD FEDERAL TAUPYMO IŠTAIGOJE

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

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

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

$35.000,000.00.
8. Visi STANDARD FEDERAL direktoriai yta lietuviai.
9. Padėjus taupyti pinigus prieš 11-tą kiekvieno mėnesio dieną, dividen

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

RAL, visoje Chicagoje.
Norėdami perkelti savo sąskaitą { STANDARD FEDERAL, atsineš

kite knygutę, o mes mielai kitus reikalus sutvarkysime.

CHAR.TERED AND SUPERVISBD B Y THE UNITED STATES GOVERNMENT. 
Mcmbar of Foderal Sarings & Loan Insurance Corporation.

' JUSTIN MACKIEAVICH, Presidcnt
JHTA1GOS dAIJtNpOS: Kasdien, Įskaitant AcStkd., nuo 9 vai. ryto Iki 4 vai. po pietų. 

Ketvirtadieniais nuo 9 vai. vakaro. Trečiadieniais visai ncatidaroiwa.

M

Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 
Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN Į
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki 010,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:

Pirmad., antrad., penktad. Ir 
heMad. » vai. ryto Iki 4:1(1 p.p.

Tračlad. f ryto Iki 11 vai.. 
Katvlrtad. 8 vat Iki I vai. va*.

Vii
M

Vi\ Uįįj
m
Vi
Vi

STANDARD li.Di.RAI. SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 

4!9i ARCHEH AVĖ., CHICAGO 32 
PHONE: Vlrginia 7-1 141
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Penktadienis, liepog 13, 1956

KANADOJE
Toronto* Ont.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

WINDSCSO MERAS
PASKELBS LIET. DIENA

Gražus varduvinis pobūvis

Sv. Jono parapijos klebonas 
kun. Petras Ažubalis, savo var
dinių proga, liepos 6 d. parapi-

pajamų, neretai nukenčia lietu
viški reikalai, negalint Lietuvių 
namais reikiamai veiklai naudo
tis.

Todėl valdyba stengiasi ver
buoti naujus "šėrininkus” ir per 
visą liepos mėnesį paskelbė “šė-

vo gegužines rengė šiame dar
želyje, bet, mirus kun. J. Gižaus 
kui, daržas yra parduodamas. „

Taigi naujasis parapijos kle-l. Ry5‘um a“ Kanados 
bonas kun. Mykolas Kundrotas,! tuvių diena, Windsoro meras pa- 
parapijos komitetas ir visos zade*> S- m- ru«StJ0 2 d,en« Pa' 
draugijos kviečia buvusius Šv.

Lie

jos salėje suruošė šaunų pokylį, rų” vajų, tikėdama, kad lietu- 
kuriame dalyvavo daugiau 100 viškoji visuomenė neliks abejin-
jo kviestų svečių, jų tarpe čia 
viešįs Vliko pirm. J. Matulionis 
ir Krašto Valdybos pirm. B. Sa
kalauskas su žmonomis, tėvas 
Bernardinas, dr. A. Šapoka, 
prof. A. Žubrys ir daug kitų To 
ronto kultūrininkų bei ivsuome- 
niniinkų.

ga, juo labiau, kad už “Šerus” 
yra mokamas 4% dividentas.

“Šerų” galima gauti Lietuvių 
namų raštinėje kasdien. Ne
galintiems įmokėti 25 dol. iš 
karto, išdėstoma dalimis.

Prie gausiai gėrybėmis ap
krautų stalų varduvininkui bu
vo pasakyta daug gražių'ir už
pelnytų žodžių bei linkėjimų ir 
sugiedota “Ilgiausių metųr.

Visus smagiai nuteikė V. Kas 
tyčio šia proga sukurtas ir jp 
meistriškai perskaitytas humo
ristinis feljetonas apie žemę, 
dangų ir pragarą bei šv. Bernar
diną, šv. Joną ir šv. Petrą, švel
niai įgnybant šios bažnyčios su 
jo klebonu kun. Petru ir Prisi
kėlimo bažnyčios su jos klebonu 
tėvu Bernardinu skaudžiausias 

* žaizdas, žaizdeles.
Varduvininkas buvo apdova

notas vertingomis dovanėlėmis 
Ta pačia proga sunešta gražių 
dovanėlių ir kitam, anksčiau pra 
leidusiam savo vardines, žino
mam kultūrininkui kun. dr. Jo
nui Gutauskui, kuris dar buvo 
negrįžęs iš Kultūros kongreso 
Chicagoje. .

Pobūvy buvo matyti įvairių 
pakraipų ar įstikinimų žmonių, 
iš ko galima spręsti, kad klebo
nas kun. P. Ažubąl’s su visais 
moka gražiai sugyventi ir turi 
neabejotiną pagarbą visuomenė-

- je.
Plokštelių muzikai grojant ir 

dainos garsams aidmt, pobūvis 
užsitęsė iki vėlyvos nakties, ir 
svečiai nenoromis skirstėsi. Bs.

Lietuvių namai- , »»u... -

Toronto Lietuvių namai po pa 
grindinio jų remonto bei praplė
timo daro gerą įspūdį ir atgai
vintuose penktadieni ųalučiuose 
sutraukia daug naujų svečių.

» Nors remontas su priestato 
statyba kaštavo daugiau 10,000 
dol., tačiau įdėtas kapitalas grei 
tai gnįš, nes praplėstas ir pra
platintas patalpas saviems po
kyliams bei šeimyninėms šven
tėms noriai nuomoja ne tik lie
tuviai, bet ir kitataučiai.

Atlikus šiuos darbus, Lietu
vių namų skola padidėjo iki 
33,000 dolerių. Truputį daugiau 
500 namų “šėrininkų” kapitalas 
siekia apie 16,000 dol., o namai 
vertinami apie 80,000 dol. Ne
žiūrint, kad visuomeninėms ir 
kultūrinėms lietuvių organizaci
joms patalpos duodamos nemo
kamai (normaliomis nuomos 
kainomis per metus vertinama 
apie 4,000 dol.), namai gerai 
verčiasi. Bet nemaža skola na
mus gerokai slegia, ir, jieškant

X DAINA televizijos bei ra
dijo krautuvė ir taisymo 'dirb
tuvė perkelta į erdvesnes patal
pas: 3321 & Halsted Str., tel- 
CLliffside 4-5665.

Detroit Mich.
DIEVO APVAIZDOS 

PARAPIJOS GEGUŽINfi

Dievo Apvaizdos parapija 
liepos 22 d. Birutės darže ren- 
iga atsisveikinimo gegužinę..

Jurgio parapiečius, visus seno
sios kartos detroitiečius, visus 
naujai atvažiavusius iš Lietuvos 
ir visus apylinkės lietuvius į šį 
istorinį suvažiavimą.

Girdėsite kun. Čižausko balsą 
plokštelėse. Tas vienas įspūdis 
yra vertas suvažiavimo. Ši pas
kutinė gegužinė skiriaima kun. 
Čižausko atminimui. '

Gegužinė bus filmuojama. 
Bus skanūs užkandžiai, gėrimai, 
šokiai, dovanos ir t.t. Taip pat 
bus proga susipažinti su nauju 
klebonu kūn. Kundrotu. Todėl 
liepos 22 d. (Dievo Apvaizdos pa
rapija kviečia Šv. Antano ir Šv. 
Petro parapijų klebonus ir pa

skelbti Lietuvių diena.
,\

Daugiau 30 metų parapija sa- rapiečius dalyvauti gegužinėje.

Šiai dienai ruošti! komitetas 
uoliai dirba. Jie laukia labai 
daug svečių iš Kanados. Tikisi, 
kad Detroito lietuviai ko gau
siausiai dalyvaus. Už tai susi
artinimo vakarui yra gautos la
bai erdvios patalpos Windsoro 
miesto centre, kareivinių salėje.

Didžiausio dėmesio vertas į-! 
vykig bus dailės paroda, kuri į-1 
vyks Willistead Art Galery nuo 
š. m. rugsėjo 1 iki 17 d. Šią 
parodą ruošia Lietuvių Dailės 
Institutas. Patalpos jau yra gau 
tos. \

Dešimts elgetų užšikloja vię- 
na antklode, o dviem1 kaluliam 
pasaulis jier mažas.

—Persų priežodis 

Ą

Patarėju į Burmą
Armour Tyrimų institutas iš

siuntė sjįvo specialistą Charles 
H. Schuh patarėju j Burmą, kur 
nuo 1947 metų Rangoone yra 
taipgi suorganizuotas tyrimų 
institutas.

■ /

Remkitc dien. Draugų!
IIIIIIIIIIUUIIHIIIIIIHIIIIIHIIIIHUIIIIIIIIlll 

ketai. ttEpahtie 7-oboS

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS

PARDAVIMAS

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos {vedimas, perdirbi

mas Ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas Ir pigus 

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

Abito vai
4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960
UIIIIIUIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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AR VERTA?
>2.0ft ) metui, kad užlaikius gražius 
plaukus. Magink NEW ERA — por 
40 metų pasekmingai vartojamas 
Siųskite 52.00 už g oz. bonką.

F. BITAUTAS
302 8. Pearl St., Denver, Oolorado

IIIHIIHIIIIIIMIHIIHIIItlimimillllllllllllll 
VASARVIETE “NIDA”

Rav. Pr. Kalvaitis 
ĘEVERLY SHORES, INR

TeL Michigan City TRiangle 2-2711 
Lietuvi&kaa maistas, alus ir vynas 

Gera maudymuisi vieta
iiiiiiiiittittiitiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

GU2AUSKŲ
BEVERLY IIILI.S GELINYČIA 
Geriausio* gSIRs dSl vestuvių, banke
tų. laidotuvių Ir kitų paouoltmų.

244* WEOT MKD STREET 
TeL PKnapent ft-Att* Iv PR R-OSM 1

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

BUICK’AS

L I E,T U V I Š K A S

AUTOMOBILIS

%■

CHICA'O MVfMGS naujas namas

PF •-

ur %

Kairėje matote būrį įtakingų asmenų, 1955 m. rugsėjo 12 

dieną susirinkusių į Ohicago Savings & Loan Assoeiation 

naujo namo, esančio 6243-45 So. Wcsteru Avė., statybos 

pradžios (ground hreaking? ceremonijas. Paveiksle iš kai

rės į dešinę stovi: Jack Healy, vyriausias egzaminatorius 

iš State Auditor įstaigos; John McCarthy, Marųuette 

Nationaj Bank direktorių pirmininkas; Barncy R. Piet- 

kiewicz, Crane Savings & Loan Assoeiation prezidentaš; 

Julius Brenza, Metropolitan State Banko prezidentas; 
Allan Anderson, Federal Home Loan' Banko viceprezi

dentas; VValter McAvoy, Illinois įstatymus leidžiančios 

įstaigos atstovas; Michael Hannigau, 15-to wardo repu- 
blikonų komiteto atstovas; John Kluczynski, J. A. Vals

tybių kongreso atstovas; Bernice Stephon, Chicago Sav
ings sekretorė; John Pakol Jr., Ohicago Savings vice
prezidentas; John Gregg, Ohicago Savings viceprezidentas; 
Anton Valonis, Metropolitan State Bank iždininkas; Chas. 
Beehham, direktorius; Percival Trudeau, Ohicago Nation
al Banko viceprezidentas; Ralph Puslis ir William Se- 

bastion, Ohicago Savings direktoriai.

Kasamojoj .mašinoj sėdi: John Pakel Sr., Ohicago 

Savings prezidentas; Miss Elaine Pakel, tarnautoja;

John F. O’Toole, 15-to wardo demokratų komiteto atsto-
I ' . i

vas, ir Norbert H. Lamberty, Ohicago Savings advokatas.

Į statybos pradžios ceremonijas dar buvo atvykę Mr. 

ir Mrs. A. Rudis, teisėjas Alfonse F. Wells,. kun. E. 

A. Oonway, lietuvių aąglų spaudos bei į' airių Real Estate 

įstaigų atstovai, nors paveiksle jų ir nėra.

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

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

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

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

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

■
Chicago Savings per 32 metu saugiai ir pelningai tarnauja savo taupytojams. Per visą tą laikotar

pį ji visada išmokėdavo aukštesnį dividendą negu didžiuma kitų finansinių įstaigų. Toliau gyvenan
tieji pas mus gali taupyti laiškais. Norint sužinoti mūsų mokaihus dividendus ir mūsų teikiamus ver
tingus patarnavimus, prašome mums paskambinti GRovehill 6-7575.

Pas mus taupomi pinigai yra pilnai apdrausti.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
* . 1 . t

6234 f South Western Avenue
Atdara — pirinad. nuo 12 iki 8 vai., antrad. ir penktad. nuo 9 iki 4 vai., ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai., trečiad. uždaryta visą dieną, o še š tad. nuo 9 Iki 2 vai. po piety.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, liepog 13, 1956

PAJIESKOJIMAI
Pnjieftkomas KAZYS NOREIKA, 

sūnus Petro, arba žiną jo antrašą, 
prašomi rašyti — 0. Čerškutei, 31 
Spnicesicfe Avė., Hamilton, Ontario, 
Ganada.

Pajieškoma dantų gyd. LIOLfi PO 
ŽELAITfi-BALūIŪNIENfi. Turiu 
žinių npid seserį Lietuvoje. Atsiliep
ti šiuo adresu •— Antanina Petrai- 
tienė, 422 E. 123 St., Cleveland 8, 
Ohk>.

Pajieškomas ANTANAS ŠEPE 
RYS, kilęs iš Žemaičių Naumiesčio/ 
Juodžių k., gyvena Chieagoje. Pa- 
jieško Zosė Jančauskaitė, 112 Plea- 
sant Avė., St. Catherine.3, Ont., C&- 
nada.

Motina pajieško tumaus Povilo 
Slučkos, anksčiau dirbusio Kanado
je aukso kasyklose. Kas žino jo li- 
kimąe ar adresą rašykite motinai: 
Kazimiera Slučkienė, Užnnavėžių 
km., Raguvos paštas, Troškūnų ra
jonas, Lithuania.

Iš Lietuvos jieško šių asmenų: 
Broniaus Petravičiaus, Tomo siln., 
Teresiukės Petravičiūtės, Tomo dūk 
terš, ir Bronės Geležunienės-Alekna- 
vičiūtės. Rašyti: Lithuania S. S. R., 
Kybartai, Rytų g. 1, Adelei Petra- 
Vičienei.

A. A.
JIJLIA PAKALNIS 

Barskytė -
(PagaJpirmą vyrą Baltis)
Gyv. 3219 Lituanica Avė.
Mirė liepos 10, 1956 m., 

10:20 vai. vak., sulaukus pu
sėn amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Amerikoj 
išgyveno 50 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me vyras Petras Pakalnis, 
sūnus Antanas Baitis, marti 
Suzanna, 2 anūkai: Jurgis ir 
Leonardas, kiti giminės bei 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips kopi., 3307 Lituani
ka Avė. Laidotuvės įvyksta 
pirmad., liepos 16 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta į Šv. Jurgio par. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines ir draugus daly
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, sūnus .mar
ti ir anūkai.

Laid. direkt. A. M. Phil
lips. tel. YArds 7-3401.

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

t
TJnlversal Savings and Loan Assoeiation nžtikrina saugu

mą ir gražų peln^.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
- AND LOAN ASSOCIATIONI
1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

A. f A.

Adv. ROMUI DULSKIUI mirus, 
jo žmonai mielai p. ADELEI, dukterims AL
DONAI ir DANUTEI bei jų šeimoms ir sū
nui Romui reiškia giliausių užuojautų ir kartu 
liūdi

Halina, Antanas ir Vita Milakniai

r#
SKAITYKITE LINKSMI MĖNESINĮ LAIKRAŠTĮ

V ė pi ą
Karikatūros, šaržai, anegdotai, feljetonai ir iįvairtts 

humoras.. Metinė prenumerata tik $1.00.
Adresas: VĖPLA, 1220 BISHOP ST., SUITE 3, 

MONTREAL, QUEBEC, CANADA

ŠIANDIEN PROGA!
•' i -v •

J. JANUŠAITIS IR J. MAŽEIKA,
Midwešt Maisto Krautuves

Savininkai, ? nara™
2515 W. 69th St, Tel. PR 8-9259 

★

Specialios kainos liepos 13, 14 It 15 d.d.

ALKOHOLIS 190 proof ...............--........ 5th $4.98
MARTEL, prancūziškas konjakas........................ 5th $4.95
VODKA, GIN, WHISKEY ....... .............. 5th $2.98
KIJAFA VYNAS . 5th $-| .64

GALIONAS VYNO $2-95
HILLS BROTHERS kavos 1 svaras 97c

Gaunama lietuviški sūriai, importuoti grybai, uogienė,t * . . . .lietuviška įvairi duona ir kiti gaminiai kaip vietiniai, 
taip ir importuoti iš užsienio. 1

•, Piknikams ir įvairiems parengimams perkant dideliais 
kiekiais (dėžėmis) duodama spęeiali nuolaida.

Krautuvė atidara kasdien nuo 7 vaL ryto iki 10 vai. vakaro
A. TV E R AS

LAIKRODŽIAI IR BRANGERYBB
Pardavimai ir taisymai ____________

2646 w. sotu St. REpubiie 7-1941 perskaitę dienr. ‘'Draugą”, duokite jį kitiems.

NELAIKYKITE SUTAUPYTŲ PINIGŲ NAMIE!
___________________________ i________________ , ' __ ■ • - I

‘ 1 •
’ t

ATIDARYKITE TAUPOMĄ SĄSKAITĄ ŠV. ANTANO TAUPYMO B-VEJE, 

kur jie bus saugūs ir atneš augščiausių dividendų visoje Chieagoje nuo mėnesio pirmos

dienos, jei pasidėsite pinigus prieš 10-tų dienų.

FREE GIFTS
■A

Kad paskatinus jos pradėti taupyti mūšy keturiolikos milijonų ($14,000,000.00) do:
i Z " i t

lenų stiprioje ir lietuvių tvarkomoje įstaigoje... per liepos menesį bus duodamos šios 
dovanos mūsų taupytojams:

VELTUI (nemokamai) LAIKRODĖLIS, RANKOGALIŲ SAG- ..
TUKAI, PLUNKSNA ir PIEŠTUKAS, atidarantiems naujų ar pa-lj 

pildant jau esamų taupymo sąskaitų #5,000.00. VELTUI ŽIEBTU
VĖLIS, PLUNKSNA ir PIEŠTUKAS atidarantiems naujų ar papil
dant ju esmų taupymo sąskaitą $2,000.00. VELTUI STIKLINĖ 
PELENINE atidarantiems naujų ar papildant jau esamų taupymo 
suskaitę $50.00 ar daugiau.

. - /

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III. Tel. TOwnhall 3-8131 - 8132
Atidarą kaadien; Uždara trečiadieniaia ....t................ JUOZAS GREBAUSKAS, Vedėjaa

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE I REAL ESTATE

Norite nekiln. turtą pigiai pirkt 
arba greit ir gerai parduot — 
kreipkitės į šią įstaigą.
Parūpinant gerom sąlygom paskolas

A. BUDRECKAS. REALTY
4081 ARCHER-AVĖ. LA. 341384

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-ENSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

MARQVETTE PARKE:
Mūrinis — 4 butai — 2 po 5 kam

barius: 2 po 4 kamb. Gražus kampi
nis namas. $49,000.

Mūrinis 4 ir 2 kamb. 53-čios Ir 
Sacramento apylinkėj. Centr. šiid. 
Garažas. Kaina $10,500. Puiku ma
žai šeimai .
. BRIGHTON PARKE:

Mūrinis — 2 po 5 kamb. Centr.
šiid. Garažas. Gražūs kambariai.

Medinis, 3 butui — 2 po 4 kamb. 
ir 1 — 3 kamb. Kaina $10,300.

Mūrinis. Iš priekio kirpšjo ir bat
siuvio dirbtuvės; iš užpakalio gTažus 
5 kamb. (3 mieg.) butas. Centr. šiid. 
Kaina $21,000. idealu amatininkui.

Turime namų visuose liet. koloni
jose. Parūpiname paskolas.

SIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 West 43 St.

CLifside 4-2300 -

HELP WANTED — VYRAI

HELP WANTED — MOTERYS

Šioje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukta greitas ir teisingas patar
navimas.
NORVILĄ -KURŠIUS

KEAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospect 8-5454

REIKALINGAS 

DŽENITORILS

VIRŠ 40 M. AMŽ. 
Nuolatinis darbas. Geras atlygini

mas. Reikalinga kalbšti angliškai.

REFLECTOR HARDWARE CORP. 
2235 S. Wevtern Avė.

NAMŲ SAVININKAI! .

» Reikalingi vieno ir dviejų bu
tų namai Marąuette, Gage ir 
Brighton parkų apylinkėse. Tu
rime pirkėjus. Be jokių įsipa
reigojimų skambinti HE 4-7085 
“Varpas”, 5916 So. Western 
Avė., Chicago 36, Iii. '

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

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

Trečiadieniais uždaryta.

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKBRIP

LIETUVIŲ AUDITORIJA

* 8133 So. Halsted St

Pk. DAonbe 6-1791
ri'Padeda pirkitl - parduoti aamua 

aklus, blsntus. Parūpina paskolaa 
draudimui Ir daro vertimui. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

CICERO JE — PARKHOLME par- 
li duodamas žemės sklypas (lotas).

Kaina $3,900. Tel. OL 2-9589.

SAVININKAS PARDUODA.

2 a. mūr. 6 metų senumo. Per
taisytas į 5 būt.: 2 po 2 kmb. 
ir 2 po 3 km. Kiekvienas butas 
turi atskirą įėjimą ir vonią. Pil
nai apstatyti — modernūs bal
dai. Labai geros pajamos.

7036 So. Fairfield Avė.

WANTED-BRIGHT 
YOUNG MAN
BĘTWEEN 19 AND 21

To work as TELLER iii 

SAVINGS & LOAN ASS’N 

Pleasant working conditions & 
many company benefits.

Ca?a MRS. EISIN

CLiffside 4-0104

MACHINISTS
Ali around job shop 

experience 
Day work. Overtime 
Year around work

H. & K. MFG. CO. 
4646 S. Westem Avė.

SAVININKAS parduoda mūrinį 
namą. — 10132 S. PEOBIA ST. 5 kb. 
bungalow su uždaru saulėtu porčiu. 
'“Canvas” — drobe apmuštos sienos. 
“Tile” grindinys rūsy. Platus skly
pas. 2 autom, garažas. Automatiškai 
apšildoma. Susitarifnui skambinti

CE 3-0778

PROGOS — OPPORTUNITIES

PIRKITE TIESIAI Iš 
SAVININKO

Gerai veikiančią maisto produktų 
krautuvę — <‘MID'WEST”. Galite 
pirkti ir namą. Pirksite pigiai; par
duodama dėl nesveikatos. HEmlock
4-0800.

IŠNUOMUOJAMA

Priimama moleris kartu gyventi 
su kita moterim. 4 kambarių bute.

A. Naujokienė
Kreiptis: Liųuor Store,

3529 So. Halsted 
Tel. YA. 7-6054

I&nuom. apstatytas miegamasis 
kambarys. Visir patogumai. Rūsyje. 
Tel. FRontier 6-0249.

Išnuom. apšildoma krautuvė — 
2655 West 69th Street, tel. RE- 
public7-8894.

By Owner
Grocerland Store

Good Nortb side trans. comer lo- 
cation. Meat Market, produce — 
bakery. Exccl. opp. for buteber, 
double store. RAvenswood 8-2490
Parduodama geromis sąlygomis 
judri mėsos ir maisto krautuvė.

LAfayette 3-8293

AUTOMOBIIjES — TKUOK8 
Automobiliai —

ĮSIGYKITE DABAR

ftr jau perskaitei P. Kesiūno 
« romaną

forp Žalsvų Palapinių?
Dr. A. Baltini* «avo recenaljoje 

»pte Ai romaną taip rašo: P. Keatū- 
oo romanas “Tarp žalsvų palapinių” 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo dldu- 
na, kur) beviltiškoje kovoje dSI tau
to* ^laiavS* parodS Lietuvos partlza- 
yaa, tą idealizmą, kuriuo oegfi mūsų 
iaunlmaa, liedama* kraują ddl savo 
tema*, tuos didžiuosius nuostoliu* 
turtuos mum* retkBJo pakelti dviejų 
įkupacljų repiase. Todėl šį romaną 
Ataltome su malonumu Ir dideliu »u- 
Idomejlmu. Ypač romane minimi 
ygtal žavės Jaunimą ir kels jo d va
lą. Al* romanaa, atskleidžiąs mūsų 
'•rolškai tragišku* epizodus, yr* 
viešu* spindulys tremties ldealtsmo 
igdyme.

296 pn«L Kaina |3.00

'Įsakymus kartu su pinigai* siųskite:

“DRIUGIS"

2334 So. Oakley Avė 
Chicago, IHinoii

•i

VIKTORO K O 2 I C O S 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTGRS CO.
MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIKT. APDKAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty 
bis patvirtintos kainos.

Prlei darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus

JONAS K IRT AITO, 
WAIbr»w>k 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AOENO 
AI08 8. Ashland Avė., Chicago 38, III

REIKALINGAS BUTAS

Skubiai pajieškau mažo butelio 
2-3 kambarių su vdnia, gera būtų 
ir apšildymu, sau ir mamytei. Pa
geidaučiau Brighton Parko netoli 
liet. bažnyčios.

Kas turite malonėkite skambinti:
E. Radzevičiūtė — VI 7-7029.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrglnia 7-6640.
iiiimiiiiiimiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiR

SECRETARY
Tliis is your opportunity to be- 

come associated with a leuding 
Company. This is a position with 
ir defiuite future.
REQUIREMENTS:

Shortband, 90 words j>er minute; 
typing 60 words per minute. 
Forty liour week.

BENEFITS

• 24 working days, paid 
vaeation

• 8 paid bolidays per year
• Generous siek leave, retire- 
- ment plan, hospštal and

insurauce program. Phone
, MR. C. E. DREW

COluntibus 1-1278 

LOCAL OFFICE OF

SAN DIA
CORPORATION
A subsidiary of tire Western 

Electric Company, engaged in 
researcb and development oE 
nuclear wųapons.

YOUNG LADY
Wanted for part time office 

work.
Mušt be able to type.

5 day week, including Satur- 
day. Closed on Wednesdays.

Call MRS. EISIN

CLiffside 4-0104

Neat and pleasant 
Young Lady

wanted by a Savings & Loan
Assoe. as a Swifchboard 

operator,
Mušt do some typing. Plea

sant working conditions and 
many company benefits. Call —

MRS. EISIN 

Cliffside 4-0104

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

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

SIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insuranos

2737 West 43rd Street

KONTRAKTO RIUS
STANDARD BUILDERS, ING
2523 W. 89 st. Chicago 20, IU., 

PRospeckt 8-3792 .
A. GTNTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedSJas
Lietuvių Statybos Bendrovg:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus.
• (rengia aluminljaus langus Ir 

duris.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881
llllllllllllllllllllllllllllllllllllll .......... IIIII

| LIETUVIU STATYBOS = 
| BENDROVE =

MŪRAS I
r BUILDERS, INO. =
“ Stato gyvenamuosius na- = s tnus, ofisus ir krautuves pa- = s gal standartinius planus ai = s individualinius pageidavimus 3 
S K Įvairūs patarimai' staty- E 
= bos bei finansavimo reika- E 
3 lais, skiciniai planai ir na- E 
> tnų įkainavimas nemokamai. E 
E Statybos reikalais kreiptis E 
; į reikalų vedėją šiuo adresu: £
| JONAS STANKUS |
= kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
5 Tol. PRospect 8-2013 =
= 8800 SO. CAMPBELL AVK, =

Chicago 29, ntinols £ 
3imiiiiiiiimmiiiiiimmiiiiiiiiiiiimiiii3

ŠILDYMAS
A. StanėianskAs Ir A. Lapkus

nstolluoja visų geriausių Ameri- 
<os firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atliek* visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th OOTTRT, CICERO
Tel. Ol.ymplc 2-9311 nuo 8 Vai

ryto Iki 5 vai. vakaro. 
Telef. nuo 5 vai. vak.; OLympI

2-8752 Ir OLymplc 2-8492

Z
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PENKERlŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

A. A.
LEONAS STANKUS

Jau suėjo penkeri metai, kai 
negailestinga įnirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų vyrų ir tė
vų.

Netekome savo nykimo 1951 
m., liepos mėn. 14 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas su
teikia jam amžinų ramybę.

Už jo sielų mes užprašėme S" 
gedulingas Šv. Mišias su egzek
vijomis liepos mėn. 14 dienų 
8:10 vai. ryto: liepos 16 d.,
7:00 ir 7:45 vai. ryto, liepos
17 d., 7:45 vai. ryto ir liepos
18 d. 7:45 vaL ryto šv. Antano 
parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus Ir 
pažįstamus šiose pamaldose 
dalyvauti ir kartu su mumis 
pasimelsti už a.a. Leono sielų.

Nuliūdę: žmona, dukterys,
žentai Ir anūkai.

CHICAGOJE
Šlakuotas veidas atnešė 

laimę
Devynerių vnetų berniukas 

Kevin Newman laimėjo pirmą 
vietą šlakuotų veidų konkurse 
ir už tai gauna nemokamą ke
lionę lėktuvu j New Yorką, kur 
jis bus televizijos programoje 
diauge su Will Rogers, Jr. Kon 
kursan stojo paragintas savo 
mokytojos, seselės Angelissos. 
Konkursą skelbė Back of the 
Yards Council.

PADĖKA
T. T. Marijonų 35 skyrius 

džiaugiasi suruoštu parengimu. 
Ypatinga padėka tenka darbš
čiom komisijos ir valdybos na-' 
rems, kurios tiuo ankstyvo ry
to darbavos. Ačiū U. Gar-

Maudymosi baseinas po 
stiklu

Altgeld Gardens vietovėje, 
ties 132 gatve ir EUis .numaty
ta pastatyti maudymosi basei
ną, kuria turės stiklo sienas ir 
lubas. Jame bus galima maudy 
tis kaip vasarą, taip ir žiemą. 
Lubos bus vasarą atstumiamos. 
Baseino pastatas kainuos apie 
ketvirtadaį iųiliono.

Tarnautojų dovana mokslui

Goldblatto bendrovės tarnau
tojai sudėjo $32,000 ir juos pa
aukojo Chicagos universitetui, 
kad ta suma būtų panaudota 
vėžio ligos tyrimams.

PoĮijas ir patys jauniausi

Dr. H. N. Bundesen susirū
pinęs dideliu susirgimu polijo 
liga tarp jauniausių: nuo viene

Senas pranašavimas Šunki žodžių sąvoka

Dar prieš 167 metus vienoje Vykstant didžiulei koegzisten- 
knygoje buvo išdėstytos Ro- cijos su Vakarais akcijai, Mask-
mos imperijos žlugimo priežas
tys, kurios gana būdingos ir 
šiais laikais: smarkus skyrybų 
augimas ir tuo būdu šeimos pa 
grindų bei namų židinio ardy
mas, įvairių mokesčių didėji
mas, nerūpestingas gyvenimas 
ir žiaurėjąs sporto azartas, mil 
žiniškas ginklavimasis, vis dau 
giau ir labiau gendanti žmonių 
masė, yra viduje, daugybė re
ligijų ir sektų, kurių neprisilai
koma. ,
---- --- Z
nep ir La Šalie gatvėš.

Pasitaiko ir mirčių nuo šios
ligos. Pvz. neseniai mirė 34 m. 
vyras. Jo žmona, laukianti kū
dikio, ir jų 3 metų vaikas — bu 
vo skiepyti nuo polijo ir nesu
sirgo.

vos radijas, o taip pat ir spau-j 
da bei propagandininkai žodžiais 
vakariečiams yra pranešę, jog 
Sovietų Sąjungos piliečiai, papil
dę nors ir didžiausius nusikal
timus, kaip terorą, sabotažą ir 
kt., būsią teisiami regularlųjų 
teismų, pagal “normalią proce- 
dūdūrą”...

Viskas būtų gera ir gražu, 
jei nekiltų tok8 klausimas: ka
žin, ar beatsimeria sovietinė valr 
džia, o taip pat ir to krašto žmo 
nės, kas tai yra ir ką reiškia 
žodžiai “noramli procedūra”?

Mokslas, kuris leidžia žmo
nes dėl jų įsitikinimų persekio
ti, yra priešingas Taikos Kara
liaus Jėzaus x Mokslui.

— Roger YVilliains, 1644

A. f A.

Advokatas ROMAS DULSKIS
Mirė liepos 11, 1956. sulaukęs 63 m. amžiaus.
Šūnas randasi pašarvotas John F, Eudeikio koplyčioje, 

4605 South Hermitage Avenue.
šeštadienį, liepos 14 d. 8:30 v. r. iš koplyčios kūnas bus 

nulydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią. Po gedulingų pa
maldų laidojamas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę: žmona Adelė, dukterys Aldona Ir Danutė, sūnus Ro
mas, žentai Dr. Vytautas Dambrava Ir Dr. Algirdas Valiūnas 
ir penki anūkai. __ x

Dėl informacijų skambinti — YArds 7-1741.

A

CECILIJA WINSL0W 
(Venclovas)

(Ramančauskaitė
Gyveno '4531 S. Francisco 

Avė.
Mirė liepos 11 d., 1956, 2

vai. popiet, sulaukus 59 m. am 
žiaus . -

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskričio, Nevarėnų para
pijos.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Feliksas, duktė Bernice, 
žentas Walter Kumpikas, sū
nus Felix, Jr., marti Bernice, 
2 anūkai: Felix ir Donald Wins 
low, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė šv. Elzbietos 
Draug., Chicagos Liet. Draug. 
ir Piliečių Klubui.

Kūnas pa»šarvota% Wcislak 
koplyčioje 4254-56 S. Mozar< 
St.

Laidotuvės įvyks šešt. liepos 
14 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta į Švenč. Pane
lės Gimfcno parapijos bažnyčią,, 
kurioje (vyks gedulingos pamal 
dos už velionės sielą. Po pamal 
dų bus nulydėta į šv. Kazimie
ro kapines.

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

Nuliūdę: vyras, duktė, sūnus, 
marti, žentas ir anūkai.

Laidotuvių direktorius An- 
thony Wcislak. Tel. LAfaVettč 
3-7271.

laučienei, O. Zalandauskienei, rjų penkerių, m. amžiaus. Iki 
šiol šiemet įregistruota 107 su
sirgimai poliju Chicagos apylin 
kėse, iš jų — 64% yra minėto 
amžiaus jauniausieji, kurie dar 
nebuvo skiepyti. Praeitais me- 
tačis šiuo laiku tebuvo tik 27 nau 
ji susirgimai poliju. Daugiausia 
susirgimų yra miesto dalyje, ku 
rią supa Cermak, North, Kost-

R. Kolyčienei, O. Klusienei, I. 
Petkunienei, H. Širvinskienei. 
Dėkojam ir toms, kurios vėliau 
talkininkavo: U. Žemaitienei, 
Helen E. Vienažindienei, M. Pa- 
kelienei, A. Garlaučiui ir I. Ke- 
ruliui.

H. Širvinskienė 
Skyriaus pirmininkė

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WGES stoties — Banga 1490 
NUO PIKMAD. IKI PENKTAD 

8:45 iki 9:10 vai. ryte 
flESTAD. 8:80 iki 9:10 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SKKAD. 8:30—0:30 v. r. U stotie* 

WOPA — 1490 klL 
Chlcago 29, 31. HEmlock 4-2418

7181 8o. ROCKWELL ST.

HENRY GEDWILL
Gyveno 1952 Junior Court, 

Downers Grove, 111. Tel. DOw- 
ners Grove 3389-J.
\ Mirė liepos 11 d., 1956, 8:40 
vai. ryto .

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tryš 
kių parapijos, Pelediškių kal
ino. ,

Amerikoje Išgyveno 43 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmqna ’Josephlna, (Bernard);
2 sūnūs: Henry, Jr. ir Gerald,
3 broliai: Mykolas .brolienė 
Izabelė, jų' vaikai Izabelė ir 
Mykolas; Pranas, brolienė O- 
na; ir Stanislovas, brolienė Ma 
rija, jų vaikai Jean ir Edvar
das. Sesuo Emilija Straus 
(Strasdauskas), ėvogeris Jęnas, 
jų vaikai Raymond, Helen ir 
Joan, uošvė Ann Bernard, švo- 
geris Bill Bernard ir ftvogerka 
Theresa Bernard, kiti giminės, 
draugai tr pažįstami.

Priklausė Dariaus-Girėno A- 
merlcan Leigon Post No. 271 
ir St. John’s x Council K. of 
C. Downers Grove ,111.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje 3307 Litua- 
nica Avė.

Laidotuvės įvyks šešt. lie
pos 14 d., iš koplyčios 8:30
va. ryto bus atlydėtas į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks geduingos pamados už 
velionles sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero kapi 
nes.

Nuoišrdžiai kviečiame visus: 
gimines .draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Išošė laidotuvėse.

'Nuliūdę: žmona Ir sūnūs.
Laidotuvių direktorius Anta

nas M. Phillips. YArds 7- 3401.

A. A
ONA LABANAUSKIENE 

(Sabeckaitė)
Gyveno 2131 W. Homer St. 

Tel. Flllmore 4-7081.
Mirė liepos 10 d., 1956, 1:30 

vai. po piet, .sulaukus 7 2 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Aly

taus apskričio, Simno parapi
jos, Skitirų kaimo .

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnuą Stanislovas; 2 seserys — 
Petronėlė Kičienė ir jos šeima 
ir' Paulina Mankevlčienė, švo- 
geris Petras, 2 broliai — An
tanas ir jo šeima, gyvena Mia- 
mi, Florida, ir Julijonas, gy
vena Pietinėje Amerikoje; 2 
puseserės — Ona Gussen tr Va 
lerija Tumilla ir jų šeimos, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

lAbtuvoje ’Mko 8 broliai »—' 
Vladislovas, Stanislovas 4r Vln 
centas ir jų šeimos ir pamotė 
Konstancija.

Priklausė Šv. Cecilijos Drau
gijai ir Chicagos Lietuvių Drau 
gijai.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
1850 North Wood St..

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
liepos 14 d., iš koplyčios 8:30 
va. ryto bus atlydėta į Šv. My
kolo parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sieą. Po pamaldi} 
bus nulydėta į Sv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečlame^zvisus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose aidotuvės.

Nuiūdę: sūnus ir kiti gimi
nės.
r Laidotuvių direktorius Stepo
nas Lackavvicz. Tel. KEpubllc 
7-1213.

a. a. *Si

DANICELI SZERALIS
(SHRALIS)

(Pilky tė)
Paagl pirmą vyrą Jakubauskienė.

Gyveno 3959 Archer Avė. Tel. FRoatier 6-5659.
Mirė liepos 12 d., 1956, 5:50 vai. ryto, sulaukus pusės amžiaus.
Gimė LietUKOje, Kilo iš Šiaulių apskričio, Viguvos miestelio.
Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Antanas, brolis Jonas Pil

kis, brolienė Bertha, jų sūnūs: John pilkis su šeima ir Simon Pil
kis su šeima, sesers vaikai: Stella Mcęarthy, Helen Daly, Bernice 
Kisel, Adeline Dewey ir jų šeimos, pusseserė Patricia Semattis, su 
šeima, pusbrolis Mitchell Bankauskas su šeima, švogerka Adelė 
Laučius; jos vyras Domininkas, jmvpikai: Sophie Kucera ir Joseph 
Laučius ir jų šeimos, švogeris Kaziipiėras Szeralis, jo žmona Anele, 
jų vaikau John Szeralis ir Jeanette Kavaliūnus ir jų šeimos; švo- 
fcerkos vaikai: Charles ir George Zulėnas ir Jųlia Langes ir jų šei
mos; seserų vaikai: Paul ir Edward Bagvilai su šeimom, kiti gimi
nės, draugai tr, pažįstami. —

Priklausė Chicagos Liet. Draugijai.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evaųs kopi. 6845 S. Westcrn Avė.
Laidotuves įvyks pirinad, liep. 16 d., iš koplyčios 8:45 vai. ryto 

bus atlydėta į švenč. Panelės Nekalto Prasidėjimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldom už velionės >9ielą. Po\panial>- 
dų bus nulydėta į ŠV. Kazimiero kapines. „

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažjstanius 
dalyvauti šiose lūidotuvėse.

Nuliūdę; vyras ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Alažeika-Evans. Tel. Republic 7-8600.

..i r

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MRČNELSOM,

Z - SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste 1

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6840 So. Westera Avė. Air Conditioned koplyAn 
BEpublk 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta / 

TUraa, kuri* gyvena kltoa* miesto dalys*; gausime 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

Su k a k’ ulių Metų Dovanos Tau py t o j a ms

Vieneriy Mėty Mirties Sukaktuvės

*

L
JUOZAPAS SHUKIS

t Gyveno 3501 West 4fitb Stiycl. t
Mirė 1055 metų licĮsis mėlt) 15 d., 11:50 vii!, vakaro, sulau

kęs pusės amžiaus. Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskr., Pasvalio pa- 
^pi.įo.jc. AmenUbje išgyveno 47 metus. »

Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.
Paliko nuliūdę; žmona Ona, duktė Ona Itabiansky, žentas Ri- 

cluird; sesuo Julijona Adamonio, Švoginos Karolis ir jų šeima; se
sers suims Antanas Zamaravičins ir jo šeynii; dvi seserys Lietu
voje ir jų šeimos; dvi pusseserės: Cliarlotte Wostort ir Anna 
Ward ir jų šeimos; dėdienė P. Kowarskionė ir šeima; du švoge- 
riai: Petras Dišius su šeima, ir Mykolas Dišius, žfriona Ona ir 
daug kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Už sielų mūsų mylimo vyro ir tėvelio bus laikomos Šv. Mi
šios Nekalto Prasidėjimo Panelės Švenčiausios bažnyčioje, Briglit- 
on Parke 195(i m. liepos 14 dieną, 8:00 valandų ryto. Kviečiame 
visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti į pamaldas ir 
pasimelsti už Juozapo Slinkio sielų.

Mes Tavęs, Mfisų Brangiausias, niekuomet įietižmiršiMie. Tu 
į»as mus .jau nebesugrjši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nu
eisime. Tebūna Tau lengva ši žemelį. __

Nuliūdę lieką, žmona, duktė, žentas, sesuo, švogeris ir giminės.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVI. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai —— GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

JOHN F. LIDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-1 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- \ Mes turime koplyčias

, vimaa dieną ir nak- Chicagos ir

ti, Reikale šaukite Roselando dalyse ir
mua. uojau patarnaujame

PETRAS BIELI08AS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-3572

L...

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

1. Kas atidarys nauja sąskaitą arba padės į senąją $50.00 ar
(laupiau, tai patįs dovanų bendrovės laktą su termometru 
arba puikią piniginę.

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

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 W«t 47tti Street LAtayette 3-1083
B. R. Pi«tki«wice, pres.; E. R. Pi*tkiewic«, seltr. b advokatai

Mokame aukštus dtvtdendus. Knšluojame čekius. Parduodame Į 
Ir Išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui. 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN. APDRAUSTA IKI *10,000

DARBO VALANDOS: plrrrtad. Ir ketv. nuo 9 iki 8 vai. vak.; 
antradienį ir penktadienį nuo 9 iki B; trečiadienį uždaryta, 
o šeštadieniais nuo 9 valandos Iki vidudienio.

TEKLĖ MAROZAS
(VAIČIŪNAITE)

(Gyveno Marųuette Parke)
Mirė liepos 10 d., 1950, 11:45 vai. vak., sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskričio, Ramygalos pa

rapijos, Murinų kaimo.
Amerikoje išgyveno 55 m. z
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Pranciška, žentas 

Petras Vilimns ir Ona, žentas Krank Matejka, ,'{ sūnūs: Kazimie
ras, marti Sofija, Jonta, marti Martini ir Boleslovas, marti Ger- 
trude ir mm ti UatberiHe Mnrozas, 18 anūkų ir 18 proanūki), kiti' 
giminės ,draugai ir pažįstami.

Priklausė Tretininkų Draug., šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų 
Drnugijųi ir Dariaus-Girėno Amęrieau L'gion Post No. 271 Auxi- 
liary.

Kūnas pašai votas John F.. Eudeikio koplyčioje 4330 S. Cali- 
fonita Av<f.

Laidotuvės įvyks šeštad. liepos 14 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėpyi į Švenč. Panelės Gimimo parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldot už velionės siilą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, diaugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotnvęse.

Nuliūdę: dukterys, sūnūs, marčios, žentai, anūkai ir proanū- 
kai. ‘ ' *

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

AMTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA A-VE. Tel. Y Arde 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 Weat 18th STREET Tel. SEeley S-5711

ALFREDAS VAMCE
177 WOODSIDE Rd„ Riveraide, DL TeL OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911

LEOHARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MlCHltiAN AVĖ. TaL COmmodora 4-2223

JURGIS F. RUDMIM
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArda 7-1133-1139 į

VASAITtS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, DL TeL OLympic 2-10031

ŽIGMŪMD (ŽUDYK) ZUDYCKI
1640 W. 46tb STREET YArda 7-07811

.. • “z z -Z ■

STEPOHAS C. LACKAWICZ 
2424 W. OOtli STREET REpuMIe 7-11131
2314 W 23rd PLACE Ylrgtnla 7-00721



j

/mus
X Juzefą CselienS, Town of 

Lake lietuvių kolonijos gyven
toja ir aktyviai dalyvaujanti vie 
tinio Balfo skyriaus veikloje, 
buvo išvežta i Šv. Antano ligo
ninę vidurių operacijai. Liepos 
4 d. ji iš ligoninės grįžo ir da
bar sveiksta savo namuose.

X J. J. Peldžio atostogaujan
čių vasarvietėje, Tremont, Ind., 
pas Eglę Zakarauskaitę galima 
įsigyti visas “Nidos” knygų klu
bo Londone, Anglijoje, išleistas 
knygas. Vasarotojai šiuo pato
gumu džiaugiasi, kad ramioje 
gamtos aplinkumoje laisvalaikį 
gali praleisti kartu su lietuviš 
ka knyga.

I

Penktadienis, liepog 13,1956

16 ARTI IR TOLI

I. A. VALSTYBĖSE
— Studentų gegužinė. New

Yorko ir Waterburio studentų 
skyriai ruošia gegužinę, kuri į- 
vyks liepos 21 d. Devenių ūky
je, Northfield R r., Watertown, 
Conn. šokiai įvyks Matusha 
stovyklavietėje, į kurią studen
tai vyks kartu iš Devenių ūkio.

Vykstantieji tik į šokius pra 
šomi atvykti į Devenių ūkį, iš 
ten bus kelias nurodytas.

Programoje: mpudymaą’s, 
žaidimai (tinklinis ir t.t.) taip 
pat naujų studentų iniciacija, 
valgymo kantestas ir paskaita, 
o vakare šokiai. Pradžia 1-mą 
vai. p.p.

VOKIETIJOJ j - '
— Bielefeldo apylinkėje Ir

kuopų lietuvius liepos 2 d. ap
lankė koncertantai, kuriuos at
lydėjo Simonaitis’ Programoj 
dalyvavo sol. Janina- Liustikai-

X Juoazs Mozeris, District 
Savings and Loan Assn. sekre
torius, v^kar buvo paskirtas na
riu Chicagos miesto Board of 
Local Improvements. Meras 
Daley padarė paskyrimą, ir al- 
dermanų susirinkime jis \buvo 
patvirtintas.' /■ ’

X Pusės miliono biznis. Lie
tuviai biznieriai, nepriklauso
mos Lietuvos atstatymo daly* 
viai, Juozas Puodžiūnas, Vladas 
Rask-Raškevičius ir Jonas Žal- 
ga stato Chicagos pietuose prie 
9200 So. Stony Island didelį mo 
dernišką motelį. Motelis kai
nuos pusė miliono dolerių ir tu 
rėš visus naujausius įrengimus. 
Tai bus vienas iš didžiausių, mo 
derniškiausių ir patogiausių mo 
telių visoje Chicagoje ir jos a- 
pylinkėse. Sėkmės lietuviams 
biznieriams.

X Juozas Lapaitis, Draugo 
linotipininkas, šiuo metu ato
stogauja Woodboro, Wis. Oras 
ir ten yra šaltesnis negu kitais 
metais. * ’ . ,

X Onai Mikaliūnienei-šab- 
liauskaitei ir Vilijai Genienei- 
Kiselytei yra laiškai nuo Stefa
nijos Kontrimavičienės iš Kau
no. Kreiptis į Draugą.

X Antanui Kazakauskui 
Draugo administracijoj yra laiš 
kas iš Lietuvos, siųstas iš Šiau
lių.

X Jonas Pilipauskas ir šeima 
išvyko į Rhinlander, Wisc., ato
stogų.

DTOrttASTTS DRAUGAS, ČHTCAGO, TLLINOTS

IŠMINTINGAS KATINAS

Nors katinas yra žemej nereikalingiausias sutvėrimas, tačiau jis išgelbėjo trijų žmonių gyvybes 
X^Vr^lmkam“kt'' kal iS dujų’ to

te iš Romos ir muz. Fausto 
Strolios vadovaujamas vyrų 
kvartetas, kurio nariais yra 
Stasys Vaišvila, Česlovas Ven- 
cevičius ir Benas Pakalenka.

Dėka Jokimo Kurkliečio bu
vo gauta iš Liebfrauen Kirche 
klebono parapijos salė ir piani
nas nemokamai.

............... = | Į salę prisirįnko apie 100 lie-
X švento Antano draugijai, tuvių su svečiais. Koncertą atį- 

Ciceroje, kurios pirmininku y- darė j. Dūda ir pakvietė Simo-

CHICAGOS ŽINIOS
Griebia įtariamą Malajų sultanas

ra nenuilstantis visuomeniinn- 
kas Mykolas Jokubauskas, yra 
padėję savo aukomis šie Cicero 
miesto visuomenininkai: prel.
I. Albavičius, J. Kimbarkas, Ci
cero miesto asesorius, laidotu
vių direktoriai A. Petkus su sū
numi ir Vasaitis-Butkus, A. 
Liutkus, J. Budrikas, Al. Gai
lius, A. Vikutis, S. Gobis, B. La- 
ban, M. Jokubauskas, L. M. 
Skeberiai, F. Zajauskas, A. Vaš 
takas, M. P. Mikus, keturi bro
liai Kasulaičiai, A. Elsbergas, 
E. Vaitkus, dr. P. Atkočiūnas, 
A. Bemadišius, J. Grybauskas, 
N. Tumavičius, J. Kiškūnas, K. 
Kareckas, vaistiniinnkas, A- 

Lukauskas ir dr. Petrauskienė. 
Šv. Antano draugijos gegužinė 
įvyksta liepos 22 d. Schuths 
Grove Woods. Šv. Antano drau 
gijos pirmininkas Myk. Joku
bauskas kviečiu visus dalyvau
ti.

X Chicagos Skautų Vyčių 
draugovė rengia iškylą į Litua- 
nicos tunto vasaros stovyklą. 
Liepos 14-15 dienomis. Žadama 
išvykti trečią valandą ryte (3 
am), '

Dėl informacijų prašomi 
kreiptis į būrelių vadovus arba 
pas draugovės vadą Juozą Liu- 
binską, telef. CAnal 6-4791.

X K. Dzirkalis, kuris buvo 
latvių Dainų šventės rengimo 
komiteto pirmininkas, dalyvavo 
ir lietuvių Dainų šventėje. Jis 
komitetui pareiškė ' didelį savo 
susižavėjimą mūsų Dainų šven 
te ir nepaprastai džiaugėsi ga
lėjęs joje dalyvauti.

X Stanislovas ir Julija Kau- 

cewick .susilaukė antros dukre
lės birž. 26 d. Stanislovas yra 
U. S. Steel kompanijos grafi
kas, Gary Ind. Per ateinantį 
Lietuvos Vyčių metinid seimo 
banketą Chicagos Sherman vieš 
būtyje jis bus vakaro vedėjas.

X Dr. B. Beinorto (Wood 

Dale, III.), Dipl. inž. J. Rasys- 

Raščiatuskas (Boston, Mass.) 

ir Ant. Ragauskas (Chicago) 

pasiuntė per Balfo centrą Vo-

naitį tarti žodį.
Simonaitis kvietė visus lietu

vius nenustoti lietuviškumo ir 
nurodė kaip pavyzdį tuos žmo
nes, kurie savo atostogų laiką 
aukoja lietuviškai dainai, va
žinėdami po lietuvių kolonijas 
primindami kiekvienam, kad 
dar skamba lietuviška daina.

Be solistų ir kvarteto pro
gramoj dalyvavo akt. L. Migli- 
nienė.

Programa baigta tautos him 
nu, akompanuojant muzikui 
Faustui Stroliai ir giedant vi
sai publikai.

Po koncerto koncertantai su 
svečiais buvo pakviesti bendrom 
vaišėms. Sekančią dieną kon- 
oertantai išvažiavo į Dipholz 
lietuvių koloniją, palikdami gra 
žų prisiminimą, o mūsų broliš
kai tautai latviams nustebimą, 
kad lietuviai turi Vokietijoje 
dar tokias stiprias meniškas 
jėgas. J. Dūda

Vadovaująs ekonomistas 
. tapo kunigu

Vienuolis benediktinas tėvas 
Bėda aplankė Pacific Gasoline 
bendrovę, kur jisai prieš 11 m 
atsisveikino su savo tarnauto
jais, nes tada jis, palikęs įstai
gos vadovo vietą, įstojo į vie
nuolyną. Tai padJLrė mirus jo 
žmonai, o 1951 m. tapo kunigu. 
Jaunatvėje jis buvo nekatali- 
kas, bet atsivertė 1933 metais.

Negras — benediktinų 
kuAigas

X Kazimieras Robis, sūnus

Rubių, gyv. 1000 Illinois st., 
Lemont, III., gavo Master of 

'Science laipsnį Illinois univer
sitete. Kazimieras Rubis dvi sa 
vaites praleido važinėdamas po 
Ameriką, pasiekdamas Atlanto 
ir Ramiojo yandenyno krantus. 
Yra pasirašęs sutartį su Glenn 
L. Martin kompanija Baltimo- 
rėj, Maryland.

Gubernatorius Stratton įsa
ke valstybės auditoriui Orville 
E. Hodge padidinti savo užsta
tą iki $100,000 ir pareiškė, kąd 
jisai jieško naujo auditoriaus, 
nes Hodge susikompromitavo 
sukčiaudamas.

■ . . 1
Širdžių operacijos

* beždžionėmsz - \
Chicagos Medicinos mokyklo 

je dešimčiai beždžionių daromos 
širdies operacijos norint nusta
tyti, ar tai gali turėti neigiamos 
įtakos į jų smegenų veikimą; 
Pirma bus ištirti jų sugebėji
mai, o paskui bus tikrinama, ar 
jie nepasikeitė po operacijų.

■ \ . r . • į.
Vieno bėgio geležinkelis
Chicagos Miesto tarybos A- 

viacijos komitetas studijuoja 
galimybes ir naudingumą pra
vesti vieno bėgio geležinkelį 
tarp miesto centro'ir Midway 
bei O’Hare aerodromų.

Vakar į Chicagą atvyko Ba- 
hango, vienos iš Malajų vals
tybių, sultanas Sir Abu Bakar 
su žmona ir vienu iš savo 17

Chicagos Bendruomenės 
fondas

Amerikiečių suorganizuotas 
Chicagos Bendruomenės fondas 
paremia net 167 vietines labda
ros, švietimo ir kitas kultūrines 
įstaigas. Tam tikslui šiais me
tais yra pasiryžta surinkti $10, 
349,647.

Plieno streiko padariniai
Dėl plieno streiko Chicagoje 

per savaitę laiko elektros suvar 
tojimas sumažėjo bilionu kilo- 
vatvalandų. Pervežimas geležin 
keliais taipgi sumažėjo apie 
3^%.,

Kalėjimas už vaikų 
apleidimą

Albert J. Standiford, 38 m. 
amžiaus, ir jo žmona Betty, 26 
m., uždaryti į kalėjimą už tai, 
kad savo treilery paliko septy- 
nius vaikus, tarp 6 .mėnesių ir

vaikų. Jis kęliauja po JAV ir J 12 metų amžiaus. Išvažiuoda- 
po Angliją. Sultano pilnas var- mi jie vaikams nepaliko pakan-
das yra: H. H. Sultan Sir Abu 
Bakar Rl’ayatu’d-Din Alumi’ad- 
zan Shah ibni Al-Marhum Almu 
tasim Bi’llah Sutan Abdullah, 
G.C.M.G.

Žiaurus berniukas
. Keturiolikos metų berniukas 
atiduotas teismui už tai, kad jis 
su metalo kūju buvo užpuolęs 
33 m. amžiaus mergaitę Leoną 
Arvia .rūsyje namų 6315 S. 
Harper, kur ji gyvena. Iki teis
mo jam skirtas užstatas $20, 
000.

Skiepija polijo užpultą 
sritį

Chicagos Sveikatingumo ta
ryba pradėjo sustiprintą skie
pijimą tos Chicagos miesto va
karinės dalies, kur pastebėta

Chicagos kolekcija Romoje daugiausiai susirgimų polijo li
ga. Ta pavojingoji sritis yraChicagos Meno institutas sa

vo turtingą JJeru meno kolekci
ją, susidedančią iš 300 ekspo
natų, institutui dovanotą Na- 
thano Cummings, nusiuntė pa
rodai į Italiją. Ten sostinės laik 
raščiai ■ skiria daug dėmesio 
tiems eksponatams.

Indijos alkstantiems
Jau pasiekė Indiją 25,692 dė

žės maisto iš tų JAV perteklių; 
tą siuntą JAV katalikai parū
pino Indijos neturtingiesiems.

Vaikų žodynas
Į St. Paul mieste išleistas spe
cialus gausiai iliustruotas žody-

Kentucky valstybėje įšventin-' nas vaikams, pavadintas: “The
tas kunigu negras Mario Shaw. 
Jis yra vienuolis benediktinas 
ir yra paskirtas dėstyti Šv. 
Mauro benediktinų' kunigų se
minarijoje.

760,000 komunijų
Bostono arkivyskupijoje nuo į 

gegužės mėn. 31 d. iki birželio 
1 d. vyko eucharistinio pamal-

Catholic Child’s Picture Dictio- 
nary”. Jame,cyro 400 paveikslų 
ir jis padeda vaiko kalbą pra
turtinti reikalingiausiais žo
džiais.

Lenkijoje areštuoti kunigai
Prieš prasiveržiant demoną 

traorjoms ir neramumams P°z^

supama gatvių: Cermak, North 
Kostner ir La Šalie. Iš 112 nau
jų susirgimų polijo liga Chica
goje (šiais metais), toje srity
je yra 43% visų susirgusių.

„ Sachs kandidatuos į 
auditorius?

Chicagos Miesto iždininkas 
Morris B. Sachs paskelbė esąs 
kalbinamas kandidatuoti į Illi
nois valstybės auditoriaus pa
reigas, vieton susikompromita
vusio Hodge; atsakymą duo
siąs kai jam būsią duotas ga
lutinis pasiūlymas; taipgi mi
nimi kandidatais: Merriam, Hol 
linsworth ir Lyons.
=r-"' ■' ■■■■'!...................................

kamai maisto, bet prigrasė nei
ti toliau už treilerio ribų. Jie 
išvažiavo dešimčiai dienų ato
stogų. Vaikai klausė, kok^išsi- 
baigė maistas; tada vyresnieji 
pradėjo eiti į kaimyninius trei- 
lerius, prašydami darbo ir no
rėdami užsidirbti maistui. Da
bar vaikai atiduoti į globos na
mus Crown Point, Ind., mieste- 

•ly. •

Nemokamai peršviečia
Kovojant su džiova Chicagos 

gyventojai nemokamai peršvie
čiami rentgeno spinduliais. To
kia kilnojama peršvietimo ma
šina nuo pirmadienio iki liepos 
20 dienos veiks prie Back of 
the Yards karnivalo, ties 47 
gatve ir Damen, nuo 7 vai. iki 
11'vai. 30 min. v.

Byla dėl suardytos 
moterystės

Geriau apšvies Gariield 
bulvarą

šį rudenį Garfield bulvare 
tarp South Park avė ir Arte- 
sian bus įtaisytos gyvaaidabrio 
garų lempos, kurios geriau ap
šviečia gatves. Kadangi bulva
ru vyksta didelis judėjimas, tai 
jam skiriama pirmenybės..

Areštavo moters užpuoliką
Policija areštavo Henry Mę 

Clelland, 28 m. amžiaus, ketu
rių vaikų tėvą, kurį atpažino 
viena padavėja ir pasakė, kad 
jis ją buvo nuskriaudęs. Nu
skriausta moteris valandą laiko 
pusiau be sąmonės klaidžiojo, 
paskui buvo nugabenta į ligoni
nę. Piktadarį atpažino tebegu
lėdama lovoj.

Šeši nubausti po $100* 'T*
Chicagos Susisiekimo teisme 

šeši nusikaltę .mašinų vairavi
mu esant girtiems nubausti po 
$100 pabaudos.

Sužeidė dujų sprogimas
Du vyrai, dirbantieji tuščia

me bute 4429 Lake Park avė, 
buvo sužeisti kai sprogo iš vam 
zdžių prasisunkiančios dujos. 
Frank Green, 35 m. amžiaus, 
apdegė nugarą ir rankas, o Shir 
ley Stevenson, 41) m. amžiaus, 
apdegė dešinę ranką.

i Vaikų lovelėms
i Portage Park Women of the 
Moose padovanojo Šv. Vincento 
našlaitynui 61 antklodę, spal
vingai pasiūtą, vaikų lovelėms.

KAS KĄ IR KUR
. “Pirmyn” choras sėmingai už

baigė š. m. sezoną ir užėjus vasa
ros karščiams atostogauja. Cho^o 
ir vaidybos praktikos vėl prasidės 
rugp. mėn. 17 d., 8 vai. v. Lietuvių 
auditorijoje. Naujieji nariai, norin
tieji aktyviai dalyvauti ir įsijungti 
i “Pirmvn” oiles. maloniai kviečia-Albert Moss iškėlė bylą dr. į “Pirmyn” eiles, maloniai kviečia 

Albertui L. Lash ir 30 žmonai, J1 p a. S.
reikalaudamas $750,000 už tai, ‘
kad jie suardę jo moterystę, at 
siviliodami savo dukterį, jo žmo 
ną, pas save. Remkite dien.

==

s

Visais keliais vykstame liepos 22 dieną
į Lietuvių Susiartinimo Šventę - Piknikų,

Jcuris įvyks
N. S. Seserų Lietuviškoje Sodyboje, Putnam, Conn.
Programa: 11 vai. Mišios ir Procesija

12:30 Pietūs ir Pikniko Pramogos 
4:30 šimto stovyklaujančių mergaičių pasirody

mai ir Jaunimo Šokiai (5:30)
Tat iki pasimatymo liepos 22 dieną Putname!

Nek. Pr. Seserų Giklos C. Valdyba

TT. Marijonų Bendradarbių Draugija
Kviečia

durno kryžiaus žygis, kurio me- nan^Je buvo komunistų areš
tu buvo išdalinta 760,000 šv. tuoti keli katalikų Kunigai, 
komunijų.

■........... ■■■■ ' Miega 13 metų
- X»i Jau trylika metų kaip serga
asmHapia jau .Sapauadintaa. Jo mjeg0 J(mmy Woo(J

kietijos rajono lietuvių skau- dydw: plotu,- 35, ilgis -45 įeima gyvena Brooktielde. Va-! 
tų stovyklai kiekvienas po $5. coliai. Mastelis — 1:500,000. -.r

X Lietuvių profesorių drau

gija, dr. L. Griniūtė ir dr. V.
D. Dubauskas Dainų šventės 
reikalams paskyrė po 5 dol. A- 
merikos L. T. Sąjunga paskyrė 
25 4 dol. Dariaus-Girėno postas 
taip pat 25 dol. Dariaus-Girė
no klubas iš Detroito, dr. Juzė 
ir Kęstutis Anglinskai paskyrė 
po 10 dol. A.L.B. Columbus,
Ohio, paskyrė 11 dol.

X J. Pakol, žinomas finansi
ninkas ir visuomenininkas, mie
lai sutiko būti Lietuvių R. Ka
talikų Labdarių Sąjungos ruo
šiamo spalio mėn. 21 d. Conrad 
Hllton viešbutyje banketo ye 
dėju. Banketo pelnas skiriamas 
senelių prieglaudos padidini
mui/

, |k*r buvo berniuko 15-tas gim-
; T U- ir ta proga buvo ,uor-

turi platų vardyną au apecial.o- igcni2uoto, mgldo, prie rfto.
mis apžvalgomis anglų kalba.
ur ., , . ,, , . riaus, kurį namuose įtaisė jo4Vardyne ap,e 7000 žemaapimų 
vardų, kurie surašyti taisyk
linga kalba ir sukirčiuoti. Že
mėlapį ąudarė kartografas J.
Andrius, prof.' S. Kolupaila ir 
prof. dr. A. Salys. Išleido Liet.
Enc. leidėjas J. Kapočius. Že
mėlapio kaina: sieninis — $4.

mą vadovavo kun. James Kea- 
ne, Sopulingosiom Dievo Moti
nos parapijos kunigas.

Studentas parašė knygą
Pirmametis studentas Ed-

50, sulankstomas (knygos for- ward Thomas Scholl, 19 m. am
mato) — 3.50. Chicagoje žemė
lapis gaunamas: Liet. Enc. at
stovybėje, 7838 S. Green St., 
tel. Vlncennes 6-7624, “Margi
niuose”, 2511 W. 69 St., “Ven
toje”, 4409 S. Falrfield, Urbo
no krautuvėje, 4569 S. Hermi-

žiaus, Loyolos universitete stu
dijuojąs komerciją, parašė kny
gą, pavadintą “Seven Milės of 
Ideal Living”. Veikalas išeis 
rugpjūčio mėnesį, turės apie 
160 puslapių; jame bus aprašo
mi Edison ir Nonvood parkai,

tage ir “Tenroje”, 3333 S. Hals- nuo pat jų įkūrimo, iki dabar- 
ted. / Įtirtėa diettoS.

Visus draugus ir pietelius

Aplankyti
A

TT. MARIJONŲ SEMINARIJĄ

per

METINI IŠVAŽIAVIMĄ
Liepos 15 d., 1956 m., šv. Mišios 11:30 vai.

Marian Hilla Seminary — Clarendon Hills, Illinois
(Prie kelio Nr. 83 Ir 63-čios gatvės) 

r
AUTOBUSAI IŠVYKS Iš SEKANČIU VIETŲ — 

šv. Jurgio Parapijos — 12:00 vai. po plet, 3280 So. IJtuanlca Ava 
Šv. Panelėm Marijos Gimimo Parapijos —' 1:00 va), po plet, 0812 So.

Washtenaw Avę,
Šv. Panelės Nekalto Prasidėjimo Parapijos — 1:00 vai. po plet, 2745 West 

44th Street
šv. Antano Parapijos — 1:00 vai. po plet, 1616 So. 50th Avė., Cicero, Hl.

tematąs

\«


