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EISENHOWERIS GRIZO I BALTUOSIUS ROMUS
Slėpininga Tito pozicija po

jo lankymosi Maskvoje
Vakaruose nevienodai vertinami paskiausieji Tito žygiai 

Maskvoje. Vienų manoma, kad Tito galutinai pereinąs į Sovietų 
satelitų bloką, ta&au kiti galvoja, kad jam, iškovojusiam iš da
bartinių Sovietų vadų tiek pagarbos, nesą praktiškai jokio rei
kalo pasidaryti satelitu ir netekti anksčiau turėtojo svorio. Pa
galiau, nurodoma, Tito gerai pažįsta bolševikus.

Ne vieno atmintyje gerai išli- “ 777 7 777
Italijos katalikų 

darbininkų žodžiai
kęs Tito vizitas į Maskvą dar 
Stalino laikais, kai Stalinas su 
savo svita jugoslavų delegatus 
apžiūrėję paprasčiausiai kaip j 
mugę pristatytus arklius... Vi
zito metu jis kurstė Sovietų 
saugumo šefą Peri ją “eiti imty
nių su savo jugoslavų kolega 
Rankovičium” ir “pažiūrėti,' kat 
ras iš jų greičiau vienas kitam 
užners ant kaklo kilpą..

Judo sius Tito
Kai Tito buvo kominterno ap-

ROMA. — Italijos Katalikų 
DaYbininkų Organizacijų Cent
ro Taryba liepos 5 d. priėmė to
kio turinio pareiškimą: “Ita
lijos katalikai darbininkai reiš 
kia gilų susijaudinimą ir soli
darumą Lenkijos darbininkams 
dėl Poznenės kritusių aukų, ku
rių pareikalavo viena iš žiau
riausių priespaudų pastarųjų 

, laikų istorijoj, darbininkams
šauktas “išdaviku“, tada ne kas( kovojant dėl žmoniškesnių gy- 
kitas, o dabartinis Sov, Sąjun- venįmo sąlygų. Tragiškieji Poz- 
gos min. 'pirmininkas Bulgani- nangg įvykiai įspėja Italijos dar 
nas apie Tito taip skelbė: “Ju-..................... -bininkus, kad tik laisvėje ir de 

mokratijoje darbininkijos są
jūdis gali sėkmingai garantuo- 

po kalėjimu. Visas pažangusis(tį darbininkų interesus ir pa- 
pasaulig su pasibiaurėjimu ir^ sįekįį tikro socialinio atsinau- 
panieka žiūri į šiuos biaurius
nusikaltėlius”.

Gi dabar, pasikeitus laikams,'
Sov. Sąjungos lyg'ir “preziden
tas“ Vorošilovas jau kalba apie 
“amžiną jugoslavų ir sovietų 
draugystę”,.- L....

Lankydamas mauzoliejų, Tito 
uždėjo tik ant Lenino kapo vai
niką, o sarkofago su balzamuo
tu Stalino lavonu nepagerbė net 
žvilgsiu. Kito jo didžiojo prieši
ninko—Molotovo—galvą Krem
liaus dabartiniai vadai simbo
liškai sudėjo po jo kojų pačios 
Maskvos vizito išvakarėse.

Tito turi savo planų
Tačiau neatrodo, kad Tito su

žavėtų tie visi gražūs mostai.
Jis turi savo planų, kuriais sie
kia savų tikslų. Manoma, kad 
Tito mėgins kurti naują iš ko
munistų ir socialistų internacio
nalą. Tačiau tuo pačiu jis padės 
Maskvai ardyti Vakarų bloką ir 
“neutralistines“ valstybes iš
jungti iš jų fronto.

Negalvojama, kad pati Jugo
slavija dabartinę savo padėtį 
norėtų pakeisti satelito statu
su, kai jau anksčiau net pačiam 
Stalinui buvo drįsta taip griež
tai pasipriešinti, kai tas gyrėsi:
“užtenka man mažiausio mosto 
nykščiu — ir Tito nebeliks“...

Deja, Tito nesutrynė net ir 
Stalinas: jis vis dėlto liko. Kai 
Stalinas šiuo metu visur ver
čiamas nuo garbės postovių, Ti
to garbė ir reikšmė, atrodo, 
nors ir neproporcingai, dar vis 
tebekyla.

• 20 žmonių buvo užmušti ir 
34 sužeisti Prancūzijos susisie
kimo nelaimėse pereitą sekma
dienį — Prancūzijos tautinės 
šventės — Bastilijos dieną.
• Komunistinės Lenkijos prem
jeras Joseph Cyrankieuricz pri
ėmė indų pasiūlymą aplankyti 
jų kraštą šių metų lapkričio 
mėn. • y

Kalendorius

Liepos mėn. 17 d.: sv. Alek
siejus; lietuviški: Auksutis ir 
Nelda.

Saulė teka 5:31. leidžiasi 8:23
Oras Cblcagoje

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėse giandien — 
giedra ir malonu. Augščiausia 
temperatūra—apie 89°, žemiau
sia naktį — virš 60". Trečiadie
nį — taip pat giedra; nedidelis 
pasikeitimas temperatūroje.

došius Tito su savo pakalikais 
visą Jugoslaviją pavertė gešta-
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Biurokratizmas, darbo
žmonių nepaisymas
MASKVĄ. — “Pravda” nr. 

190, komentuodama komunistų 
partijos XX suvažiavimo nuta
rimus, pripažįsta, kad Sovietų 
Sąjungoje įsigalėjo apyskaiti- 
nių duomenų klastojimas ir trū
kumų užtepimas, biurokratiz
mas, nepaisymas darbininkų rei
kalų ir prašymų.'

Sovietuose, matyt, kursuoja iš 
vakarų ateiną priekaištai| ry
šium su Stalino nuvainikavimu. 
Pvz. “Pravdos“ numeris bando 
atremti kaltinimą, kad sovietuo
se nėra spaudos laisvės. Laik
raštis, neturėdamas ką tiesiog 
atsakyti, meta kaltinimą “ka
pitalistų spaudai“ — ji esanti 
paperkama.

ELLSWORTH SUNKĖK -Ą , ŠEN. HUBERT H. HUMPHREY

jinimo.7

Sovietinio pašto 
sutrikimai

MASKVA. — Iš Togučino 
nusiskundžia “Izvestijų” n-ry 
159, kad "ten dienraščiai ateina 
tris dienas pavėlavę, o kartais 
ir visai neateina.

Kongrese kalbėta
apie Jaunimo peticiją

WASHINGTON — (LAIC). 
Kongresmanas Daniel J. Flood 
iš Pennsylvan'ijos, birželio 25 d. 
atkreipė narių dėmesį į lietuvių 
amerikiečių jaunimo peticiją, 
kup buvo įteikta Amerikos vy
riausybei. Kongresmanas Flood 
nurodė, kad tą peticiją pasira
šė daugiau negu 40,000 asmenų 
ir kad ji buvo adresuota Prezi
dentui Eisenhoweriui. Toliau 
visas peticijos tekstas atspaus
dinamas Kongreso rekorduose.

Rytprūsių klausimas 
Kongrese

WASHINGTON — (LAIC).
Jau kelis kartus kongresmanai 
patiekia gautas nuomones Ryt
prūsių klausimu. Tokias nuo
mones kongresmanai įrašo Kon
greso rekorduose. Pažymėtinas 
pareiškimas kongresmano T. P. 
Sheehan, iš Illinois valstybės, 
padarytas birželio 13 d. Kong
resmanas savo pareiškimą grin
džia faktais, kuriuos jam pa
tiekė ALTO Vykdomoji Tary
ba.

Pareiškime kalbama apie Ryt 
prūsių praeitį ir dabarties pa
dalinimą. Ypatingai pabrėžia
ma, kad Rytprūsiai iš senų lai 
kų buvo apgyvendinti senpriū- 
siais, borusais, o tai ppat jų 
giminaičiais lietuviais. Lietuvių 
tauta rūpinosi Rytpriflsių kraš
to ateitimi. Ypatingai Šiaurinė 
Rytpriūsių dalis lięčia Lietuvoj 
interesus ir lietuvių tautą.

• Nacionalistiniai sukilėliai 
sunaikino, prancūzų kariuome
nės traukinį rytinėje Alžerijgje. 
Padaryti nuostoliai yra dideli.
• Y olanda Balaes, 20 metų am

žiaus ramunė, pasiekė naują 
pasaulio rekordą šokime į auk
štį. Jos pasekmė — 5 pėdos ir 
87< esi. (1.75 m.).

Kaip Ramygaloj
štate teatrą

MASKVA. — Kompartijos 
dienraštis “Pravda“ nr. 188 de
da komunistų partijos Ramyga
los raikomo sekretoriaus A. Kra 
ško korespondenciją, kurioje pa 
sakoja, kad Kaimų ir Miestų 
Statybos ministerija 1952 me
tais Ramygalos rajono Centre 
pradėjo statyti kino teatrą. Sta
tė dvejus metus. Kol statė na
mą, stogo nebuvo. Lietūs lijo 
ant grindų, o kai uždėjo stogą, 
grindys jau buvo netinkamos. 
1954 metais kino teatras buvo 
atidarytas, bet po kelių savaičių 
jį teko Uždaryti kapitaliniam 
remontui.

Vietos organizacijos pareika
lavo, kad atremontuotų Miestų 
ir Kaimų Statybos ministerija/ 
tačiau ministras Ufimcev atsa
kė, kad tai ne jų reikalas, re- 
monuoti turinti Kultūros mini* 
sterija. Kai buvo kreiptasi į tai 
ministerijai vadovaujantį mini
strą Smilgevičių, jis atsakė, kad 
šis reikalas nei jo ministerijos 
neliečia.

Rajono organizacijoms beliko 
skųstis Lietuvos Ministerių ta
rybai. Min. tarybos pirmininko 
pavaduotojas Preikšas pusę me
tų tą bylą peržiūrinėja ir nie
kaip negali prieiti jokios išva
dos... Kolkas visas reikalas to
liau įstaiginių ginčų nepasiekia.

• 12Jf japonai iš Tokijo išvy
ko į savo naujuosius pamuš 
Brazilijoje.

Gub. Avercll Harriman (kairėje), airkiantia droiokratų pVezidentinėg 
kaivdidatfiroH, Wasbingtonc susitinka su rep. James Rooscvclt iš Ka- 
lifornijoa, (INS)

ŠEN. VVILLIAM F. KNOWLAND PAUL 6. HOFFMAN j

Prezidento Eisenhowerio nominuotieji asmenys į Jungtinių Amerikos 
Valstybių delegacijų Jungtinių Tautų bendrojon sesijom šen. Wil- 
liam F. Kno»S l (R., Kalif.), šen. Hubert H. Huinphrey (D., Minn.), 
Paul G. lloffman ir Ellsworth Bunker. •' (INS)

Nekreipia dėmesio į
studentų reikalavimus

VIENA. — Austrijos sosti
nę pasiekusiomis žiniomis Če
koslovakijos komunistinė vy
riausybė nežada atkreipti dė
mesį į neseniai įvyktuose de
monstracijose šio krašto stu
dentų pareikštus reikalavimus 
grąžinti akademines laisves ir 
panaikinti marksizmo - leniniz
mo paskaitos. Čekoslovakijos 
švietimo ministras František 
Kahuda įspėjo universitetų dės
tytojus, kad visu uolumu steng
tųsi laimėti komunizmui savo 
studentus.

• Argentinoj policija suėmė 
72 Perono pasekėjų, kurie yra 
kaltinami sabotažu ir teroriz
mu.

Raudonieji vokiečiai
išskrido į Maskvą

BERLYNAS. — Komunisti
nės Rytų Vokietijos ministeris 
pirmininkas Otto Grotewohl ir 
septyni jo pavaduotojai, įskai- 
tytinai ir komunistų partijos 
sektetorių Walter Ulbricht, va
kar išskrido į Maskvą. Jie Krem 
liuje kalbės su sovietų premje
ra Bulganinu, komunistų parti
jos vadu Kruščevu ir kitais Ru
sijos vadais. Pasikalbėjimuose 
bus svarstomi Vokietijos sujun
gimo, nusiginklavimo ir rytinės 
Vokietijos gyvenimo standarto 
pakėlimo klausimai.

John F. Dulles
“Pravda” kaltina

MASKVA. — Sovietų komu
nistų dienraštis “Pravda” rašo, 
jog Valstybės sekretorius Dul
les pasėjo “nuodingų sėklų“ už 
Geležinės Uždangos. Jis, laikraš 
č:o pranešimu, yra suplanavęs 
sukilimus komunistinių valsty
bių teritorijose, įskaitant ir dar 
bininkų neramumus Poznanėje, 
Lenkijoje. Taip pat pareiškia
ma, kad Dulles yra mėginęs įva
ryti kylį tarp Sov. Sąjungos ir 
komunistinių valstybių, kas jam 
yra dalinai pasisekę.

• Vokiečių spaudoje nuolat 
pasitaiko aprašymų, kaip įvai
rūs vokiečiai, dažniausiai kilę 
iš Rytprūsių, po ilgo laiko gau
na žinių apie savo artimuosius, 
ilgiau ar mažiau buvusius Lie
tuvoje. “Westdeutsche Allge- 
meine” aprašo likimą Horsto 
Birtho, kuris, atskirtas nuo sa
vo šeimos, dirba Lietuvoje kaip 
traktorininkas. Jo motina, esan
ti Vak. Vokietijoje, gavo pirmą
ją žinią apie sūnų 1947 m. Sū
nus buvo pakeliui į Vokietiją, 
bet Brestlitovska buvo sulaiky
tas. Išvykti į Vokietiją neleido. 
Iš ten jis grąžintas atgal į Lie
tuvą, kur, kaip matyti iš laiško, 
Tulpiakiemy dirba toliau kaip 
traktorininkas.

w

Vakar prezidentas pradėjo darbą 
savo raštinėje Washingtone
WASHINGTON. — Prezidentas Eisenhoweris, po 37 dienų 

pertraukos vėl sugrįžo į Baltuosius Rūmus, jau gerokai sustip
rėjęs po turėtosios vidurių operacijos.

Eisenhoweris čia atvyko 5:01
vai. p. p. (Chicagos laiku), po 
virš dviejų valandų kelionės iš 
Gettysburgo, Pa.,, kur jis pra
leido 2 savaites. Kartu su juo 
važiavo prezidento asmeninis 
gydytojas maj. gen. Howard 
MčSnyder.

Jį lydėjo 17. mašinų vilkstinė, 
kurioje taip pat vyko jo kiti 
gydytojai, slaptosios policijos 
agentai, reporteriai ir fotogra
fai. Prezidento žmona ir uošvė 
dar pasiliko Gettysburgo ūkyje.

Vakar Eisehoweris jau sugrį
žo prie savo stalo Baltuose Rū
muose. Tačiau prezidentas dar 
kurį laiką tebedirbs tik pačius 
svarbiausius darbus. Gydytojai 
iki šioliai nėra nusprendę jo vi
siškam sustiprėjimui reikalingo 
laikotarpio, bet, manoma, jog 
tas trukg mažausiai 1 savaitę.

Nežiūrint to, prezidentas jau 
atliko visus paruošiamuosius 
darbus išvykai į Panamą, kuri 
prasidės penktadienio naktį. 
Pranešama, jog Eisenhovveris, 
vykstantis į Šiaurės, Vidurio ir 
Pietų Amerikos valstybių prezi
dentų konferenciją, naktį turės 
praleisti lėktuve.

Baltųjų Rūmų žinių sekreto
riaus Hagerty pranešimu, prez. 
Eisenhoweris su malonumu lau
kia susitikimo su kitų Amerikos 
valstybių prezidentais, per kurį 
žadama parodyti solidarumo 
mostą tarp šių kraštų vyriausy
bių.

Didėjantis kalinių
skaičius JAV

WASHINGTON. — Valstybi
nis kalėjimų biuras praneša, 
jog kalinių skaičius pereitais 
metais buvo didesnis negu ank
stesniais metais. 1955 m. pabai
goje krašto kalėjimuose buvę 
185,069 asmenys. Šis skaičius 
yra didžiausias, imant nuo 1939 
metų, kada pradėta vesti tokios 
rūšies statistika.

Čilės prezidentas 1
važiuos į Panamą

SANTIAGO, Čilė. — Čilės 
senatas užtikrino konstitucinį 
leidimą prezidentui Ibanez išva
žiuoti iš Čilės ir dalyvauti Šiau
rės, Vidurio ir Pietų Amerikos 
valstybių prezidentų konferenci
joje, įvykstančioje sekantį sa
vaitgalį Panamoje.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Pakistano prezidentas Iskander Mizza pasiekė Tur

kijos sostinę Ankarą savo dviejų dienų specialiam vizitui 
šiame krašte .

— Komunistinės Vengrijos augščiausio teismo vyriau
sias teisėjas Gyula Benkoe, pareiškė, jog masinės deporta
cijos iš Budapešto, įvykusios 1952 m. buvo vykdomos be 
jokio teisinio pagrindo. Tai buvo pirmas kartas, kada 
Vengrijos pareigūnas viešai pasipriešino deportacijoms.

— Komunistinė Kinija yra pasiruošusi paleisti { lais
vę 11 amerikiečių, daug metų laikytų kiniečių nelaisvėje.

— Patvinus New Yorko požeminių traukinių keliams, 
įvyko didelis susikimšimas, kurio metu 500,000 žmonių 
buvo priversti ieškoti kitų susisiekimo priemonių.

— Sirija vakar uždarė Fgipto sieną Ir neleidžia {va
žiuoti { šią šalį.

— Kancleris Adenaueris ir Indijos min. pirm. Nehru, 
vakar Bonnoje įvykusiame pokalbyje, diskutavo pasaulinį 
nusiginklavimo planą.

— Argentinos lėktuvas nukrito netoli Rlo Cuarto, 
Argentinoje. Čia būta 28 aukos.
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Primena liūdnus
praeities įvykius

ROMA. — Žinomas kultūros 
žurnalas “La Civilta Cattolica” 
savo paskutiniame numeryje iš
spausdino prof. Bosio straips
nį “Rusiškoji genetika grįžta į 
seną kelią”. «

Iš Rusijos pasiekusi žinia, 
kad rengiamasi išleisti naują 
laidą pasaulinio garso rusų bio 
logo Vavilovo pagrindinių vei
kalų, ir kad akademikas Lis- 
senko -pasitraukė iš Sovietinės 
Mokslų Akademijos pirminin
ko pareigų, primena liūdnus ne 
tolimos praeities įvykius, kurie 
buvo palietę pačią rusiškosios 
genetikos širdį.
Priminęs tą kovą, kurios pasė
koje genialus mokslininkas Va- 
vilovas buvo numarintas Sibiro 
priverčiamųjų dargų stovyklo
je, o eilinis agronomas Lissen- 
ko būvo iškeltas į Mokslų Aka
demijos pirmininkus, žurnalas 
aprašo 1948 metais Makvoje 
įvykusį biologijos mokslų kon
gresą, kuris reiškė visišką kla
sinės genetikos palaidojimą Ru
sijoj. |

Po Stalino mirties neišven
giamai sekė ir Liscnko žvaigž
dės drauge su miglotomis jo 
genetikos teorijomis nusileidi
mas. Niekas nežino, kas jo lau
kia netolimoje ateityje* Jei kas 
reikalaus jam nupelnytos baus
mės už jo nusikaltimus prieš 
fnokslą ir daugelį tikrų moksli
ninkų, — baigia straipsnį žur
nalas, — tai tikrai nebūsime 
mes.

Laimėjo lenktynes 
į laisvę

LONDONAS. — Jon Opris, 
Rumunijos olimepinės lengv. at
letikos komandos žvaigždė, po 
sporto rungtynių Londone, pasi
šalino iš stadiono ir paprašė po
litinio pabėgėlio teisių. Jis, nors 
120 jardų kliūtiniame bėgime 
užėmė tik ketvirtą vietą, tačiau 
jo šuolis į laisvę iš raudonosios 
vergijos, atnešė daugiau malo
numo negu bet koks sportinis 
laimėjimas.

“Aš apie lenktynes bemaž nie
ko neatsimenu”, — pareiškė 
sportininkas, “viską, ką aš žino
jau, šokdamas per paskutinę 
kliūtį, buvo laisvės prizo pasie
kimas”.
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SVEIKATA BRANGUS TURTAS
PASIRENGĘS

4342 Archer Avė.. Chicago. 32
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Atsargiai su antibiotikais

Apie tokius “stebuklinguo
sius*' antibiotinios vaistus, kaip 
penicilinas ar streptomycinas, 
žmonės tiek daug nuostabių 
naujienų prisiskaitė ir prisi
klausė. Jie jau beveik įtikinti 
apie antibiotikų galybę visokiau 
sias ligas “pagydyti”. Bet a- 
pie tai, kokią žalą sveikatai gali 
padaryti antibioikai, kai jie be 
reikalo ar netiksliai vartojami, 
tai žmonės nežino. Apie blogą
sias antibiotikų savybes laik
raščiai nerašo ir per radiją ne
kalbama, kad pasenęs pencili
nas gali žmogų užsmaugti.

Visi juk atsimena, kai prieš 
keletą metų daugybė laiškų iš 
įvairių vietų pasiekė Amerikoje 
gyvenančius lietuvius, ir tuose 
laiškuose vis maldaudavo peni
cilino. Matoma, kad apie ameri-

vaistus.' Siųsti pasenusį strep- 
tomyeiną ar kitokį antbiotiką 
būtų nehumaniška, apgaulinga 
ir kenksminga.

Streptomycinas, kaip ir kiek- 
įvenas kitoks antibiotinis vais
tas, turi būti vartojamas tik 
šviežias, tik tiek, kiek reikia, 
ir tik tada, kada reikia, ir tik 
tokiai ligai, kokiai atitinkama 
antibiotikos rūšis gali pagelbė
ti. Apie tokius uždavinius gali 
spręsti tiktai sąžiningas medici
nos daktaras. Tik šarlatanai 
“šaudo” adata penciliną be bū
tino reikalo, be jokios atodai
ros, tik todėl, kad popularu ir 
lengva pasipinigauti.

Reikia žinoti, kad nei penici
linas, nei streptomycinas, nei ki
tokį antibiotikai visų ligų nepa
gydo, nevisuomet ir nevisus pa-

kietiško penicilino “stebuklingu- gydo. Reikia ir to neužmiršti, 
mą” žinios net Lietuvą pasiekė, kad ne vien pasenę antibiotikai, 
Apsidžiaugė lietuviai Lietuvoje bet ir perdažnas antibiotikų var 
amerikietišku penicilinu. Kaika3. tėjimas, ir permažomis dozomi3 
gal ir pakeikė, kad pencilinas dozavimas antibiotiniais vais- 
“r.epamačijo”. Spekuliantai taip tais gali baigtis gana liūdnai, 
pat pakeikė. Ir Stalino agentai! Jau vietos pristigo, todėl apie

Seržantas McKeon pasirengęs teis
mui, kuris prasidėjo vakar Parris 
įsiauti, S. D. Seržantas kaltinamas, 
kad }K«r jo žiaurumu balandžio mėn. 
nuskendo 6 marinai. (INSj

' ...........................-
ložės ir net grybinius organiz
mus), ir po to yra saugu taip 
išvalytus drabužius dėvėti.

Klaasia L. A.’ Vokietijoje. —

Du kartus, ir dar jaunas bū
damas, kairėje kojoje turėjau 
išiją — tai abu kartus buėo nu
statę .gydytojai. Bet pasigy
džiau tada ne gydytojų vaistais, 
bet moterėlės žolininkės pagal
ba. Šiemet po žiemos vėl atsi

naujino tas išijas. Spėju, kad 
tas pats išijas, nes skaudėjimo 
panašumas toks pat: nuo ėjimo 
ir nuo raižmosi ar nuo kito pa
našaus pajudėjimo labiausiai 
skauda. Ir kairę pašę strėnų 
skauda, kai lenkiuosi, o dar la
biau skaudR, kai ilgiau pasilen
kęs ką veikiu. Vaikščiojant la
biausiai skauda blauzdos rau
menį ir pakinkį. Gydytojas da
vė tablečių ir tepalo įtrinti; nie
ko negelbėjo. Vėl davė tablečių, 
tačiau jau netikiu jomis. Gydy
tojas sako, kad gali reikėti į- 
švirkšti vaistų. Ar gali tas į- 
švirkštimas padėti? Ar ką nors 
daugiau reikėtų daryti? Gal 
ponas daktaras patarsi, labai 
prašau. Man dabar 63 metai.

Atsakymas LA. — Senatvėj 
kūną jau ne taip lengva gydyti. 
Gaila, kad negali gauti tos mo- 
rėlėg žolininkės pagalbos. Jei 
dabar ten Vokietijoje medicinos 
gydytojas pataria tamstai injek 
cijas, tai privalėtum jo paklau
syti ir juo pasitikėti.

Aiškios gyvenamos vietos
Du valkatos buvo atgabenti 

į policijos nuovadą.
— Kur nuolat gyveni? — 

klausia darąs užrašus.
— Po atviru dangum — at

sako vienas valkata.
— O kur gyvena tamstos 

draugas?
— Vienu aukštu žemiau —

pasigirsta atsakymas.

i* OMU Z&C— ret. PR.
DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

1»57 W. GarCleld Blv4*
VAL: 1—4 Ir 5—•

4 vai. * s.Šeštadieniais nuo 1 Iki 
išskyrus ketvlrtad. Ir sekmad.

Dievo ir Kristaus neigėjai 
niekada nepagalvoja, kaip pa
saulyje, kuriame nebus Kris
taus, visa pasidarys purvina ir 
nuodėminga. F. M. Dostojevskis

3t. >Im KRIAU6ELI0HAITE
(Gydytoj* ir Chirurgė)

ugv m auvusruos 
SPEC1AL18TB

I7K West 7 Irt Btreel 
(Kampa* 7 Irt Ir Callfomla)

reL oftao ir rea. REpubllo 1-4144 
Vai. 11-S Ir S-S ▼. v. šešt. 1-4 p. p. 

PrlSmlma* tik pagal susitarimą.

BR. ANKA BALIURAS
AUSŲ, NOSIKS B 

UGOS
— Pritaiko akinius — '

6322 So. Westera Aveoue 
VaL: kasdien 10-13 vai. ir 7-8 vai. 
rak. šeštadieniai* 10-1 vai. Trečia
dieniai* uždaryta. Kitu laiku susitarus 
\ Oftao telefoną*: PR 8-8330

Rea telef. WAlbrook 5-5073

DR. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adrese*: 42*6 V. SSrd St,
Oftao tet REUaaoe 5-4410 

ReOd. telef. GltovcbiU 0-0011 
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m. 

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

DR IRENA KURAS
(Gydytoj* ir Chirurgė) , 

kCG4k.il. IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALI 8T9

HM South Westem Avanse
(MKDICAL BU1LC1NQ> 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
auo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo

V. —- S vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto Iki * vai. popiet.

Ofloe tel. RE. 1-1108 
Bes. tel. WAlbrook 5-3703

Ofiso tel. CLlffside 4-2806 
Rezidencijos: LAfayette S-UIS

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47tb Ir Herndtage) 

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 4 Iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., tšekyr. sek.

PeL ofiso YA. 7-5557, res. RE. 7-4904

DR. FRANK C. KWINM
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IMI Wsst 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 3 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:30 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOuuhall 8-0059 
2534 West 68 th Street'

Vai.: tik 16 anksto susitarė*. 
Telef. HEmlock 4-7080, neatsnkjns 

skambina C Putrai 6-2294.

pakeikė, kad JAV valdžia įsi
kišo į tą masinį penicilino parei
kalavimą. Mat buvo įtarta ne 
tiek, kad JAV piliečiai yra mel
žiami, bet kad iš čia apmokamų 
didžiulių rusiškų muitų per kai 
kuriuos bolševikams tarnaujan
čius bankus buvo išmokamos al
gos bolševikų laikraščių redak
toriams bei Stalinui tarnaujan
tiems agentams. Tiek to. Tas 
jau praėjo. Tik reikia tikėtis, 
kad nuo pasenusio penicilino ne 
daug lietuvių Lietuvoje nukentė 
jo, kad nuo penicilino ignoran- 
tiko vartojimo nukentėjusieji ne 
keikė Amerikos, Stalino “ap
šviestieji” agentukai Kauno' ir 
kitų miestų “bolkučkėse” per
daug neputojo rankoje laikyda
mi amerikietiško penicilino tū
tas ir burbuliuodami, kad “A- 
merikos kapitalistai užtvindė 
Lietuvą nuodais, kad sunaikirftų 
Lietuvos raudonąjį proletariatą, 
kuris yra ištikimas visų tautų 
išlaisvintojui ir didžiajam vadui 
bei saulei generalissimui Stali 
nui”.

Dabar fr vėl ateina iš Lietu
vos daug laiškų, ir beveik vi
suose laiškuose prašo ne peni
cilino, bet streptomycino. Kiti 
apie ' streptomyciną Lietuvoje 
jau tiek daug- “žino”, kad net 
laiške pasako, nuo kokios ligos 
jam reikia gydytis, kiek gramų 
jam atsiųsti; kiti net pakako, 
per kokią agentūrą iš anksto už 
muitą užmokėti ir t.t. Atrodo 
viskas tvarkoje, jei apie Ameri
kos streptomyciną daugiau žino, 
negu. mes amerikiečiai, bet...

Bet, siunčiant į Lietuvą strep 

tomycmą, reikia būti akilam.l 
Broliui lietuviui teikiant pagal
bą, reikia žiūrėti, kad jam ne- 
pakentųm. Ne pinigo gailėk, 
bet vargstančio lietuvio. Siun
čiant 'Lietuvon streptomyciną, 
žiūrėk, kad ant kiekvienos am
pulės būtų^data ir šie žodžiai: 
“Expb-es Deeember 1960. O tai 
reiškia, kad tokia data pažymė
tas streptomycinas ar kitoks an 
tibiotikas bus keturiem8 me
tams. Tik šviežias streptomy- 
<4n».i yra geras streptomycinas. 
Pasenęs ir terminuotai datai pa
sibaigus streptomycinas yra jau 
ne vaitas, bet nuodai, kartais 
net gyvybei pavojingi. _ 
x Jeigu ant streptomycino am- 
pulėg ar pakelio bus pažymėta 
“Espires hr Dec. 1966”/ toks 
streptomycinas, kol pasieks Lie
tuvą, kol bus vartojamas, jau 
gali būti neveikiąs, bevertis, net 
nuodingas. Kaikuriems speku- 
laintams gal tai nesvarbu. Gi I 
nesąžiningi agentai pusvelčiui j 
superka tokį pasenusį strepto
myciną, kurį jau reikėtų sunai-Į 
kinti ir išmesti, ir parduoda ne
žinantiems už gerą pinigą. Sau
gokitės, broliai, saugokitės, siųs 
kitę Lietuvo savo giminėms ne 
nuodus, bet šviežius ir gerus

dožas teks pakalbėti kitą sykį.
DAKTARO ATSAKYMAI Į 

. KLAUSIMUS

Klausia P. J. — Kadangi da
bar daug kas siunčia drabužius 
į Lietuvą ir Sibirą saviškiams, o 
kartais suinčiami rūbai būna pa 
dėvėti, pirkti ar dovanoti, ir ne
žinia, kas juos dėvėjo, taigi, kad 
nepersiuntus giminėms kokios Ii 
gos, ar užtenka senus rūbus iš
valyti valykloje, o gal reikia dar 
kitokiu būdu juos dezinfekuoti? 
Už patarimą iš anksto Tamstai 
labai dėkingas.

Ats&'kymas P. J. — Amerikie
tiškose valyklose drabužiams va 
lyti priemonės "T nafta, karštu 
prosu prosinimas ir pan.) yra 
pakankamos dezinfekcijai, už
muša visus mikrobus (tuberku-

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

16 WGES stotie* — Banga 1394
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

3:46 Iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 Iki 9:80 ryte

PIRMADT1SNNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAU. 8:30—8:80 v. r. 16 etoUce 

WOPA — 1490 kU.
Chicago 29, U. HEmlook 4-1418 

7131 So. BOCKWELL BT.

SKAITYKITE LINKSMĄ MĖNESINĮ LAIKRAŠTĮ

Vėplą
Karikatūros, šaržai, anegdotai, feljetonai ir įvairus 

humoras. Metinė prenumerata tik $1.G0.
Adresas: VĖPLA, 1221 BISHOP AT., AVITE 3, 

MONTREAL, QUER£C, GANABA

rt? ;«u,
VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventoją žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir SkoJiofaso Bendrovėse yni 
saugu ir pelninga.

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną. JllU Ji C 1 ' e I 1 •

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

gydytojai m chirurgai 
- MOO West 6l«t Street

Vai. pirm. lt antr. 10 Iki 13 ryto, 
21kl 4 Ir « Iki 9 popiet; ketv. Ir 
penkt. 3 Utį 4 Ir 4 Iki 9 popiet Šeš
tadieniai* 10 Iki 3 vai. popiet.

Oftao tel.PRospect 4-1795 
Rea. tel. GRovehlll 4-5603

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avesn* 
(Kampa* 47-toa ir Damen Avė.) 
VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

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

Telef. oftao LAfayette 8-8048
Rez.: WAJbeook 5-8848

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvfr., peakt. 1-4 Ir 7-3 
Antr. t-6, taeč. ir Seit. pagal sutartie*

DR. Z* DAMILEVI6IUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1817 South Westere Aveaae 
Chicago 29, m. 

Pa*tmatymal pagal sutartie*
Telefonas REpubUo 7 6888 

Rezidencija: ORovehUl 8-8181

•R. T< BURBULIS ,
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oftao vai.: nuo 2-4 ir auo 4-8:80 v. 
vak. Sefttadienials nuf 2 1M 4 popiet

Trečiadieniai* pagal sutarti 
Oftao tel. Vlrginia 7-0084

tel. BEverly 8-8344

' DR. A. MARIUKAS \
6700 S. Wood Street

Atostogose iki rugp. 2 dienos.
Reikalui esant prašom kreip

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

03. JULUA M0NSTAVI4IUS
GYDYTOJA IB CHI&URG& 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Butai: 1453 W. 103 St., Benori y Hllla 
Vai.: kasdien nuo 4 v. v. Iki 9 v. v., 
Išskirus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet

Tel.: Oftao — FUnmaa 5-4744 
Buto — BEverly 8-3944

DR. VYT. TAURAS-
TUPAIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
BPKC. MOTERŲ LIGOS

Ofime Ir rezid.: 241« W. 61st 84.
Tel. PRospecV8-1223 arba WE 4-6677

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr:,
Trečlad. ir Penktad. 4-9 vai. vak. U 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet 
- 1 ■—■■■■■ ■' ■ ■ 4 ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■' ■

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avcsma
VAL. Kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais Iz 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 4-1135

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street

Tet ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-4147

Uit. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

m<>«< r,| ligos Ir akušerija) 

4055 /krcher Avė.
Kampas Archer ir California Ava 

VAJL-: 2—4 ir 4—8 v. p. p. 
fcešt 2—7 vai. p. p..
Išskyrus sekmadienius.

Sukakluvinių Metų Dovanos Taupytojams
r-MTSTK -Ai -.B3RB

Šiais metais Ciane Savings mini save JO mėty 
sukaktį. Šia proga bendroves vadovybe nutari 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tas* 
pytojams. Štai jos:

1. Kas atidarys nauja sąskaitą arba padės į senąją $56.00 ar 
daugiau, tai gaus dovanų bendrovės laktą su termometru 
arba puikią piniginę.

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

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

GRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATIOR 

2555 West 47th Street UtayMta 3-1443
B. R. Pietkiewici, pre«.; E. R. Piatkisvdcs, Bokr. ir advokatas

Mokame aukštu* dividendu*. Keltuojame čekiu*. Parduodame 
Ir IBperkatne valatyM* boaus. Taupytajam* patarnavimai veltui. 
ATIDARYKITE 8A8KAJTĄ Al ANIMEN. APDRAUSTA AKI $i0,<MM

DARBO VALANDOS: plrmad. Ir ketv. Uuo 9 iki S vai. vak.; 
antradieni ir penktadieni nuo 9 Iki 5; trečiadieni ušdaryta. 
o šeštadieniai* nuo t valandos Iki vidudienio.

Oftao HEmlock 4-5815 
Rez. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ TH 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. 
Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfay.Hte 3-49^9 
Namų — CEdarcrcst 3-'i784

DR. ALBINA PRURSKIS 
DR. VLADAS PRURSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St. 

Kasdien D—7 Vai. vak. šeštad. auo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Oftao tel. Ylctory 2-1484. Resid. 2437
W. 62nd St., tel. RepuUlo 7-8818.

Atostogose iki liepos 28 d.
Oftao telefonas — Blshop 7-3435

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' 4842 Archer Avenue 
(Kampa* Kedsle ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai, 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 8—3 
Šeštadieniais 1—4 v. p.

▼. vak.

' Ofiso tUef. VAnta 7-1164
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS - 

756 Weet 854h Street
(kampas Halsted Ir 86-ta gatvU) 

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

šeštadieniai* 1—4 vai.

Tek WAlbrook 5-2670 ,
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
M&rųuette Medical Centor 
6182 So. Kedzie Avenue 

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 
oštAl.Trečiad. ir šošt pagal sutarti

Tai. ofiso PR. 4-3888, res. RE. 7-9199
AB. K ICIIIf l*M Irlt. A. JEnRIW9

GYDYTOJAS IR ČHIRURGAS 
(LIKTUVIS GYDYTOJAS)
2500 W«it 68rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
ibi 9 vai. Trečiad. Ir šešt. ušdaryta

TslaflMMM ORovehUl 8-1695
38. ŠLB4NA «. JUŠKAtaa} uoų steciausi.

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą. Utakyrua trečiadieniu*n*™

Telefoną* RKltanoe 5-1811

ML WALTUl L KNBTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
SK» Weto 5Mb Street ’

Vkih 3—4 popiet, erto—3:80 vak 
Trečlad. pagal sutarti

K oftao Ir buto OLymplo 3-4139
UflL F. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
15šh St, Ooero

1—3 v. ir 4-—3 v. vakar* 
Išskyrus trečiadieniu*

flm 49*
13 Iki

Oftao telef. LAfkyefte 3-3210, jei 
neatsiliepia, laukite KEdzIe 8-2843

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 8. Archer Av*
VAI*. Kasdien popiet nuo 13-3:30 v. 
vrt. pfrm.. antr., ketvbrt. 4.8:te v. 

Trečiadieni tik «u*tt*rh.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpuUta 7-2300
SPECI. chirurgines ir 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

VAL.: Pirm., ąntr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 —.8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečlad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Tek oftao PRospect 4-9400
K« /.iii. PRospect 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūta) T

GYDYTOJA IR CHIRURG®
6248 South Kedzie Avemne

Vai. kasdien 1-3 p.p. Ir nuo 4-3 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct.. Cicer* 
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 5-5 vaL 

vak. šeštadieniai)* 10-3,
Trečiad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLymplo 9-1381

TeL oftao Vlotory 3-1581
1 • ' Rez. Vlctory 9-0743

DR. V. VILEIŠIU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gntvtųj 

PrUmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p, 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet. 

Tel. ofiso PR. 6-6444, rez. EDE. 4-3159

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Bd.
VAL nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 3 vak.

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 4-0257, rez. PR 6-4459

DR. P. Z. ZALATOMS
1821 So. Halsted Street

Tel. oftao CA 4-0257, rez. PR 9-4459 
Rezid. 4400 & Artestan Avw
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Antradienis, liepos 17, 1956 ,

RYŠKĖJA JAV POLITIKA
JAV viceprezidentas Nixon atliko vienuolikos dienų pasau

linę kelionę. Jis aplankė Tolimuosius Rytus, Azijos Pietryčius, 
Viduriniuosius ir Artimuosius Rytus ir turėjo pasikalbėjimą 
su Ispanijos užsienio reikalų ministeriu Arta jo vienoje Ispanijos 
gražiųjų salų.

Nixon į didelę politinę kelionę buvo siųstas prezidento Eisen- 
howerio. Savo kelionės metu viceprezidentas Nixon paryškino 
JAV užsienio politiką, kuri liktų JAV politikos pagrindu, jei 
prezidentas Eisenhoweris vėl būtų perrinktas Jungtinių Ameri
kos Valstybių prezidentu. JAV politikos paryškinime žymesni 
trys aspektai: JAV patikimo Formozog vyriausybę, jog ji nebus 
apleista; JAV įspėjo vadinamus neutraliuosius, jog priėmimas 
žadamos sovietinės ūkinės paramos būtų virvės užsinėrimas ant 

• kaklo; JAV siekia tampresnių santykių su Ispanija. Įspėdamas 
Azijos kraštus dėl pasitikėjimo sovietais, Nixon nurodė Pa
baltijo pavyzdį.

PATIKINIMAS FORMOZAI

Jau seniai yra vieša paslaptis, jog Anglija bando įtikinti 
JAV, jog reikia baigti Formozos klausimą, kurio sutvarkymas 
palengvintų padėtį Tolimuosiuose Rytuose. Anglija nori, kad 
JAV atsisakytų remti nacionalistinę Kinijos vyriausybę, pripa
žintų komunistinę Kiniją ir ją priimtų į Jungtnes Tautas, paša
linus iš jų Formozos vyriausybės atstovą. Angliją seka kaiku- 
rie Europos kraštai ir vadinami Azijos neutralieji. Nestinga ir 
Amerikoje balsų, kurie siūlo keisti Kinijos politiką komunistinės 
Kinijos naudai. Anglija, atsižvelgdama į JAV rinkiminius me
tus ir iš to kylančius nepatogumus, siūlo peržiūrėti Kinijos 
politiką po rinkimų, suprantama, pageidaudama, jog prieš rin
kimus Formozos vyriausybei būtų neduota naujų patikinimų. 
Gerai žinoma, jog ir komunistinės Kinijos vyriausybė kreipėsi 
į Formozos vyriausybę, siekdama tiesioginių derybų dėl For
mozos pasidavimo.

Nixon nuvežė nacionalistinės Kinijos vyriausybei patikini
mą, jog JAV Formozos vyriausybės neapleis. Komunistinė Ki
nija nebus pripažinta ir nebus įsileista į Junatines Tautas. Ang 
lijos spauda pirmoji prašneko, jog naujieji patikinimai siekia 
porinkiminius metus. Jei Eisenhoweris bus perrinktas, JAV ir 
toliau rems nacionalistinę Kinijos vyriausybę, nepripažins ko-

‘ munistinės Kinijos ir ji nebus įsileista į Jungtines Tautas.
ĮSPĖJIMAS NEUTRALIESIEMS

Paskutiniuoju metu neutraliųjų blokas sustiprėjo. Jo prie
šakyje stovi Indijos Nehru, Egipto Nasser ir Jugoslavijos Tito. 
Neutraliųjų blokas skelbia nenorįs dėtis nė su sovietais, nė su 
vakariečiais, o likti neutralus. Politiškai neutralieji daugiau yra 
linkę į sovietų pusę. Kinijos klausimu jų pažiūra yra komunisti
nė. Bet nenori aštrinti santykių ir su JAV, bijodami netekti JAV 
dolerių. Viceprezidentas Nixon rimtai įspėjo neutraliuosius, ką 
reiškia sovietų žadama ūkinė parama. Ji reiškia patekimą į 
sovietines pinkles, artėjimą į sovietinių satelitų padėtį ir savo
mis rankomis užsinėrimą kilpos ant kaklo. JAV, priešingai, 
ūkiškai atsitikusiems kraštams duoda paramą ir neturi politinių 
užkulisių. Kraštai, kurie priimtų sovietinę paramą, vargu ar 
galėtų tikėtis paramog iš JAV. Kaip sovietai nesilaiko pasiža
dėjimų ir pasirašytų sutarčių, Nixon nurodė Pabaltijo kraštus.

Viceprezidentas Nixon nesustojo Indijoje, perskrisdaams 
jos teritoriją,

SANTYKIAI SU ISPANIJA
Grįždamas į Washingtoną, viceprezidentas Nixon tarėsi su 

Ispanijos užsienio reikalų ministeriu Artajo. JAV jau seniai 
nori Ispaniją įtraukti j Atlanto paktą, bet tam kietai priešinasi 
Europos kraštai, pirmoje eilėje Norvegija ir Danija. JAV į Is
paniją žiūri grynai iš karinio taško; Europos kraštai pirmoje 
eilėje skaičiuoja politines nuodėmes. JAV karo vadai mato, 
jog Vakarų Vokietijos kariuomenės dar nėra ir nežinia, kada 
ji bus sutarto dydžio, o Prancūzijos Atlanto paktui pažadėtos 
divizijos perkeltos į Alžeriją. Karo atveju Prancūzija būtų ne
veiksminga. Tokiu būdu Atlanto pakte yra didelė spraga. Ne
galėdamos Ispanijos įtraukti į Atlanto paktą, JAV siekia glau
desnių tiesioginių santykių su Ispanija. Paskutiniuoju metu JAV 
ir Ispanijos santykiai darosi vis šiltesni. Nixono susitikimas su

/ Ispanijos užsienio reikalų ministeriu Artajo tuos santykus dar 
labiau sustiprino. JAV turi vilties, jog Ispanija galėtų pagerinti 
Prancūzijos ir šiaurės Afrikos santykius. Ispanijos vardas Šiau
rės Afrikoje yra geras.

Politinė Nixono linija paryškino JAV politinius siekimus 
ateityje, kurie paskutiniu metu buvo dalinio įtarimo ženkle. 
JAV politika lieka nepakeista. St Daunys

Santariečiai apie save ir 
kitus

riusi nemažą pažangą. Piktų 
svaidžiojimųsi žodžiais “cicili- 
kas” ir “klerikalas” dabar nėr 
užtinkame. Tačiau santariečiai 
daro kelių dešimtų metų šuolį 
atgal (pusi. 36) bandydami 
“Draugą” pakolioti klerikalais. 
Šitokį tariamą humanizmą at
stovauja Santara.

Du vadovaujantieji studentų 
organizacijos — Santaros—na
riai V. Kavolis ir V. Adamkavi- 
čius suredagavo leidinį “Antro
ji metinė Santaros knyga. 1956 
m.” Apibūdinant santariečių 
ideologiją čia be kitko rašoma:

— Kultūrirtinkų gretose san- 
tarietis gal yra artimiausias eg
zistencialistiniams poetams ir 
filosofams (pusi. 16).

Žavėdamiesi degneruotų Pa
ryžiaus egzistencializmu, savąjį 
filosofą St. Šalkauskį lygina 
prie komunistų, tvirtindami (p 
23), jog reikią įsisąmoninti,
“kad St. Šalkauskio koncepci- 

‘ja, jog lietuviškoji kultūra yra 
vien fonfia, kurią turįs pripildy
ti katalikiškas turinys, yra vi
sai paraleli komunistinei”.

Lietuvių spauda nuo XIX pa
baigos ir XX šimtmečio pra
džios, kada laikraščiuose buvo i £ruPcS 
pilna koliojimųsi, jau yra pada- tinis thoras (išpildė ir sudėtin- greičiau Mikučio.

I Dainos diena
Vėl pasirodė patobulėjusi ir 

pagražėjusi, gausiau iliustruota 
“Užuolanka”. Vedamuoju — J. 
Kreivėno straipsnis “Dainos ke
lias”. Autorius be kitų dalykų 
primena Pirmąją Dainos šven
tę, įvykusią 1924 m. rugpj. 32— 
24 d. Kaune. Rašo: — Joje da
lyvavo 87 chorai su daugiau 
kaip 2,860 dainininkų. Jungtinis 
choras čia padainavo tik miš
raus choro' nesudėtingai har
monizuotų liaudies dainų. Pro
gramoje dalyvavo ir chorų

MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CftTCAGO. ILLINOIS

PRINCAI IX FOTOGRAFAI

Rainier ir jo žmona Grace Paryžiuje buvo apsupti fotografų ir spaudos žmonių, kurie klausė ar princesė
nelaukianti įpėdinio. Į tai ji atsakė, kad gandai.

totogratų
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DĖL LIBERALIZMO L ’V.

ST. DZIKAS, E lizabeth, N. J.
Mūsų kultūros žurnale Aidai sų, ypač tremtiniškųjų, libera- 

nesenai tilpo du straipsniai Ii- '• lų veidą, remdamasis labai gau- 
beralizmo tema. Vienas jų (St. | šiomis jų raštų citatomis. Kita- 
Yla, Lietuviškasis liberalizmas me straipsnyje J. Girnius (Li-
nacionalizmo ženkle, Aidai/ 7, 
8 ir 9 nr. —»1955 m. ir 1 nr. —- 
1956 m.) bando nusakyti mū-

gesnių dainų), pavasarininkų, 
klaipėdiečių, šaulių ir ateitinin
kų. Per abi dienas buvo padai
nuota 44 dainos. Čia dalyvavu
sių chorų didžiausią dalį sudarė 
bažnytiniai ir jiems artimi — 
44 chorus; mokyklų — 17 cho
rų, neaiškios priklausomybės — 
dažniausiai vietos pavadinimais 
— 13 chorų, kitokių — 13 cho
rų.

Daug informacijų ir 
payeikslų

“Užuolanka” spausdinama of
setu, kas duoda daugiau gali
mybių panaudoti iliustracijas. 
Jų čia gausu iš Dainų šventės, 
iš gražiųjų Lietuvos pastatų, 
Vaitiekūno paveikslų kopijos, 
scenos darbuotojų nuotraukos. 
J. Rimašauskas įdomiai rašo 
apie Lietuvos okupacijos, ypač 
pirmųjų dienų, sunkumus. Jo 
nuomone, iki šiandien Lietuva, 
dėlei raudonųjų deportacijų ir 
žudymų, neteko apie 800,000 
žmonių. Albinas Valentinas tę
sia vysk. Valančiaus vežėjo at
siminimus, A. Vilainis apžvelgia 
dail. Vaitiekūno kūrybą, P. Trei
gys rašo apie naujesniuosius 
vaidinimus Chicagos scenoje.

beralizmo klausimu, Aidai, 4 
nr., 1956 m.) dėsto grynai teo
retinį liberalizmą, o taip pat pa
tiekia daug samprotavimų ki
tais šalutiniais klausimais. Be 
kita ko, jis randa kun. St. Ylą 
daugeliu atvejų subjektyviai 
interpretavus jo cituojamus au
torius ir stebisi iš viso, iš kur 
anas tokį liberalizmą susikū
ręs. ;

Kun. St. Yla savo lietuviško
jo liberalizmo analizę rėmė pa
čių liberalų raštų citatomis, 
kuriuose vienu ar kitu būdu bu
vo bandoma nusakyti lietuviš
kąjį liberalizpią. Kadangi jis 
nėra lengvai nusakomas, o pa
galiau prie jo dažnai einama iš 
priešingų kampų ir jo vardu va
dinama su juo nieko bendro ne
turinčios pažiūros ir nusiteiki
mai, tai ir kun. St. Ylos ana
lizuojamasis liberalizmas nebu
vo nė utopinė idėja, nė, antra 
vertus, pabaisa. Autorius yra 
niekuo dėtas, jei liet. liberaliz
mas nėra dar “atsivertęs” nė iš 
diktatūrinių tendencijų, nė at
sikratęs ateistinių, laicistinių ir

lerancijos ir sąžinės laisvės idė
jomis” (163 p.). Kitur sako: 
“Liberalizmo pagrindas yra ti
kėjimas nelygstamu asmens

V13-giau — tik tokias pažiūras 
pažįsta mano esą tikri liberalai. 
Tokius juos kun. St. Yla savo 
straipsnyje ir pristatė. Auto
riaus suklysta gal tik tame, kad 
jis nuoširdžių liberalizmo jieš- 
kotojų, senai pamirštas teori-

— J. Daug. i jas išradinėjančių studentų ir

kitokių pamušalų. Dar dau- ir laisvės dialektika, kuria jis 
remia savąją liberalizmo teori
ją. Gal dėlto ir bendrai libe
ralizmas, o ypač lietuviškoji jo 
atmaina, neką bendro teturi su 
J. Girniaus liberalizmo idealu. 
Kiekvienas libefalizmas laikyti
nas daugiau "formos, o ne turi
nio dalyku. Todėl jis ir buvo
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17 tęsinys

Ji nemiegojo šitą naktį, užtatai girdėjo, kad tiktai 
vienas buvo tylus ir sapnavo savo lovoje — patsai ma
žasis. Jonas blaškėsi — motina žinojo, tai jis negalėjo 
taip lengvai išsižadėti bėrojo, o už sienos Judita laukė 
nesulaukė aušros. Ji gi pati tokių naktų turėjo daug, 
tačiau niekuomet nebuvo taip nuvargusi atsikeldama, 
kaip šį rytą, kai išleido svetimą moterį, svetimo tikėji
mo ir tautos, su savo vežimu, savo arkliu — pas savo 
sūnų.

Ji regėjo, kad prieš pat įlipant į vežimėlį, Judita 
truputį smaigstėsi, ji nežinojo, kaip turi atsisveikinti — 
tiktai savo vaiką ji žinojo kaip, ne šiuos du. Ir Jonas 
stovėjo iš tok>, jis mielai norėjo pasunkinti išvažiuojan
čios svarstymosi. Tačiau Vibrienė pati ištiesė ranką, 
nesiartindama perarti, kad Judita dar labiau nevargtų, 
manydama, gal reikia pabučiuoti.

Minutę jos laikė viena kitos ranką, ir paslėptoje 
gelmėje motina manė": — Tu laikysi mano sūnaus ran
ką netrukus — ar jis žinos, kad tave liečiau tais pirš
tais. — Truputį jos balsas pasviro, kai ji pasakė: —

— Neminėk mūsų blogu, gyvenome, kaip išma-
-

— Dėkui tamstai, — sako Judita, taipgi netvSr- 
tai, — ir garsiau taria, — dėkui, Jonai. — Jai yra atsi
sveikinimas visiškam, kaip ir tiems dviem — ji net ne-

Judita pavarė arklį ir Jonas nusisuko ir nuėjo į 
trobą — jis nenorėjo matyti bėrojo paskutinės valan
dos, — manė motina, bet ji žiūrėjo ir netyčia šyptelėjo: 
Judita iš pat pirmo sujudėjimo»pakėlė botagą ir suplie
kė arklį, visu kūnu palinkus į priekį — šitaip, turbūt, 
darė jos protėvis, pradėjęs prekybą vežimėliu po kai
mus.

Tai, kaip keista, pagalvojo Vibrienė, kad po jos 
stogu tiek ilgai išgyveno žydė. Gyveno. Per amžių am
žius nebuvo madoje, kad tos tautos žmonės net nakvy
nės prašytųsi pas ūkininką — ir čigonai taip, paklydė
liai, keleiviai pakeliui į atlaidus ar pas gimines, net 
elgetos, bet žydas užvažiavo trumpai prekybai, visuo
met žiauriai šunų įlotas, pats atveždavo savo prekę, ar 
paimdavo iš žemdirbio ir, tuojau traukėsi iš kiemo.

Tačiau vieną kartą jau buvo buvę, kad toji svetimo 
gentis įėjo į namus — nė šunės lojo įeinant, nė galėjai 
sulaukti išlojant — nekliuvo niekas po kojų, nevarstė 
durų nematomai — tai net ne vaiduoklis, bet vistiek 
buvo. Vibrienė tebemoka atmintinai sesers laišką, kad 
ir norėdama, negali užmiršti — taip, kaip būnant mažai, 
pusmergė - miesčionkėlė išmokino kalbėti užkeikimą — 
ji sakė: maldelę — kai ant ko pyksti. Kai motina iš
girdo, Monika prižadėjo, persižegnodama, kad niekuo
met nekartos tos balabaikos, kad užmirš. Bet kaip ga
lėjai užmiršti, kad nesidavė, kad nepajėgė išspjauti? Ji 
užmiršo nejusčiomis, vėliau — ir atsiminė tą įvykį, kai 
pamatė, jog sesers laišką išmoko nesimokydama. Visą 
ilgą, pilną visokių naujienų, kurios terūpėjo tiktai mies
te gyvenančiai, turinčiai daug laiko moteriškei — ta
čiau kiekvieną žodį Vibrienė žinojo, tarytum turėjo ati
darinėti sunkią skrynios atkaltę, kol atras tuos kelius 
žodžius: — „Mykolas gyvena su žyde susidėjęs. Tikra 
žydelka, ruda“.

Seseriai Magdalenai tebuvo tiktai gėda, kad jos 

sesers vaikas ir krikšto sūnus galėjo padaryti taip —
PanevCžio miesto jung- slepia, Ji patvirtina: — Mykolas atvažiuos kiek galima
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praeityje toks įvairus, nes į tą. do nė jo tolerancijos, nė tikėji-

pagieža nihilizmu persunktų at
sitiktinių rašeivų mintis bevil
tiškai bandė suderinti, susiste
minti ir net filosofiškai apdo
roti, na, ir duoti nors apytikrį 
lietuviškojo liberalizmo pjūvį. 
Uždavinys, žinoma, nelengvas, 
tačiau jis buvo atliktas kruopš
čiai.

J. Girnius augščiau minėta
me straipsnyje be kita ko šitaip 
nusako liberalizmą: jo “pagrin

formą buvo įdėta be galo įvai
rūs turiniai.

Liberalų frontą belipdant

Jei socialinėj srityje libera
lizmas reiškės, kaip laisvojo 
ūkio šalininkas o politinėj sri
tyje — kaip demokratijos pro
paguotojas, tai pasaulėžiūrinė j 
nlntmėj jis daugeliu atvejų i- 
dentifikavo save su laicizmu, 
ateizmu, nihilizmu , ir kitais vi
sai neliberališkais sąjūdžiais. 
Ir tai dėl to, kaip teisingai J. 
Girnius paminėjo, kad deramas 
santykis tarp tiesos ir laisvės 
nebuvo išlaikytas, visiškai pir
mosios nenaudai. Pasaulėžiūrų, 
idėjų, dogmų, tiesų ir princi 
pų baimę ir net neapykantą 
mūsieji liberalai taip beatodai 
riškai demonstravo, kad bet 
kokios pastangos čia jus patei
sinti ar apginti yra beviltiškos 
Kun. St. Ylai šioj srity išradi
mų daryti nereikėjo, jis tik nu
rodė labai gausius šaltinius.

Jau kuris laikas bandoma su
lipdyti vieningą lietuviškųjų li
beralų frontą. Į jį norima į- 
traukti vad. kairįjį sparną, ku
rį atstovauja DDT (įimant so
cialdemokratus — priešingybę 
liberalizmui socialinėj srity) ir 
“atsivertusius” diktatūroj šali
ninkus, atseit mūsų tautinin
kus su jų dvasiniais giminai
čiais. Taigi šis liberalų fron
tas nedaug ką bendro tegali tu
rėti su tuo liberalizmo idealu, 
kurį propaguoja J. Girnius. O 
visdėlto kruopštusis filosofas, 
greta grynai teoretinio pobū
džio samprotavimų, daugelių at
vejų negaili malonių žodžių 
r^įsų vad. liberalams, o ypač 
kaikuriems jo skelbėjams, nedinė prasmė išreiškiama nelygs

tamo žmogaus vertingumo, to- žiūrint to, kad gerai žino, kaip
toli jie yra nuo tikrojo libera
lizmo. Gal toji gera intencija 
įkalbėti mūsų liberalams pasi
savinti jo skelbiamą liberalizmo

mo nelygstamu asmens vertin
gumu. Nežinia, kokį liberalizmą 
atstovauja ir jo revoliucinis an
tagonizmas visam “gerajam pa
sauliui” (kabutės Railos). (Lie
tuvių Dienos, 1956 m. gegužės 
mėn.). Paskutinioji Br. Railos 
konversija jo į liberalizmą, J. 
Girniaus propaguojamąjį, dar 
neatvedė.

Palietęs seną bolševizmo kil- 
dinimo iš liberalizmo ginčą, J. 
G. mano, kad esą “absurdiška 
bolševizmo iškilimą istoriškai 
grįsti liberalizmu” (159 p.).
Liberalizmas toks, kokį jį pa
žįstame iš praeities patyrimo, 
besiremiąs laisve, o pamiršęs 
tiesą, be abejojimo, sudarė pa
lankias sąlygas susiformuoti į- 
vairioms pasaulėžiūroms, o tarp 
jų ir tai, kuri atitinkamai papil
dyta politine ir socialine doktri
na reiškiasi kaip bolševizmas.

J. Girniaus liberalizmo kons
trukcija yra graži idėja, su ku
ria nedaug teturi bendro prak
tikoje besireiškiančios įvairios 
liberalizmu besivadinančios pa
kraipos. Ir tai patvirtina jo 
teigimas, kad principai, sudarą 
liberalizmo esmę, yra bendri vi
siems demokratams (166 p.) ir 
“kas yra svetimas demokratinei 
minčiai, tas yra svetimas ir li
beralizmo dvasiai”, (158 p.), 
arba “visi demokratai turi ly
gią teisę į liberalizmo vardą 
(166 p.). Taigi J. Girniaus li
beralizmas yra idėja, kurios tu
ri siekti kiekvienas žmogus, ku
ris save nori vadinti demokra
tu. Tad šis liberalizmas ir ne
gali būti kurios nors srovės ar 
fronto monopoliu, o galėtų būti 
propaguojamas, kaip išganinga 
idėja, kaip tam tikras moralinis 
nusistatymas, visų pfipažįsta- 
mas ir vykdomas.

Savo darželiu besirūpinant

\' f
Baigiant tenka atkreipti dė

mesį į bendrai mūsų laikraštijoj 
privertė autorių nukrypti toli I jsivyravusią arogancijos dvasią, 
nuo puikių teoretinių sampro- kurios, gaila, nevengia ir mūsų 
tavimų į gausybę publicistinių j garbusis filosofas, kas šios ka-

vertingumu ir santykiuose su -sampratą ir gyventi pagal ją, 
žmogumi atsisakymas bet ko
kios diskriminacijos (religinės, 
politinės, rasinės, tautinės)”
(162 p.). Manau, niekas nieko aliuzijų, 
negalėtų pasakyti prieš šitokį 
liberalizmą, kurio praktinis 
reiškimasis gyvenime neprieš
tarautų šiems pagrindams. Ta
čiau reikia pažymėti, kad libe
ralizmas visada ypač pabrėžė 
visokią laisvę — iš čia ir jo var
das ir niekad perdaug nesirū
pino tiesa. Priešingai — nere
tai visai ją neigė ir maža tesisie- 
lojo J. Girniaus minima tiesos

Koks liberalizmas?

Krinta į- akis nepaprasta J. 
Girniaus pagarba Br. Railai, 
kurio prieš penkis metus para
šytu liberalizmo klausimu 
straipsniu jis daugiausia remia
si. Jis Br. Railą laiko “vienu 
tiesiausių lietuviškos sąžinės 
žadintojų, vienu nuoširdžiausių 
demokratinių konvertitų, turin
čiu drąsos dalykus imti atvirai 
(159 ir 162p.). Gi kun. St. Ylą 
jis apkaltina, kam jis nekelia 
klausimo, “kurios šio (Railos) 
pažiūros išreiškia liberalizmą ir 
kurios atspindi tik jo asmeni
nius laisvamaninius nusiteiki
mus.” (161 p.) Gausūs Br. Rai
los straipsniai Vienybėje nero-

tegorijos žmonėms, rodos, nėra 
įprasta. Net gi savo būsimus 
kritikus, taigi tuos, kas drįs pa
sisakyti dėl jo straipsnio, J. 
Girnius negailestingai “tiesia 
ant žemės”. Jis straipsnio gale 
išdėsto, ką tie neišmanėliai jo 
kritikai bandysią rašyti, kuo jį 
kaltinsią ir, svarbiausia, kad jie 
tai darysią “plūstamąja pras
me” ir kad tai būsiąs “liudiji
mas tos dvasios, prieš kurią 
šiuo pasisakymu” jis kreipęsis. 
Pagaliau jis pataria jiems rū
pintis savo darželiu ir nesikiš
ti į žodinę kovą. Kažin ar tai 
reikalinga ir... liberališka?

Daugiau būtų J. Girniaus 
straipsniu laimėta, jei autorius 
būtų apsiribojęs neiškreipto li-

(Nukelta į 4 psl.)

ir gyvena nepadoriai ir dar su žyde ,ir dar su ruda — 
Vibrienė žinojo, jog taip sesuo jaučia. Tačiau nemokėjo 
suprasti kaip yra jai pačiai, motinai. Tai nebuvo gėda, 
nė tasai praradimas, kai motina atiduoda sūnų marčiai, 
nė vien tiktai*jo nuodėmingos padėties jutimas — ji 
tiek daug jo nusikaltimų nešė savyje^ kurie buvo ne
matomi kitiems, jog tai nebegalėjo jos apsunkinti, ta
čiau šičia buvo kažiko perdaug ,ko nebeįstengė susemti. 
Tarytum jis buvo pusiau numiręs, jos vaikas, jo nega
lėjai atgaivinti ir nė laidoti — ji buvo' taip pavargus 
nuo to, kad nemokėjo suprasti, ir jai reikėjo pagalbos. 
Bet ji žinojo, kad be reikalo ji važiuotų į Kauną: ji jau 
buvo išmokus daug, ko nepajėgs nė motinos teise, nė 
ašaromis atitaisyti, ką padarė jos vaikas.

Ir tada Kazimieras, sūnus klierikas grįžo iš semi
narijos vasarai. Praėjo vienas vakaras ir kitas, suėjo 
savaitė ir motina laukė, kada jis prabils, negalėjo būti, 
kad jis nežinojo apie brolį. Net jeigu jie nesusitikinėjo 
dažnai, net jeigu iš tetos tebūtų išgirdęs. O Kazimieras 
kalbėjo apie viską, tiktai Mykolo nė žodžiu nekliuvo, ir 
kartą motina neištvėrė: ne, ji nenorėjo ko nors daugiau 
ir naujo besužinoti, tiktai, kad jis, kuris jau arti kuni
go, kuris buvo mokinamas ne tiktai Dievo garbinimą 
perteikti žmonėms, bet 'ir padėti jiems suprasti daugelį 
dalykų, jis pirmiausia turėjo palengvinti motinai. Ir 
ji tarė stačiai: — Ką sakei Mykolui ? —

Klierikas nuleido galvą, ir motina netrukus paklau
sė vėl: — „Aš nežinau. Tu man išaiškink, Kaze
li ---------- "

— Mama! — jis sušuko, lyg buvo jam įdurta ir 
labai skaudžiai, ir paskui jis prabilo prašančiai: — 
„Mama, ar nebus geriau, kad mes nekalbėsim?“ — Ir 
dabar ji matė, kad jis buvo taipgi reikalingas paramos, 
jis tiek pat mažai tegalėjo — nieko negalėjo, ir ji 
nebesakė daugiau nieko.

.... . ____ ....

»
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Į smuklę, Sari Franeisco mieste, įvažiavo 1930 m. Fordas, išverkdamas duris, išvartydamas kolonas ir 
nubarstydumas tinki}, šoferis sako, kad neveikė xstab džiai. Tačiau biznis toj smuklėj eina kaip papras
tai. (INS)

MŪSŲ KOLONIJOSE 'jLos Angeles, Calif

Chicagoje.

RAMOVES 5 METŲ 
SUKAKTIS

L. S. Ramovė birželio 30 ir 
liepos 1 d. minėjo sąjungos 5 
metų sukaktį. Ta proga įvyko 
skyrių atstovų Suvažiavimas. Tą 
dieną Hamilton viešbutyje, 20 S. 
Dearbom Str., Chicago Room 
salėje įvyko sukakties minėji
mas ir skyrių atstovų suvažia
vimas. Minėjimas pradėtas iš
kilmingu posėdžiu, kurį atidarė 
centro valdybos pirm. Povilas 
Plechavičius. Posėdyje dalyva
vo min. Lozoraitis, konsulas dr.
P. Davžvardis, Lietuvos Sava
norių Kūrėjų S-gos Centro Val
dybos pirm. dr. Gudaitis, Šaulių 
S-gos atstovas Skipitis, L. K.
Birutės Draugijos pirm. Oželie-
nė, skaučių atstovė Zailskienė, gyvybę 
LB Chicagos apygardos atsto
vas Švedas, Balfo atstovas kun. 
kantaras, skyrių atstovai, biru-

Vėliavos šventinimo metu da
lyvavo vysk. V. Brizgys. Vėlia
vos šventinimo apeigas atliko 
buv. Lietuvos kariuomenės ka
pelionas kun. St. Šantaras. 
Krikštatėviais buvo pakviesti 
Bręnė Implevičienė ir senas at
eivis Juozas Bačiū/ias. Centro 
valdybos pirm. P. Plechavičius 
vėliavą įteikė Chicagos sky
riaus pirm. P. Dirkiui, kuris ją 
saugoti perdavė Chicagos sky
riaus jaunių grupės vadovui Kęs 
tučiui Dirkiui. Be to skyriaus 
pirm. P. Dirkis perskaitė įspū
dingą vėliavos k rikšto metriką, 
po kuriuo pasirašyti papuašė Vi

tu ra Freevvay. Ligšiol geguži
nėse nebūdavo jokios progra
mos. LB apylinkė pramačiusi 
duoti neilgą lietuvišką progra
mėlę. Tai bus irgi paįvairini
mas. j

— Gen. St. Raštikio atsimi
nimų I tomas jau išsilntinėtas 
prenumeratoriams ir knygų pla
tintojams. Tai storas tomas, 
turįs daugiau 700 psl. Atsimini
mus leidžia “Lietuvių Dienų” 
leidėjas Antanas Skirius.

— Lietuvos Vyčių Los Ange
les (133) kuopa pasisiūlys šių 
metų Chicagos suvažiavime su
ruošti 1957 metų seimą Holly- 
woode, Calif. Rytinių valstybių 
vyčiai, neišskiriant nė Chicagos 
vyčių, su džiaugsmu sutinka šią

cepirm. — Ed. Bartkus ir J. Fe- rius su lietuvių veikla Kalifomi- 
ters, sekr. Laura Yucius ir ka-|joje ir visame krašte. Biulete- 
sin. Helen Nashlenas. Į nis pasieks platesnę visuomenės

■ v - i. : dali — &a gimusius ir jau uebe-
.... ., , ., pajėgiančius sekti lietuvių spau-pradzioje iš Chicago3 atvykusi 

lietuvaitė, labai aktyviai įsijun
gė į vietos vyčių kuopos veiklą.
Būdama Chicagoje, pirmininka
vo vienai kuopai, gi čia yra kuo
pos sekretorė ir kartik viena re
daktorių neseniai pradėto spaus 
tuvėje leisti angliško žinių biu
letenio “The Knights of Lithua- 
nia News”. Biuletenis išeis kas 
mėnesį, didesnę dalį vietos skir
damas organizacijos reikalams 
ir taip pat supažindindamas na-

i

dos. Biuletenį tvarkys Laura
Yucius ir L. Valiukas. F. T.

Tik varge išryškėja didžių
jų sielų kilnumas. — SoMlIęr

x DAINA televizijos bei ra
dijo krautuvė ir taisymo dirb
tuvė perkelta į erdvesnes jiatal- 

žinią ir visi yra pasiryžę balsuo- pas: 3321 S. Halsted Str., tei
ti už 1957 metų suvažiavimą; CLliffside 4-5665.
Kalifornijoje. Los Angeles lie
tuviams tai buą didelis įvykis, 
kai 1957 m. rugpjūčio mėn. su
plauks apie 400 vietinio lietu- 
vių/jaunimo iš viso krašto. Los 
Angeles lietuviai turi žymių vy-- 
čių organizacijos darbuotojų 
(buvusių ir dabar esančių): dr.
J. J. Bielskį, Lietuvos konsulą, 
buv. centro valdybos pirminin
ką (1919 — 1920); teisėją J.
C. Peters, buv. organizacijos or- 

'gano “Vytis” redaktorių (1937 
— 1939); A. Skiriu — buv. “Vy 
čio” redaktorių (1940 — 1941);

, ponią Moniką Peters, J. C. Pe-Į 
terš žmoną, buv. centro valdy-' 
bos sekr. (1938 — 1937) ir L.‘
Valiuką — Public Relations cen 
tro komiteto pirm. nuo 1952 
metų. Šiuo metu kuopai vado-

— LB Los Angeles apylinkės

gegužinė ruošiama 1956 m. lie
pos 29 d., sekmadienį, prie pui
kiojo Lake Enchanto. Tai tik
rai ideali gegužinėms vieta. Lie
tuviai ligšiol toje vietoje dar nė 
karto nėra ruošę iškylos. La
bai tinką, kad apylinkė pasirin
ko tokią puikią vietą. Juk tai 
bus visų Los Angeles lietuvių 
gegužinė. Į Lake Enchanto iš
vykų vietą yra ir puikus susi
siekimas : galima vykti Coast 
H’way arba Hollyvvood . Ven- vau ja pirm. P. Barkauskas, vi-

Vestuviy nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
' (Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2481

MOVING
ase

A. BENIULIS atlieka įvairiu* 

perkraustymus ir pervežimus 

iš tolimų ir artimų atstumų.

, TeL BĮ 7-7075 arba 
PR 8-9842

MMA
m

\SAVING5
L0

V

LIETUVIAI
TAUPO

LIETUVIŠKOJE
TAUFVMO
m
SKOLINIMO
BENDROVĖJE

LMB5 
MOKAME.

x AUKŠTESN)dividkhdą.
2 KIEKVIENA 

SĄSKAITA 
UGI
10,000. •• f

sus-asmenis, dalyvavusius krikš Į 
to ir įteikimo metu. Vėliavai y- J 
ra duotas karininko Antano Juo 
zapavičiaus vafdas, kuris kovo
se už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę pirmas padėjo savo

JONAS GRAD1NSKAS

apsiausta”. 
plhlRAUHI.fr 
VALDŽIOS 
DRAUDIMO 
IŠTAIGOJ.

I ' <6 SĄŽININGAI IR
, MANDAGUS

PATARNAVIMAS

AUGUSTAS SALDOKAS PRtlIOENTAS.

DARBO VALANDOS: PKUA. ANT R. ir.P£NKT. kuo 9-5 v v.
UfcTVieTAQIE.NtAlS: « 9 ~ ®
SEŠTA&IG.NIAIS: . " 9 V V
TR.EilADlE.WAlS UlūAtVTA

ADEE.SAS -4036 S. ARC-HEJ2. AVE. A<LO 3Z.ILL.
TEL. LA. 3-G/719

Pobūvis ir. pamaldos
Vyskupai; V. Brizgys ir krikš-

Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radi o: vokiški, kišeniniai, nešio
jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis ,

J. G. TELEVISION COMPANY

2512 vy. 47th St? Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%

Duoną ir Įvairias skoningas 
bulkutes kepa

tietės ir daug Chicagos skyriaus tatėvis J. Bačiūnas pasakė tam
narių su svečiais,' tarp kurių bu
vo matoma korespondentų ir 
redaktorių: “Kario” redakt. Zig 
mas Raulinaitis ir “Margučio” 
redakt. dr. Dirmeikis.

Vėliavos krikštas

momentui labai įspūdingas ir 
patriotinei kalbas. Vyskupas V. 
Brizgys, be sveikinimo ir linkė
jimų, day pasigrožėjo ramovė
mis-, griežtai ir šventai pildan
čiais senas tradicijas.

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41/ S. Lituanlca Avė.

Tel. Cliffside 4-6376 
Pristatome i visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia 1 visus artimuosius 

miestus.
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

y tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. IJTIJANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882 
iiiiiiiiiiimiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiitiiimiiM

Pą vėliavos įteikimo cercmo; 
nijų posėdis buvo baigtas Tau
tos himnu.

Po iškilmingo posėdžio pra
dėtas darbo posėdis, kurį vedė
Dabulevičius, Impulcvičius ir Tą g ya| vak .
Bu rys. e re onavo n . i guriame dalyva-
hunas ir Jurgis Stankūnas. Dar-j VQ 2Q# jvairiausi sve{i
bo posėdžio metu buvo įsklau- L. vMpi Buvo ,r 
syti centro valdybos organų pra •
nešimai, priimta piniginė apy- Liepos 3 d.. 10 vai. buvo iškil-1 
skaita ir išrinkti naujam, termi-i m ingos pamaldos už mirusius! 
nui centro organai. narius ~švč. P. Marijos Gimimo

bažnyčioje. Pamaldas laikė kan.

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.09I R
Paskolos Duodamos Namu įgijimui 

Lengvomis Sąlygomis
CHICAGO i SAVINGS G LOAN ASSN.

6234 S. Westem Avė. Chicago 36, I1L
CRAME SAVINGS & LOAN ASSN.

2555 W. 47th St. Chicago 32,I1L

L. >S. Ramovės Chicagos sky- Zakarauskas. Pamaldose daly-
rtu8 yra vienu ton sąjungo, di-,vavo sk j atstovai, birutinin-l 
džiausi, padalinių, kuriam po- M skyriaus nariai M šeira0. 
sedzio metu buvo įteikta sky
riaus vėliava ir atliktos visos 
šventinimo ir įteikimo cercmo- j 
nijos. z

mis ir svečiais. P. E. D.

P&J. JOKUBKA
rv, DEIMANTAI IK LAIKRODŽIAI 

Pardavimu Ir Taisymu 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 82, III. — Tel. LA 3-8617

ROOSEVELT FURNITURE CO
• (LIETUVIŲ KRAUTUVE)

Del liberalizmo
(Atkelta iš 3 'ausi-'

beralizmo teorijos išdėstymu, o 
atsisakęs beviltiškų pastangų į- 
kalbėti mūsų liberalams, kaip 
negražiai kun. S. Yla su jais 
pasielgė, parodęs juos Aidų 
skaitytojams, naudodamasis jų 
pačių pasisakymais. Ir tie di
daktiški pamokymai, nors daž
nu atveju labai naudingi ir gra
žūs, kai taip jau sutirštintai pa
berti, gal ir nepasieks savo kil
naus tikslo,

PIGLYI IR SAUGI AI

PERKRAIJSTAU
BALDUS
VIETOJE Iii IS TOLIAU
K. E1DUKONIS

iiuiu naują oideų sumtvezinų 
ir apdraudas

8313 W. 91st St. Chicago, UI. 
Tel. PRescott 9-2781

STATYBŲ 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
KRIST ATOM j Į 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

J. Girnius leidžia Br. Railai 
šaukti, kad mums reikia “nau
jos politinės etikos, gilesnių 
dvasios idėjų, naujų formų”
(167 p.). Tai 6e galo gražu, ta
čiau viena yra šaukti, o savo 
darbais tai įrodyti yra kita.
J. Girniaus liberalizmo idėjos 
yra, kad ir seni, bet naujai iš
sakyti socialinio bendravimo
principai kvrių įgyvendinimas Apkainavirną ir Prekių Pnstaty-
r atneštu bent iš dalies ta nau- Tpik,aBQe Nemokamaiir atneštų oent iš oa les tą nau RaAUnį atWara kaMUleB nuo 

ją dvasinj klimatą, kuriame iš- 8 vgk ryto iki 6 val vakaro ir

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, I’rea.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Myktų daug mūsų visuomeninio 
gyvenimo negerovių.

šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.
Xh.it

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. H&lsted Street Chicago 8, Dl

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

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

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauju specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė. Pigu. Ir aųžinintraM 
patarnavimas.

R iERCNAS
4546 8. Wood Ht., Ohloagn 

lUiholH, tel. vi 7-2972

nsansl“SsMsms ptw<P4ijWz ™
“ 1$ TOLI IR ARTI

NAUJI OIDSLI TROKAI-NAUJAUSI KMUSTTNIO (BANK/AI 
H&ų Merų PATYfilNIAS-PlSUS INSĄŽININGAS AATARNA>UNAi

Juozas Naujokaitis
2022 W- 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VAlhmok 5-9209

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

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Pirmad., autrad.,
AeAUd » vai. ryto iki 4:10 p.p

OFISO VALANDOS:
penkta*/ Ir Trečlad. 9 ryto Ikt 1J vai .

Ketrtrtad. »• vai. Iki S ved. vak.

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

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-47 H

NELLIE BERTULIS IR FEIJX RAUDONIS, savininkai 
Krautuve atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo U vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

%

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 

ekonomines depresijas, punikas ir krizes ir' 

savo taupytojanis Išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį.

• Augštus dividendus Išmokėjo visada be per- 

stojimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN 1

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

JOHN J. KAZANAUSKA8, Prea
Chartcred Ir Supervlied bythe United Statea Oovernment

įstaigos VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po .pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma

INSURED j
-UPTO- // II

FEDERBL
SAVINGS
AND LOAN ASS’

ITvirtcred A Supervlscl 
by Uie U. 8. Government

plhlRAUHI.fr
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• • DRIVE MORE CAREFULLY... CHILDREN SROELD BE SEEN - NOT 1IIJRT. • •
WHEN AN ACODENT OCCURS TO A CHILD 

— irs BAD — VERY BAD 
WHEN IT HAPPENS TO YOUR CHILD 

— ITŠ HORRIBLE!

IT CAN CHANGE 
A HAPPY FAMILY’S SMILES... .

DON
1. DON’T WALK across streets between 

intersections exept where a mid-block 
Crossing is niarked.

2. DON’T VV'AI.K across a guarded inter- 
section except when nuthorized by a 
green light or policeman.

3. DON’T DRIVE faster than the speed 
limit permits.

4. DON’T DRIVE when you’ve been 
drinking. 

DON’T FORGET—the PEDESTRIAN 
has the right oi way at all intersec- 
tions, except against a red light or a 
policeman’s signal.

6. DON’T FORGET—the MOTORIST mušt 
come to full stop at every red signal 
and stop sign.

7. DON’T TARK ILLEGALLY—don’t' 
double park. Don’t park on streets that 
carry streetcars or buses nor on 
through streets between 4 and 1 A.M.

5.

THIS PAGE PUBLISHED INz
THE PUBLIC INTEREST BY 

THE LISTED
CIVIC-MINDED BUSINESS 
FIRMS AND INDIVIDUALS;

Mr. Motorist, here are some safe driving rules to fol- 
low. First — Drive slowly wherever children are playing. 
Second — Be Ever Alert, children movė quick and often 
they don’t think. Third — Always keep your car in top- 
condition... acccidents that happen because of negligent 
automobile care are the most unforgivable of all! Read 
the “Safety Don’ts” below... they may help you to save 
the life of a child... maybe your own!

avoid accidents

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OWN

JAMES ERNEST, Prop.

WESTMONT
SINCLAIR GASOLINE — OIL 
Lubrication, Washing, Greasing 

Towing, Battery Charge

Cass Avė. at QUINCY St.
Downers Grove 538

WESTMONT, IĮjL.

DRIVE CAREFULLY 
Save the life of a child

WALLY’S TAVERH
WALTER PECYNA, Prop. 

2747 W. Touhy HO 5-9817
?--------------------------------------

DRIVE CAREFULLY 

Save the life of a child

A FRIEND

— ——....... """ —...... -.................
DRIVE CAREFULLY

‘ THE LIFE YOU SAVE MAY BE YOUR OWN

/ ' B. R. DRAKE AGENGY

%

INSURANCE — LOANS
REAL ESTATE _ MORTGA6ES

Phone OLympic 2- 6404
2409 SOUTH LAB.AMIE

-----------v

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY feE YOUR 0WN

SIXTA’S BAKERY
5495 S. Kadzia Avė.

REpuhlic 7-0469
629 S. Kedzii Avė.

REpuhlic 7-6510

DRIVB CAREFULLY 
THE LIFE YOU SAVE 
MAY BE YOUR 0WN

MILLER - WILDEY 
PONTIAC CO.
SALES AND SERVICE

Phone BEverly 8-7440
8959 So. Ashland Avė.
CHICAGO 20, ILLINOIS

, Į
' DRIVE CAREFULLY, 

THE LIFE YOU SAVE 

MAY BE YOUR OWN

WO N KO W
2233-39 Wentworth Avė. 

CAIumet 5-7113

DRIVE CAREFULLY

Save the life of a child

A FRIEND

DRIVE CAREFULLY 
Save the life of a child

OKLAHOMA GASOLINE & 
FUEL OIL CO.

4533 W. Roosevelt CR 7-8300

Drive Carefully
The life you save may be your own

PHIL J. MALLOY CO- INC
Phone Whitehall 4-4010

9116 Merchandise Mart Chicago, III.

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE 
MAY BE YOUR 0Wpi

SIBR & SON 
TRUCKING CO.

INC?
LA 3-0320

4155 So. Emerald Avė.

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE 
MAY BE YOUR 0WN

EULIEN BARBER
COLLEGE
HAROLD B. EULIEN

- DA 6-3033
252</2 East 3lst St.

DRIVE CAREFULLY 

THE LIFE YOU SAVE 

MAY BE YOUR OWN

MR. WILLIAM

McCRACKEN 

Phone GArden 4-6792 

7925 South Laramie

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OWN

THE WILLOW 
S N A C K.

JEAN SHERADEN, Mgr. 
Serving The Fineat In Food s

112 We»t Willew
WH 8-9871

WHEATON, ILL.

DRIVE CAREFULLY

THE LIFE YOU SAVE 

MAY BE YOUR OWN

RELIABLE
SPRING CO.

10559 S. Miehigan Avė. 
Wft 8-1413

DRIVE CAREFULLY 
Save the life of a child

PARAMOUNT PUSTIO 
COVERS 00.

3712 W. Roosevelt NE 2-1137

PRIVE CAREFULLY 
Save the life of a child

NORMAS MATMISER 
RUILDERS

372 Wooddale Rd. YVooddale, Iii.
BEnspnville 1073 or 1634

DRIVE CAREFULLY 

Save the life of a child

SANTORS GARAGE
4208 S. Ashland CL 4-6574

DRIVE CAREFULLY 
Save the life of a child

WELL DONE HEATING 
SHEET METAL CO.

6103 Montrose_________ KI 5-8391

DRIVE CAREFULLY 
Save a life of a child

STUDZIMSKI
BLUE TONE FUEL OIL

MOVING and HAULING 
5244 W. MoRitana NA 2-4688

DRIVE CAREFULLY 
Save a life of a child

RUFO’S MEDICAL ARTS 
PHARMACY

ANTHONY RUFO, R. Ph 
1529 Chicago Rd. SKY 4-1266 

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

DRIVE CAREFULLY

THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR 0WN

WELSH BROTHERS 
MOTOR SERVICE

920— l50Ht HammMd lad.

SAgl«aw 1-1520

DRIVE CAREFULLY 
Save the life of a child

R. L WAGMER t SON
Plumbing and Heating 

100 S. lst Avė., Phone 4980-4981 
ST. CHARLES, ILĖ.

DRIVE CAREFULLY 
Save a life of a child

1 KADELLA’S 
C0NFE6TI0MERY

FK h-1458 2MS South lipyne

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE MAY BE YOUR OWN

AM ALGAMATED MEAT 
CUTTERS UNION

0F NORTH AMERICA Local No. 189—A. F. of L.
Phone WHeaton 8-0677, Gary Wheaton Bank Bldg 

123 W. Front Street, Wheaton, III.

The life you save may be your ovn 
Drive Carefully

RYNES ELECTRIC 
COMPANY

30 North Michigan Avenue

Drive Carefully
The life you save may be your ęwn

SKOKIE VALLEY ASHPHALT 
COMPANY, INC.

1228 Harding 
DESPIAIMES, ILLINOIS

DRIVE CAREFULLY 
THE LIFE YOU SAVE 
MAY BE YOUR 0WN

ROSCOE SUPER 
MART & LIOUORS

ROSCOE RLACKBURN, Prop.

804 L Oakvood Blvd.
DR 3-3377

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR 0WN

BISHOP’S CHILI
CON CARNE

PUT UP IN CONTAINERS TO 
TAKE HOME, READY TO 

SERVE OR FROZEN 
Closed Sundaya and Holidays 

CHICAGO. ILL.

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE 
MAY BE YOUR 0WN

K A R M A N’ S
FOOD SHOP

Phone NEcastle 1-0530
6118 West Higgins

\ CHICAGO, ILL. ’

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE 
MAY BE YOUR 0WN

COMPLETE 
AUTO SERVICE

MR STANLEY DAPKUS, Prop.

Phone CLiiiside 4-0079
4542 So. Western Avė.

CHICAGO, ILL.

DRIVE CAREFULLY 
THE LIFE YOU SAVE 
MAY BE YOUR 0WN

ARIENT 
REAL ESTATE 

Phone OLympic 6-0507^-
5013 Cermak Road 

CIGARO, ILL

DRIVE CAREFULLY 
THE LIFE YOU SAVE 
MAY BE YOŲR 0WN

S A V-A-P E N N Y 
SERVICE

TIRES — BATTERIES 
ACCESSORIES

Phone OLympic 2-4224
5200 Cermak Rd 0 Laramie

CICERO, ILL.

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE

MAY BE YOUR 0WN 
ALEX WASLEFF, Owncr

ALEX WASLEFF
BUILDING MAINTENANCE 

COMPANY 
542 So. Dėarbern

HA 7-8578

DRIVE CAREFULLY 
Save a life of a child

SURPLUS GEAR A 
TRUCK PARTS CO.

2310 S. Indiana________ VI 2-6489

DRIVE CAREFULLY 
Save the life of a child

EVANSTON TRADING POST
822 Dempster St. GR 5-1185 

EVANSTON, ILL.

J?

t
- ' - į

DRIVE CAREFDUY
THE LIFE YOU SAVE MAT BE YOUR 0WN

—<s

DRAKE
MANFACTURING CO.

Phone CHesapeake 3-4462

/

1705 WEST HUBBARD STREET
CHICAGO, ILLINOIS

X
=J

DRIVE CAREFULLY 

THB LIFE YOU SAVE 

MAY BE YOUR 0WN
ŠTANLEY’S MEAT 

MARKET
1877 S. Kadzia Avė.

LA 1-4665

Drive Carefully
The life you save may be your own

BEEF. BONER & 
SAUSAGE MAKERS UNION

Local No* 100 AFL
CHICAGO. ILLINOIS

DRIVE CAREFULLY 
THE LIFE YOU SAVE 
MAY'BE YOUR 0WN

I. 8č M. L.
DRIVE CAREFULLY 

Save a life of a child

GEORGE HIDAKA

SUN CLEANERS
GR 2-0235 2626 Lincoln Avė.

DRIVE CAREFULLY 
Save a life of a child

SUPER MOTOR SERVICE
201 W. Monroe DE 2-2637

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE

MAY BE YOUR 0WN

HCLEN and TONY’S

FOOD SHOP
Phone YArds 7-5414

2210 West 23rd Place
CHICAGO, ILL.

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE 

MAY BE YOUR 0WN

CHARLES REPP 
GROCERY

1810 So. Paoria St.

DRIVE CAREFULLY 
Save a life of a child

S P 0 T 0’ S 
GROCERY & MARKET

2724 So. Law Avenue

DRIVE CAREFULLY
Save the life of a child

DR WALTER SWIATEK
OPTOMETRIST

2209 Cermak Rd. VI 7-6592

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE

MAY BE YOUR OWN

ANTHONY VOGEL
HAIRDRASSING SALON

982 Linden Avė.

WInnetka 6-0838
HUBBARD WOODS, ILL.

gRIVE CAREFULLY

THE LIFE YOU SAVE

MAY BE YOUR OWN

WEIL PUMP CO.
Michigan 2-4960

1530 N. Fremont St.

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE 
.MAY BE YOUR OWN

THE SABAN CO.
MR. JOE SABAN, Prop.

Building Hardware & Construction 
Eąuipment For Contractors

5530 S. La Grange Rd.
LAGRANGE, ILL.

FLEETWOOD 2-1155

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE

MAY BE YOUR OWN
By Having Your Car Servieed &

Brakes Checked At

B I L L’ S
SERVICE STATION

Wm. OLEJNICZAK, Prop.

Cities' Service Gas & Oils
PHONE REGENT 4-9543

8257 So Ejchange Avė.
DRIVE CAREFULLY

THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR 0WN

STANKUS
CONEECTIONERY

• CANDIES, ICE CREAM
SCHOOL SUPPLIES

Phone VIrginia 7-8869

2300 Se. Oakley Avė.

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE '•

MAY BE YOUR OWN

N. J. BIOUE
JAMES P. WEEKES, Owner 
Chicago’a Oldeet Contlnuous 

COULKING SERVICE 
ESTAB. 1887

PHONE SUPERIOR 7-7744

156 E. Suferior

DRIVE CAREFULLY
Save the life of a child 

R. & A.VITULLO, Prope. ..

VITULLO 
VIL L A G E

2658 W. Vari, Buren St.

((kintinued on pa.ge 6)
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DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE MAY BE YOUR OWN

RIESER BROTHERS
PLUMBING and NEATING

105 E. Front St. * WHeaton 8-0219
WHEATON, ILLINOIS

J

—

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE MAY BE YOUR OWN

PALMER BUICK, INC.
Oak Park’s Only Atithorized Buick Dealer

MAnsfield 6-3000
515 W. Lake treet Oak Park, Illinois

DRIVE CAREFULLY
Save the li/fe of a child 

FOR SAFE MOVING CALL

S. R. DUMBLE MOVERS
Cartage & Hauling 
by Competent Men 

KE 6-9197, 3741 S. Cottoge Grove

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE 
MAY BE YOUR OWN

WIDDER
DECORATING 

S H O P
Wallpaper —* Paint — Drapes

303 N. Center St.
Phone 1198

NAPERVILLE, ILL.

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE 
MAY BE YOUR OWN

SM ALE’S 
BARBER SHOP

SPECIALIZING IN 
Men’s, Women’s & Children’s 

HAIRCUTTING

956 Linden Avė
WInnetka 6-3555

WINNETKA, ILL.

' DRIVE CAREFULLY 
THE LIFE YOU SAVE 
MAY BE YOUR OWN

KASHIAN BROS.
ĖST. 1910

Compleete Rug & Carpet Service
1107 Greenleaf Avė.

WUmette 1200
WILMETTE, ILLINOIS

‘ —

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE
MAY BE YOUR OWN

S and S
CONSTRUCTION

COMPANY
CEMENT CONTRACTORS
Phone PRospect 9-2144
8742 S. Ashland Ava.

DRIVE CAREFULLY
THE LIFE YOU SAVE 
MAY BE YOUR OWN

SriERIDAN 
RESTAURANT %

COCKTAIL LOUNGE
3944 No. Sheridan Rd.

DRIVE CAREFULLY 
THE LIFE YOU SAVE 

MAY BE YOUR OWN

BELVEDERE
RESTAURANT & LOUNGE

ANDREW & LENA. MARCHETTI 
PROP.

Phone BEikshire 7-0512
6012 West Grand Avė.

CHICAGO, ILL.

Save the life of a child 
DRIVE CAREFULLY

MORRIS SOHN t CO.
1025 W. Roosevelt

Save the life of a child 
DRIVE CAREFULLY

LOU MOLADA’S TAVERN
GR 6-9301 5228 So. Kedzie Avė.

DRIVE CAREFULLY 
Have Your Car Serviced and

INSTALLATIONS, INC.
WH 3-1260 1218 N. Wdls St.

KANADOJE
Springhurst, Ont.

Lietuvių vasarvietė
80 mylių atstu nuo Toronto,

Huron ežero Georgian Bay į-
lankos pakrantėje, gana staigiu 
tempu kuriasi Kanados lietuvių 
vasarojimo centras. Ši vietovė, 
vadinama Springhurst, keturių 
mylių atstume nuo Wasaga 
Beach, lietuvių yra labai mėgs
tama. Vasarą atostogoms ar
ba savaitgaliams čia susirenka 
iki 500 — 800 mūsų tautiečių, 
daugiausia iš Toronto, o taip 
pat ir kitų Kanados vietovių. 
Vasarvietė ypač pagyvėjo nuo 
pernykščių metų, kada čia buvo 
pastatyta lietuvių salė, kuria 
savaitės dienomis pasinaudoja
ma kaip poilsio vieta, o sekma
dieniais — lietuviškoms pamal
doms. Šiam gražiam pastatui i- 
niciatyvos ėmėsi Toronto Šv. Jo
no Krikštytojo lietuvių parapi
ja. Salei projektą pagamino ar- 
chit. dr. A. Kulpavičius, o pačią 
statybą pravedė rangovas Al. 
Ropė. Nuo praėjusios vasaros 
patalpose sekmadieniais * laiko
mos pamaldos, kuriose susiren
ka tikrai pasigėrėtinas skaičius 
mūsų tautiečių. Pamaldų metu 
giedamos lietuviškos tradicinės 
mūsų giesmės. Nuo šios vasa
ros sezono Toronto arkivyskupo 
leidimu pastate laikomos dvejos 
pamaldos, 9 ir 11 vai. Anksty
vosios pamaldos yra skiriamos 
apylinkėje a t o s togaujantiems 
kanadiečižffns, o vienuoliktą va
landą — lietuviams. Praėjusią 
vasarą vasarvietę aplankė vysk. 
V. Brizgys. Jis pasigėrėjo šiuo 
lietuvių vasaros centru ir pra
matė jam gražią ateiti. Spring- 
hurste daug lietuvių jau/yra pa

sistatę gražių vilų, o taip pat 
yra įsikūrusios dvi lietuviškos 
maisto krautuvės. Atostogų me
tu nemažas lietuvių svečių skai
čius čia atsilanko iš JAV pra
leisti atostogų arba aplankyti 
bent .trumpai savo artimuosius, 
nuotaikingai leidžiančius vasarą 
vietos lietuvių pramintoje “Ka
nados Palangoje”.

PAJIESKOJIMAI
Sesuo Monika pajieško STASIO 

ZOBELIO iš Baltūnų kaimo. Tei
rautis prošom šiuo adresu: L. 
CIAPAS, 4444 S. Mozart St. Tel. 
FRontier 6-3952.

Pajieškomas RALYS D.AINAUS- 
KAS, gim. Šventefteryje, Seinų 
apskr. Po karo gyvenęs Vokieti
joje, Wurzburger. Jis pats, ar a- 
pie jį žinantieji prašoma rašyti: 
P. Lesevičius, 100 Ontario Avė., 
Hamilton, Ont., Canada. Yra gau
ta žinių iš Lieuvos.

Jieškomas Vytautas-Feliksas Kli- 
maitis, nuo Šakių apskr., žvirgždai
čių vai. ir kaimo. Turiu žinių iš Lie
tuvos apie seserį Kazimierų. Rašyti 
šiuo adresu: A. Butkevičius, 7 Co- 
lumbia St., Worcenter, Mass.

KANADOJ
NIAGAROS PUSIASALIS
Niagaros Pusiasalio: St. Calha- 

rines, Wellando, Port Colbumo ir 
Niagara Falls, Onjt, Metinė Parapi
jinė Šventė — Gegužinė įvyks šio 
mėnesio 21 dieną, šeštadienį Wel- 
lande, Švento Stepono — Vengrų 
salėj (Main East St. ir Port Ro- 
binson kampas). Pradžia 2 valan-

CLASS1F1ED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — VYRAI

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

A. BUDRECKAS. REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 

visokia apdrauda. notarįjatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAIbrook 5-5030 

PRospect 8-8579 (vak. ir sekmad.)

Šioje nejudomo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
NORVtLA-KURŠIUS

KEAIj ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospect 8-5454

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- 
dą po piet. 5 vai. turiningą prog- mus, norite sąžiningo ir lietuviškai 
ramą išpildys Rochesterio parapi- Jnuo“™ .Pat*T2lm°™‘r±;8 ‘ 
jinis choras, kuriam vadovauja1
žymus muzikas P. Armonas. Gros

Save the life of a child 
DRIVE CAREFULLY

STANDARD WESTERN 
SHOE REPŠIUS

New Soes RX Prescriptions Filled 
Custom Shoe Maker 

Orthopedio Specialists 
32 N. Stote Rm. 510-511 

CE 6-2000

DRIVE CAREFULLY 
Save the life of a child

TUREK’S SERVICE STATION
GU 4-9656 y 6339 l«th St. 

BERWYN, ILL.

Yra kuo skųstis
Pirmadienį vyras užeina į po 

licijos nuovadą ir susinervinęs 
sako:

— Pone viršininke aš turiu 
pasiskųsti policininku Mikaičiu.

— Iš tikro ? Nejaugi jis pasi
elgė su tamsta nemandagiai ?

— Ne, he tas. Priešingai jis 
buvo mandagus. Bet kai aš va
kar rytą gnįžau iš klubo, jis ma 
ne vietoj daboklės nuvedė sta
čiai pas mano žmoną.

Žmogaus siela, lyg vanduo: 
iš dangaus ateina, į dangų ir 
grįžta. — Goethe

lietuvių mėgiamas Benny Ferry 
orkestras. Loterija, įvairios pra
mogos ir tX

Pelnas skiriamas vienintelei lie
tuvių koplytėlei statomai St. Ca- 
tharinėj. Malonus lietuvi, nuošir
džiai kviečiame Jus savo dalyva
vimu paremti šį kilnų tikslą. Vie
ta randasi keliolika mylių nuo gra
žiojo Niagaros Krioklio, Wellande, 
visiems gerai žinoma, lengvai su
randama .

Visi maloniai kviečiami.
Parapijos Komitetas

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 g v. v. 

Trečiadieniais uždaryta.

AR VERTA?
>2.00 J metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mėgink NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite >2.00 už 3 oz. bonkų.

T. BITAUTAS
302 S. Pearl St., Denver, Oolorado

MARQI’ETTE PARKE:
MAriųis — 4 butai — 2 po 6 kam

barius: 2 po 4 karnb. Grižus kampi
nis namas. >49,000.

Mūrinis 4 ir 2 kamb. 53-čios ir 
Sacramento apylinkėj. Centr. šild. 
Garažas. Kaina >16,500. Puiku ma
žai šeimai .
.BRIGHTON PARKE:

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

Medinis, 3 butai — 2 po 4 kamb. 
ir 1 — 3 kamb. Kaina >16,300.

Mūrinis. Iš priekio kirpėjo ir bat
siuvio dirbtuvės; iš užpakalio gražus 
5 kamb. (3 mieg.) butas. Centr. šild. 
Kaina >21,000. Idealu amatininkui.

Turime namų visuose liet. koloni
jose. Parūpiname paskolos.

ŠIMAIČIAI
Realty, Bulldera, Insurance

2737 West 43 St.
OLdfside 4-2300

ELMHURST. FOR sale by own- 
er. 4 yr. old 6-rm. face brk. ranch, 
2 car brk. gar., lot 60x160, living 
rm. 21x16, uniųue firepl., separate 
din. rm. Geneva cab. kitchen, ce- 
ramic tile bath. separate shower 
sta.ll, 3 bedrms., 2 twin size, full 

Ibsmt. with extra toilet, gas ht., 
eomb. storms & sreens, newly dec. 
Owner suddenly trans. Immed. 
poss. 2 blks. to grade schl., 3 blks. 
A & E. Price $32,500 TErrace 
4-2108. „

MACHINISTS
Ali around job shop 

experience 
Day work. Overtime 
Year around work

H. & K. MFC. CO. 
4646 S. Western Avė.

TYPIST - CIjF.RK
Excellent Oppor.tunity 

Co. Benefits & Pension Plan 
GOOD STARTING SAUARY 
Willing to Learn Dictaphone

Call PEnsacola 6-9440. 
INSULATION DIVISION 

ARMSTRONG CORK t'O. 
««15 W. Irvine Pr. Rd.

BY 0Wl/ER BRICK HOME, 4
yrs. old. 7 nns. — 3 bedrms, den. 
tile kiteli, bkft. nook. tile bath, pow- 
der rm., rec. rm. 2 car gar, Irg. lot 
beaut. landspd., parocli. & public 
schools, 1 block. Vic. 'Normandy-Dc- 
von. ROdney 3-8831 call aft. 6 p. 
m., wk. days. Ali day Sat. & Sun.

AUTOMOBlLFJs — TRUOK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2 I C O S 
Uetuvlšąa gazolino Motu ir auto 

taisymas
Atitekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5750 S. WESTERN AVĖ. PR 8-0533

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

IŠNUOMUOJAMA

Išnuom. 4 kamb. apstatytas butas 
rūsy, 2 suaugusiems asmenims. 3720
W. 61st Place, REliance 5-1639.

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-5Ū71

INTERSTATE INSURANCE AGENOY 
6108 S. Ashland Avė., Chicago 30, III

BUILDING & REMODELING

ĮSIGYKITE DABAR

DRIVE CAREFULLY 
THE LIFE YOU SAVE 

MAY BE YOUR OWN

DODGE DRUG CO. 
Phone BEverly 8-6686 

3235 West lllth Street
CHICAGO, ILL.

DRIVE CAREFULLY 
TftE LIFE YOU SAVE 

MAY BE YOUR 0WN

SPORTSMEN 
CENTER 

Phone FUlton 5-9717
I27ta St. end Albany Avė.

BLUE ISLAND, ILL.•
DRIVE CAREFULLY 

THE LIFE YOU SAVE 
MAY BE YOUR 0WN

DELL’ ARMI
& ESPOSITO

GENERAL CONTRACTORS

6645 Norta Avė.
Vllage 8-9040

OAK PARK, ILL.

DRIVE CAREFULLY 
* Save a life of a child

LEO SIM0M WHOLESALE
Barber and Beauty Supplies 

3141 W. Roosevelt LA 1-0200

DRIVE CAREFULLY 
Save a life of a child

PEOPLES COAL & 0IL 
C0., INC.

YA 7-8340, 4913-17 S. Loonrfs St.

DRIVE CAREFULLY 
Save a life of a child

WILLIE MOT HANO 
LAUNDRY

1338 W. 89th St.

DRIVE CAREFULLY 
Save a life of a child

WAGNER’S BAKERY
4606 N. Western LO 1-0374

DRIVE CAREFULLY 
Save a life of a child

WALLACE TAVERN
3427 S. Wallaoe U 8-8409

DRIVE CAREFULLY 
Save a life of a child

ISRAEL A. TANNENBAUM
LINGERIE

VI 7-7682 2147 W. Cenmak

Pirkit Apsaugos Bonos!

DRIVE CAREFULLY 
Save a life of a child

Sovta Chicago Furnitūra Co.
Complete Home Furnlshlngs 

and appllancea 
SO 8-2800

8847 S. Oommercial Avė.

DRIVE CAREFULLY 
Save the life of a child

WEST SUBURBAN 
FLOOR CO.. INC.. 

6409 W 34th St ST 8-6294
BERWYN. ILL.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllltl 
VASARVIETE “NIDA”

Sav, Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

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

Gera maudymuisi vieta 
iiiii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiii

DRIVE CAKEFULLY 
Save the life of a child

REDW00D SHACK SHOP
Finest Quality Food Anywhere 

CARRY OUT SERVICE 
$22 S. California VI 7-8518

NDO CŽSISKNfcJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IB ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo BENŲ AT

VIRŲ ir skaudžių Žaizdų, 
negali ramiai aėdėtl ir naktimis 
miegoti, nes Jų užalaenėjuetoz žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežšjhnų Ir akaudDJtmg senų atrl- 
ni Ir skaudžių tatsdų. uidSklta 
LEGULO Olntment. Jos g y d y m b 
ypatybes palengvina Jūsų skaudSJl- 
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak- 
ų. Vartokite Ja taipgi nuo skau- 
dMų nudegimų. Ji talpg* pašalina 
nleMJliną Ilgos vadinamos PSORIA- 
918. Taipgi pašalina peršėjimų Ilgos 
žadinamos aTHLETE’8 FOOT, su
stabdo dšlovlnlmų odos Ir perplyšlms 
tarpptršdlų. Tra tinkama vartoti nuo 
dilfistandloe, suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty 
klų. JI yra tara gyduolė aao Iš
viršinių odos ligų. Ls
gulo Olntment yra 
parduodama po 7S 
ot. 91.DB. Ir DS.BO.
Pirkite vaistinėse Cbl 
sagoj Ir apylinkėse 
tfllwaukee, Wtec.,Gs 
ry. Ind.tr Detrolt, 1C1- 
oklgaa arba rašyki
te Ir atsiųskite Ma
nsy order Į (

LEOULO, Department D. 
86U W. U4r St. CMeaio M, III.

GU2AUSKŲ
BEVERLY HILLS GRUNYCIA 
Geriausios gėlės dėl vsstuvlų, banke
tų, laidotuvių Ir kitų paouošlmų.

S44S WE8T S3RD STTRkET 
TeL PRospect S-08SS fer PR 8-08*4

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą’ galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640.
IIIIIIIIIIIHIIIimiHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

P. STANKOVIČIUS
REAL BST. ir IN8T7R. BROKBBI8 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8183 So. H&lsted St 

PL DAnbė 64798
Padeda plrkltl - parduoti namas, 
ūkius, Manius. Parūpina paskolas, 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

CRYSTAL LAKE 
NEAR SEMINARY1 f

For sale by owner. 10 rm. Cape 
Cod on large lot; 4 bedrms, 
large 24x20 Ii v. rm., stone fire- 
place; 2 baths; gas h. w. ht.; 
recr. rm.; 1 block fram lake, 
private beach privileges; near 
country club and schl.

470 ESSEX LANE 
Phone —

CRYSTAL LAKE 149

4816 S. HONORE 
Owner seHs 2—4 brk. Both

apts. with bath. Ht. water tank
— attic. Priced low for quick 
sale. For app. to see call

Tel. VI 7-4053

DOWNERS GROVE 

BY OWNFR

Open House Sunday 1—5 P.M. 
430 Idncoln — D. G. 3100 W.

2 bedrm solld brk, bungalow, tile bath
— oil lit. — lanscaped lot. Near
Cathollc church. schools — station 
and shopplng. >17,900. -----------------------------------------------------------

tisais šimtmečiais yra pasakę apie 
Marijų? Apie tai rasite naujai iš 
spaudos išėjusioje poeto A. TynioMo 
paruoštoje Marijos antologijoje, pa
vadintoje:

Aušros žvaigžde
Čia Rudėta 58 didžiųjų poetų eilė

raščiai, poetų, atstovaujančių 15 tau
tų. Čia randam, tokie pirmaujantieji 
kūrėjai, kaip Dante. Byronas, Ches- 
tertonas, Goethe, Heine, V. Hugo, 
Gertrud von Le Fort, Longfellow, 
Maironis, Mickevičius, Milašius, MII- 
tonas, Gabriel Mistral, Poe, Puški
nas, Kilke, Šekspyrą#? Šileris, Una- 
muno, Verlaine ,r daugybė kitų.

Tai poezijos antologija, kuri ne
sensta, kurios vertė ir po keliasde
šimt metų bus svarbi, kaip šiandien.
Kaina $2.00.

Užsakymus kart” «u plnig»i» dųskite:

DRAUGĄ 

2334 S. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL.

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

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

SIMAIČIAI 
Realty - Buildcrs - Insuranos 

2737 West 43rd Street

I

4400 S. Honore St. 8 apartmentai 
,r tavernos biznis — kampinis, stip
rus mūro namas. Mėnesinių pajamų 
>430. Savininkas parduoda už ge
riausių pasiūlymų. VIrginia 7-1228 
arba HEmlock 4-2012.

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTO M OBILI S

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

Tarp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 

apie š| romanų taip rašo: P. Keso
no romanas “Tarp žalsvų palapinių” 
gražiai iškelia tų pasiaukojimo didu
mų, kuri beviltiškoje kovoje dėl tau
tos laisvės parodė Lietuvos partiza
nas, tų idealizmų, kuriuo degė mūsų 
Jaunimas, liedamas kraujų dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostoiiua 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl š) romanų 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minim) 
žygiai žavės jaunimų ir kels jo dva- 
■ių. Šis romanas, atskleidžiųs mūsų 
herolkkai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties idealizmo 
ugdyme.

296 puri. Kaina >3.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

* * D R š U G A > * *
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, niinois

KONTR AKTORIUS 
STANDARD BUILDERS. INC. 
2623 W. 60 st. Chicago 20, I1L,

PRospcckt 8-3702 
A. GINTNERIS — pirmininkas

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas 
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• etato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• (rengia aluminijaus langus Ir 

duris.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiii

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881 
IIIIIIHIHIHIIIIIIIUIHUinUIIIIIIIIIIIIIIIHII 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiu  
= LIETUVIU STATYBOS =
= BE.7DROVE

MORAS !
= BUILDERS, INO. = 
= Stato gyvenamuosius na- = 
E mus, ofisus ir krautuves pa- = 
= gal standartinius planus ai = 
s individualinius pageidavimus. = 
= įvairūs patarimai stoty- E 
= bos bei finansavimo reiks- = 
= lais, skiciniai planai ir na- = 
s mų įkainavimas nemokamai. E 
= Statybos reikalais kreiptis E 
S I reikalų vedėją šiuo adresu: E
|lūšis STARKUS |
S kasdien nuo 4 vai. popiet. E 
S TeL PRospect 8-2013 =
E 6800 80. CAMPBEIL AVĖ, = 
= Chicago 29. nilnoia = 
oiiHiiiiHiiiiiiiniiiiiimmiiiniiiiiiiiimii?

ŠILDYMAS
A. Staaėtouskaa Ir A. Lapkus

tnstoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dy
džių oro vėsintuvui Air condl- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 8. 49th OOURT, CICERO 
Tel. OLymplc 2-9311 nuo 8 vai

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Teist, nuo 5 vaL vak.: OLympl

2-6752 Ir OLymplc 2-8492

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, gtabdUal, 
tranamiaijog ir t t MOBILGAS bemina*, įvairių rūšių alyva, 

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

M. CESAS, ptktyrąs a^i

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

Kaina >2.80

Užsakymus siųskite: 

DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL.

PROGOS — OPPORTLNITIES

PIRKITE TIESIAI Iš 
SAVININKO

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

GROCERYIR MftSOS 
KRAUTUVE

Seniai įsteigtas biznis — puiki 
proga judriai porni. Parduodama 
krautuvė viepia arba kartu su namu.

5704 S. WKSTKRN AVENUK



Antradienis, liepos 17, 1956 * DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

N I’AM ONĖS IK PASTABOS

/

LĖKTUVO NELAIME

45 kariai žuvo, kai transporto lėktuvas nukrito netoli Fort Dix, N. J., tik pakilęs iš McGuire oro bazės. 
21 keleivis sužeistas, daug iš jų kritiškai. Prie lėktuvo griaučių stovi sargybinis. (INS)

Užuomina peticijų reikalu
Daugelyje atvejų buvo pasa

kyta, kad peticijos Lietuvos rei 
kalu svetimųjų valstybių gal- 
voma. ir pareigūnams yra nau
dingos ir reikšmingos. Tuo klau 
simu privačiai besikalbant iški
lo mintis, kuria norėčiau su vi
sais pasidalinti.

Rengiant įvairius Lietuvos 
sukakčių ir reikšmingų įvykių 
'minėjimus (ypač turiu galvoje

mas nebūtų kebli problema. 
Tekstai galėtų būti arba nusta
tyti vienodi, arba palikti atski
roms kolonijoms savaip sura
šyti. Ir vienas ir kitas atvejis 
turi ir gerų ir blogų pusių. Nu
spręsti turėtų mūsų vadovau
jančios įstaigos.

A. Puodžiūnas

Kardinolų amžius
Iš 62 dabar gyvų kardinolų 

kolegijos narių net 36 turi dau- 
kasmet viso pasaulio lietuvių I giau kaip 70 m. amžiaus, o du 
minimus Vasario 16 ir Birželio! iš jų net jau vyresni kaip 90 
14 įvykius) galima būtų turėti ITil< aštu.ni- kardinolai 
paruoštus peticijų tekstus, ku- jaunesni kaip 60 m. am- 
riuos atsilankanti publika paJ fiaus. Amerika turi 4 kardino

lus. Los Angeles kardinolas 
Mclntyre sulaukė 70 m.

Lakewood, Pa.
Lietuvių diena

42 Lietuvių diena anglių ka
syklų apylinkėje jau artėja. 
Rugpjūčio 15 d. visos plačios 
apylinkės lietuvkii ir jų svečiai 
ten renkasi savo sueigon. Per 
tiek metų ji‘pasidarė svarbia lie 
tuviška švente, z Į ją vyksta iš 
toli ir arti. Tą dieną šeimos su
sitinka, kaimynai pasimato, jau
nieji pasilinksmina. Bet tai dar 
neviskas. Lietuvių dieną lietu
viai drąsiau ir garsiau pasireiš
kia lietuviais. Lietuviškas žodis, 
daina ir tautinis šokis užima sa
vo vietą. Tą dieną ir šeiminin
kės stengiasi lietuviškų skanė
sių pagaminti ir savus svečius 
jais pavaišinti. Juk viskas turi 
būti lietuviška.

Ateinančioj Lietuvių dienoj 
yra proga lietuviams plačiau pa 
reikšti savo troškimus ir teises, 
kaip tautai ir kaip JAV pilie
čiams. Toki suėjimai turi būti 
panaudoti ir bendriems mūęų 
tikslams. Jei ten nebeturima pa
maldų, tai bent susirinkimo me
tu turėtų būti priimtas nutar- 
mas, rezoliucija už lietuviškumą 
ir Lietuvos gelbėjimą. Proga y- 
ra, negalima jos praleisti. Labai 
teisingai vyskupas V. Brizgys iš 
kelia tą reikalą ir ragina visus 
ir visomis jėgomis protestuoti. 
Jis rašo: “Sukilkime į nenumal
domą protestą prieš nehumaniš
ką žmogaus traktavimą Sovietų

Rusijoje ir kituose komunistų 
valdomuose kraštuose. Pasiryž- 
kime ir įgyvendinkime, kad nuo 
dabar laisvame pasaulyje neį
vyktų suVažiavimo, didesnio ar 
mažesnio susirinkimo be rezoliu 
cijos, išreiškiančios pasibjaurė-

Sambūvis ir partija
BERLYNAS. — Nepaisant vi
sos propagandos apie “taikingo 
sambūvio” galimumus, sovietų 
valdomos Rytų Vokietijos ko
munistiniai pareigūnai neparodo

jimą ir protestą prieš vergiją trupučio geros valios suda-
ir terorą komunistų valdomuose 
kraštuose”. Nutarimus siųsti vi
siems, kam tik galime ir kas tu
rėtų girdėti mūsų protestus, ne
išskiriant nė Rusijos. Lietuvių 
dienoje laukiama stiprios rezo
liucijos, nes ir lietuvis kalbėto
jas dr. J. Rajeckas, Lietuvos at
stovybės patarėjas, Washingto- 
ne, D. C., tars svarbų žodį tuo 
reikalu.

Angliškai kalbės buvęs “ba- 
seball’ žaidėjas lietuvis Ed. Vait
kus. Jis nori irgi mielai prisi
dėti prie lietuviško judėjimo.

Lietuvaičiu seselių naudai pla 
tinami laimėjimai su 500 dol. 
dovanų bonais. Tikima, kad Lie
tuvių dieną laimėjimai sukels 
didesnę sumą pinigų mūsų yie- 
nuolijoms, kurios visos dabar 
uoliai dirba ir veda statybą. St.

Rimta priežastis
Scena vyksta teisme. Kaltina

mas už girtuokliavimą vyrukas 
aiškinasi:

— Ponas teisėjau, aš neturė
jau tikslo išgerti visą bonką 
degtinės.

— Na, o kodėl tą padarei ?
— Mat, buvau pametęs bon- 

kog kūmštį.' •
Z

PADĖKA
Mūsų mylimas vyras ir tėvas

/

KAZYS JONIKAS
staiga mirė 1356 metų birželio mėn. 30 d, ir palaidotas liepos mėti. 
5 d. Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse Cliicagojc.

Nuoširdžiai dėkojame visiems: užjautusiems mus šioje nelaimė
je, užprašiusiems Šv. Mišias už a. a. Kazio sielą, prisiuntusiems ve
lioniui gėlių ir lankiusiems koplyčioje ir palydėjusieins į amžino po
ilsio vietą.

Ypatingą padėką reiškiame: kunigams A. Stašiui ir B. Bugintui, 
solistei Iz. Motiekaitienei, grabnešiaois. Z. Rumšai, C. Bakshis, F. No- 
vak, .St. Mikašauskui, J. Okui ir V. Karaliui, Z. ir J. Rumšų ir A. 
Clia|»s šeimoms, N. Grigaliūnienei ir vet. gyd. K. Avižieniui ir ben
dradarbėms, ypač E. Straševičienei ir M. Atkočaitienei.

Viktorija Jonikienė, duktė Danutė su žentu Jurgiu ir anūku Ra
mūnu ir sūnus Jonas.

SIUNTINIAI f LIETUVĄ

Mooney turi 74 m. amžiaus, o 
New Yorko kardinolas Spel- 
lman — turi 67 m. amžiaus.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Senatvė geriau sugeba nelai
mių išvengti, o jaunystė — 
jas pakelti.

— Scliopenhauer

Gilaus liūdesio valandoje, Mylimam Tėveliui 
A. t A.

ROMUALDUI DULSKIUI mirus,
kol R. Dulskį ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir 
drauge liūdi \

Lietuvių Studentų Sąjungos J. A. V.
Liti versi t y of Coimecticut Skyriaus nariai

sirašytų. Tas pasirašytas peti
cijas, protestus ar deklaracijas 
Amerikos lietuvių kolonijos ga
lėtų pasiųsti savo valstijų augš- 
tiesiems pareigūnams, kitose 
valstybėse — kur ras paranku 
ar tinkama. Atrodytų, kad ši
tuo būdu mūsų interesai būtų 
primenami efektingiau, kaip ki 
tais būdais, o ir parašų rinki-

am-
žiaus, kard. Stritch turi 69 m. 
amžiaus, Detroito kardinolas

/ Popiežius dovanojo
Teresei Neumanaitei 

šv Kryžiaus relikviją

ryti tam sambūviui pagrindines 
sąlygas. Šiuo atžvilgiu yra įdo
mus komunistų organo “Neue3 
Deutschland” vedamasis “Sam
būvis ir partija”. “Taikingas’ 
sambūvis”, rašo laikraštis, “ne
reiškia aatsisakymo nuo kovos 
su prietarais, nereiškia atsisa
kymo nuo kovos su buržuazinė
mis ekonomijos teorijomis ai 
nuo partijos veiklos politinės 
kultūros srityje. Mes kalbame 
tik apie taikingą sambūvį tarp 
valstybių, kalbėti apie taikingą 
sambūvį tarp ideologijų būtų 
beprasmiška”.

Toks komunistinio organo pa
sisakymas rodo, kad sovietų 
valdomos Rytų Vokietijos parti
niai pareigūnai nė nemano at
sisakyti kovos prieš krikščiony
bę. Tikėjimo į Visatos, Tvėrėją 
Dievą vadinamas “prietarais” 
yra apgailėtinas grįžimas prie 
tų antreliginės kovos metodų, 
kuriuos grižtai. smerkia visi lai
vę ir taiką mylį žmonės, tiek 
krikščionys, tiek nekrikščiony.3.

(VR)

t
A. A.

JONAS PALIULIS
Gyveno Scottviile, Mich. 

Mirė liepos 15 d., 1956, su
laukęs senatvės. Gimė Lietu
voje. Kilo iš Panevėžio apskr., 
Pumpėnų par., Dumbliūnų km. 
Amerikoje išgyveno 48 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Barbora Arlauskaitė; 
brolio sūnus Jonas Paliulis; 
brolio duktė Stella Bravcn; 2 
švogerkos; Paulina Drabulis ir 
jos vyras Juozas ir jų šeima, 
Cecilija Stasiūnas, jos vyras_ 
Romuald; 2 brolienės: An
tanina Arlauskienė ir Viola 
Arlauskienė ir jų šeimos; krik
što sūnus Juozas Iifelinkaitis ir 
jo šeima ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks’ toetv., lie
pos 19 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į Švenč. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldas už velio- 
nies sielų. Po ,pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kali
nes. V

Nuoširdžiai kviftfijime visus 
gimines, draugus H pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona ir giminės.
Laidotuvių direktorius An

tanas Petkus. Tel. GR 6-2345

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

Apie Teresės Neumanaltės gy 
venimą — kaip ji pergyvena Kri- 
stauą Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
dos), iš kurių teka kraujas — 

i plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašyto j knygoj TERESE NEU- 
MANAITE. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman- 

Įnaitės pergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 

[formato, 268 pus. Kaina $3.00.

Pinigus su užsakymais siųsti:

- "DRAUGAS”.

2334 S. Oakley Avė.

' CMcago 8, I1L

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planą 
Pasirinkimas mieste I

Telef. — CEdarcrest 3-6335

L1ŪDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6640-80. Weetera Avė. Air ComHtioned koplyOa 
BEpublie 7-8600 — 7-8601 Automobiliams viola

Ttoma kuris gyv.n* kitos* miesto dalys*: f* n ei— 
koplyčią arčiau Jūsų namą.

Siunčiame dėvėtus ir naujus drabužius, medžiagas, vaistus ir 
maisto produktus.. Senus ir naujus daiktus priimame ofise. 

Galima siųsti ir paštą.
Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir 

pristatymas garantuojamas 
REIKALAUKITE KATALOGŲ 

Taip pat siunčiame daiktus užsakomus Anglijoje. 
Siuntiniai pristatomi gavėjui 5—6 savaičių bėgyje.

T. KUCZEWSKI & COMPANY
4162 Archer Alt. Tel. FRentler 6-6399
Ofisas atdaru: Nuo pirmad. iki šeštad., nuo 9 ▼. ryto Iki 8 v. ▼.

.....................................................

TELEVIZIJA* RADIJAS
Hl-F( FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV & RADIO, INC.
3246 So. Haleted St CAIumet 5-7252

VARDAI VANDENIMS IR 
DIENOMS

Tokiu pavadinimu tik šiomis die
nomis išėjo iš spaudos Jurgio Šlekai
čio eilėraščių knyga. Autorių pažįsta
me, kaip vienų gabiausių ir veikliau
siųjų mūsų teatralų, čia ji matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kainr 
— SI.50.

Užsakymus ir pinigus siųskite
DRAUGAS, 2Š34 S. Oakley Avė., 

Chicago 8, 111.

Naujas arba Vartotas Automobilis
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ P A ST

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
NAUJAS 

10 5 0
CHRYSLER

*2,495

naujas 
19 5 0

PLYMOUTH

*1,495

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS "

6812 S0. WESTERH IVL 1410 S0. 50th AVL 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

jOHNLEUDElRTŠ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Avenue
Tel. TA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintais kalnas

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER - PLYMOUTH DISTRIBUTOR

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHTCAGOS UKTUVIŲ - 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

lAmbulansų pataraa- Mes turime koplyčias

, rimu dieną Ir aak- AHT vtooa, Chlcagou F
Reikale šaukit* Roaelaado dalyse Ir

uojan patarnaujame

“ PETRAS BIELICNAf
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-3572

AHTAHAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-3461
——jpETRAS p> GURSKIS T
669 We»t 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

, ALFREDAS VANfiE
177 WOODSIDE Rd„ Rlveraide, m. Tel. OLympic 2-5245

POVILAS L RIDIKAS
3864 S. HALSTKD STREET . Tel. TArds 7-1911

■ 1 T " 1
ALL MAKES 

COLORED 

T. V.’s
s Air 
Conditioners _*FURNITlJR.E’CARPeT»NG*APPl.lAN«$-Tei.EVlSIOM 

1800-02-W 47* 3-7771,2.3.4

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. M1CUH.AN AVĖ. Tel. COnunodore 4-2228

~ JURGIS F. RUOMIN "
8319 8. LITUANICA AVĖ. Tel TArds 7-1188-1189i

VASAITIS — BUTKUS
14M 8. 064h AVĖ., CICERO, IH. • Tel. OLympic 2-1008

ZJGMUMO CZUOYK) ZUGYCIU
1040 W. 46th STREET YArds 7-0731

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. OOUi STREET BEpublie 7-12131
2014 W. Mira PLACE Vlrgtote 7-6072,

1
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X Tėvų Marijonų Rėmėjų

gegužinė, įvykusi sekmadienį, 
sulaukė didelio susidomėjimo. 
Dalyvavo daugybė svečių gra
žiame Tėvų Marijonų seminari
jos sode, kur galėjo pasivaišin
ti puikiai pagamintu šviežiu 
maistu ir atsigaivinti skaniais 
gėrimais. Manjuette Parko, 
Bridgeporto, Westsidėą ir Ci
cero kolonijos turėjo sav0 at
skiras palapines su vaišėmis. 
Jose dirbusios šeimininkės pa
rodė daug pasiaukojimo, pa- 
ruošdamos valgius ir gėrimus 
ir jais vaišindamos svečius. 
Dalyvavo daug kunigų ir augš- 
tų svečių. Šiaip gegužinės sve
čius, apie 86%, sudarė senieji 
lietuviai. Visi gegužinės -daly
viai buvo patenkinti nauja gra
žia vieta ir puikiai užlaikomais 
sodais.

X Studentų ateitininkų tri
kampio suvažiavimas įvyksta 
šį šeštadienį ir sekmadienį, lie
pos 21—22 d., ALRK F. Jauni
mo stovykloje, netoli Detroito.

X Don Varno postas, vienas 
lietuviškiausių postų, kuriame 
yra didelis skaičius ir neseniai 
šiame krašte gyvenančių lietu
vių, jau spėjusių atitarnauti 
armijoje, Dainų šventės komi
tetui nuoširdžiai .^talkininkavo.

X Leonardas Jankauskas iš
vyko dviem savaitėm į rytines 
valstybes. Visais draudimo rei
kalais prašome skambinti' tik 
po rugpjūčio 1 dienos. Telef. 
LU 5-2094. ~

X Jurgiui Kardinskui,
Bridgeporto lietuviui, padaryta 
operacija. Jis gydomas Mercy 
ligoninėje.

X Dr, Albina ir dr. Vladlas 
Prunskiai išvyko dviems savai
tėms atostogų. Jų ofisas bus 
uždarytas nuo liepos 16 d. iki 
liepos mėn. 28 d.

X Šv. Jurgio Moterų Klubo 
išvyka į gamtą įvyksta antra- 

- dienį, liepos mėn. 17 d. 9 vai. 
ryto. Autobusas išvažiuos nuo
bažnyčios į Fox River Grove.

X Nekalto švenčiausios Pa

nelės Marijos Prasidėjimo pa
rapijoje sekmadienį buvo pra
dėta talka mokyklai ir seserų 
namui pagerinti. Parapijai yra 
reikalinga sutelkti 6,000 dol. 
naujiems baldams. Nauji suolai 
11 ir 12 mokyklos kambariams 
atsieis 3,000 dol., naujos lovos 
ir spintelės seserims taip pat
3,000 dol.•

X CeceUa Wins’aw (Vens- 

Iovas), Vincentas Spirauskas ir 
Gertrūda Bruškienė, N. Š. Pa
nelės Marijos Prasidėjimo pa
rapijos nariai, mirė pereitą sa
vaitę. V

X Tomas Remickig, išrinktas 
į naująją liet. Studentų Są-gos 
centro valdybą, yra pasižymė
jęs futbolo žaidėjas. Jis atsto
vaus Cbicagos LFK “Vainu
tas” futbolo komandą susitiki
me su Gmahos, Nebr., lietuvių 
vienuolike šį šeštadienį Mar- 
ąuette Parko aikštėje.

X Dail. Vlado Vaitiekūno 

parodos uždaryme praėjusį 
sekmadienį dalyvavo gražus 
būrelis lankytojų. Paskutinieji 
iš poros šimtų žiūrovų turėjo 
progos pasigrožėti gausingais 
portretais, o taip pat pagyven
ti kūrybinėmis idėjomis, iš
reikštomis abstrakčiuose idėji
niuose dailininko paveiksluose. 
Uždarymo kalbas pasakė B. 
Babrauskas, J. Pautienius, Ig. 
Petrauskas,' J. Malioris, J. Tir- 
čys. Kalbėtojų pabrėžta daili
ninko originalūs siekimai idėji
niuose bei simboliniuose pa
veiksluose, iškelta jo portretų 
turiningumas, palinkėta daili-

i 1$ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Praėjusiame susirinkime 
Clevelando “Maironio” kuopos 
moksleiviai ateitininkai išrinko 
naują valdybą, kurios dabarti
nis sąstatas: pirmininkas — 
Visvaldas Graužinis, vicepir
mininkė — Violeta Žilionytė, 
sekretorė — Aldona Balčiūnai
tė, iždininkas — Algis Širvai
tis, ir socialinių reikalų vedė
jas — Vytenis Damušis. Per 
tą patį susirinkimą kalbėjo 
studentas Vytautas Valaitis 
apie moksleivį ateitininką. Nau
joji valdyba jau perėmė parei
gas ir pradėjo registraciją 
moksleivių ateitininkų stovyk- 
lon Crovvn Point, Indiana. No
rintieji užsiregistruoti kreipia
si į kuopos pirmininką Visval
dą Graužinį asmeniškai arba 
telefonu UT 1-1729.

— Janina Narutavičienė, iš 
Kolumbijos, lėktuvu atskrido į 
Miami pas savo dukterį Danutę 
Narutavičiūtę, -dirbančią Miami 
universiteto bibliotekoje. Ji iš
bus iki rugpjūčio- mėn. pabai
gos, dalyvaudama dukters ves
tuvėse.

ARGENTINOJE
—Lietuviai sportininkai, žai 

dę Sovietų ekipoje, išvyko iš 
Ezeiza aerodromo į Braziliją, 
kur išbuvę apie 2 savaites grįš 
į Lietuvą. Juos išleido būrelis 
lietuvių, tarp kurių buvo Kati
nas su žmona ir J. Kanapins- 
kas. Sportininkai pareiškė, kad 
nei viename krašte lietuviai 
tiek nesidomėjo jų gyvenimu, 
kaip Argentinoje.

— Juozas ir Elena Grigaliū- 
naitė Zubrickai birželio 30 d. 
išvyko į J. A. Valstybes pas 
savo gimines nuolatiniam apsi
gyvenimui. Jau gauta - telegra
ma, kad jie pasiekė Čikagą. 
Dabartinis jų adresas: 2447 W. 
50 St., Chicago 32, Illinois, 
USA.

— Vincas Stundžia iš Be- 
risso, “Mindaugo” Dr-jos žy
mus veikėjas, patalpintas La 
Platoj italų ligoninėje. Buvo 
operuotas birželio 28 d. Jis jau 
sveiksta ir greit grįš į savo šei
mos židinį.

— Haydee Suzana Juknaitė, 
Stasio Juknos ir Zuzanos Leo
navičiūtės duktė, buvo pakrikš
tyta Aušros 'Vartų ’ lietuvių 
bažnyčioje birželio 24 d. Krikš
to kūmai buvo Albertas Sibils- 
kis ir Delia Juknaitė.

— Sofija Kisieliūtė birželio 
24 d. atšventė 19 m. gimtadie
nį. Gražią šventę suruošė jos 
krikšto tėvai: Antanas ir Emi
lija Petrauskai, kurioje dalyva
vo daugybė svečių. Ji mokyto
jauja Aušros Vartų lietuvių 
parapijos mokykloje.

KANADOJ
— Torontietis Petras Balčiū

nas šį pavasarį sėkmingai bai
gė mokytojų seminariją ir nuo 
sekančio rudens gavo paskyri
mą mokytojauti šv. Vincento 
Pauliečio kat. mokykloje, To
ronte. Pažymėtina, kad minėtą
ją mokyklą lanko didelis skai
čius lietuvių vaikų. Mokytojas 
P. Balčiūnas ir Lietuvoje dirbo 
mokykloje, o taip pat kurį lai-

ninkui dažniau rodytis parodo
se. Patsai dail. Vaitiekūnas 
baigiamajame žodyje nusakė 
meno parodų reikšmę ir daili
ninko siekimus, kad paveikslai 
ne sienas puoštų, bet dvelktų 
autoriaus kūrybinėmis idėjomis 
į žiūrovą. Dailininkas padova
nojo vieną gamtos paveikslą 
laimingajam parodos lankyto
jui. Burtų keliu tą paveikslą 
laimėjo Juozas Paražinskas, 
3032 So. Emerald Avė., Chica
go 16, M.

ką Toronto šeštadieninėje mo
kykloje.

> BRAZILIJOJ ‘
— Vila Zelinoje mirė Juzė 

Laurutėnienė, 51 m. amžiaus, 
kilusi iš Alytaus apylinkės. Pa
liko dvi ištekėjusias dukteris.

— Bom Retiro lietuviai išrin
ko komitetą, kuris rūpinsis gai
vinti lietuvišką veikimą šioje 
apylinkėje.

Komitetan buvo išrinkti Ma
tas Žvirblis, Liudvisė Pečiūrie
nė, Motiejus Seliūnas, Liudas 
Ralickas ir Pranas Blaževičius.T

KOLUMBIJOJ
— Išvykus gana skaitlingoms 

šeimoms į JAV (Liaugminų, Ma 
žeikų, Naumavičių įr k.), kolo
nija žymiai sumažėjo ir jos kul 
tūrinis gyvenimas stingsta. Šio 
mis dienomis išvyksta vėl ketu
rių asmenų šiultės šeima. Tuo 
tarpu konsulate dar didelė lau
kiančiųjų išvykti eilė, tik lietu
vių, kvota, sako, ilgam išsemta. 
Kad būtų galima gauti kokią 
darbo sutartį, kiekvienas mie
lai išvyktų.

Iš okup. Lietuvos
— Skaudvilės rajone pernai 

buvo apsėta 1180 ha. linų, ta
čiau pelno tegauta iš ha 330 
rublių. Buvo žemė blogai įdirb
ta ir netikusi sėkla.

— Kauno Politechnikos in
stitutas, kaip skelbia Tiesa, šį
met išleidžia 539 inžinierius.

— Vainjūnajtė-Kubertavičae- 

nė atšventė Lietuvoje 60 m. su
kaktį ir ta proga buvo bolševi
kinės spaudos plačiau paminė
ta.

— Dail. P. Kalpoko vardu y- 
ra pavadinta Kaune buv. Ragi
nės gatvė. Pej- Žemaičių gatvę 
Kalpoko g. vis dar neturi via
duko, nors apie jį kalbama. O 
jis buvo numatytas dar prieš 
karą.

Gydė Lietuvos maistu
Dr. H. Haslinger yra pirmoji 

moteris gydytoja Vokietijoje, 
kuri buvo apdovanota Paracel- 
so medaliu. Tuo medaliu apdo
vanojami tik tie gydytojai, ku
rie pasižymi savo darbe dideliu 
pasiryžimu ir pasišventimu. Iki 
1948 metų dr. Haslinger gyve
no okupuotame Karaliaučiuje ir 
sunkiausiose sąlygose teikė žmo 
nėms pagalbą. Savo atsimini
muose ji šiltai 'kalba apie Lie
tuvą. Karaliaučiuje gyvenan
tiems vokiečiams ji dažnai pa
tardavo eiti per sieną į Lietuvą, 
nes ten jie gausią prieglobstį ir 
gerą maistą. Tai būsiąs jiems 
geriausias vaistas. Dabar dr. 
H. Haslinger gyvena Hannove- 
ryje.

Kiek žydų visame pasauly?
Dabartiniu metu visame pa

saulyje žydų yra apie 11,870,- 
000. Pagal valstybes žydai 
skirstomi taip: JAV — 5 milio- 
nai, sovietinėse respublikose — 
2 mil., Izraelyje — 1.5 mil., Ang 
lijoje — 450,000, Prancūzijo
je — 300,000, Argentinoje — 
360,000, Kanadoje — 230,000 ir 
kitose valstybėse po mažiau. 
Vokietijoje iš anksčiau buvusių 
600,000 dabar begyvena tik 
23,000.

Auka kovotojams prie# 
komunizmą

Max Ulrich, įvertindamas, 
kad San Francisco universite
tas, vadovaujamas jėzuitų, pir
masis įsivedė kursą, kur aiški
namos komunizmo klaidos, tam 
universitetui paskyrė $400,000.

Didina paramą tikyboms
Bavarijos parlamentas šiemet 

savo šaHeg bažnyčioms (katali
kų ir protestantų) paskyrė 
$147,000 daugiau, kaip pernai 
metais.

PAGALBA IRĘ

Merginos ajksirengusios suknelėmis, kuriose išrašytas Ike vairias, New 
Yorke varo propagandą už Ike, kad jis vėl būtų išrinktas prezidentu. 
Merginos su tWdrambliu nori perkeliauti visą kraštą. (TNS)

CHICAGOS ŽINIOS
Tiria auditoriaus suktybes

Prisiekusiųjų teismas Chica
go je pradėjo tirti Illinois Vals
tybės auditoriaus Hodge sukty
bes išrašant čekius neleistinais 
pasipelnymo tikslais. Jo suktu
mus pirmoji iškėlė spauda, ir 
Chicagos laikraščiai tą pavertė 
nemaža sensacija.

Pakilo namų kainos
Apskaičiuojama, kad Chica

go je per 15 metų naujų namų 
kaina pakilo apie du su puse 
karto. Be to .— naujas namas 
Chicagos priemiesčiuose kai
nuoja apie 25% daugiau, kaip 
toks pat namas kitose krašto 
vietose. Statistinius duomenis 
yra surinkusi Bell Savings & 
Loan Assn., 79 W. Monroe St., 
Chicagoje. Pagal tos įstaigos 
duomenis, 1940 metais viduti
nis namas Chicagos apylinkėje 
kainavo apie $5,588, o dabar 
toks namas kainuoja apie $13,- 
992. Namų kainos Chicagoje

rio nuotraukas įsidėjo kaikurie 
Chicagos didieji dienraščiai. ,

20,000 pamaldose

Sekmadienį . Šv. P. Marijos 
Škaplierinės pamaldose, Mel- 
rose Parke, dalyvavo apie 20,- 
000 žmonių. Procesijoje buvo 

_ . . .. ... . . nešama Marijos statula, griežė
d“ orkestrai. Pačioje praesijo- 
jė dalyvavo keliasdešimt tūks
tančių žmonių, suvažiavusių ir 
iš tolimesnių apylinkių.

namų kainas. Tik- trijuose 
miestuose namai brangesni, 
kaip Chicagoje: Clevelande, 
Springfielde, III., ir Buffalo, N. 
Y.

Nužudytas New Yorko 
banditas

Apie 40 .mylių į vakarus nuo 
Chicagos, ties Carpentersville, 
pakelės krūmuose buvo rastas 
paliktas automobilis su nužu
dytu New Yorko banditu Peter 
Salanardi, 44 m. amžiaus. Jo 
kojinėse buvo $3,900, o jo kū
ne — septynios revolverio žaiz- narę Barborą Markauskienę, 
dos. Jis buvo New Yorko poli- kuri pagerbta atsistojimu. Į
cijos jieškomas dėl užpuolimo 
Ir apiplėšimo. Jo lavonas atpa
žintas iš pirštų nuospaudų.

Studijuos keliaujančių 
įpročius

Cook Apskrities Vieškelių 
departamentas nutarė išstudi
juoti apie 10,000 parinktų bū
dingų šeimų keliavimo įpročius. 
Norima nustatyti kokias ir ko-/ 7? 
dėl šeimos pasirenka kelionėms 
susisiekimo priemones: trauki
nius, autobusus, tramvajus, iš
keltuosius traukinukus ar au- 
tomibilius. ,

-Žuvo apvirtus automobiliui
Aiva Leslie Morgan, 26 m., 

Chicagos gyventojas, drauge 
su kitais dviemis jaunais kelei-

viais žuvo, kai jų automobilis 
apsivertė kelio užsisukime vieš
kelyje US 61, apie 9 mylios 
nuo Palmyra.

Šiais metais susisiekimo ne
laimėse Chicagos apylinkėse 
jau žuvo 304 žmonės, iš jų 176 
žuvo pačioje Chicagoje; mūsų 
mieste per tą laiką automobi
lių nelaimėse buvo sužeista 17,- 
951 žmogus.

Auga medis dūmtrauky
Hėnry Beckmanno, 5954 N. 

Magnolia, Chicagoje, garažo 
dūmtrauky, kuris jau trejetas 
metų užmestas plytomis, išau-

Kas vyksta Valstybės 

Departamente?

Čia norėtųsi atkreipti skaity
tojų dėmesį į gana savotiškus 
reiškinius paskiausiu metu pa
stebimus Washingtone. Tas 

go augštas, dailus medelis, ku- liestų oficialią amerikiečių po-

Chicagos Lietuvių 
Suvalkiečių Draugija *

Šių metų birželio m. 27» die
ną Hollywood salėj, 2417 W. 43 
st., įvyko Chicagos Lietuvių Su
valkiečių Draugijos pusmetinis 
susirinkimas, vedamas pirm. A. 
Burbos. Nut. rašt. Jono Utaro 
pareigas atliko jo brolis V. Uta- 
ra.

Buvo pranešta apie mirusią

draugiją įsirašė Dora Zalesky, 
Emilija Skimailis, Vincas Bu
lauskas. Raportą iš praėjusios 
draugijos gegužinės skaitė 
Kany Budriks. Dėkojo darbi- 
nink. ir visiems svečiams, ku
rie kuo norą prisidėjo prie pa- 
vykusioa gegužinės.

Komisiją C. L. Suvalkiečių
draugijos, kuri rengia draugiš- Kean Avė. Cna švirmickas

Visais kaliais vykstama liepas 22 dienų
į Lietuvių Susiartinimo šventę - Piknikų,

kuris įvyks
N. S. Seserų Lietuviškofe Sodyboje, Putnam, Conn.
Programa: 11 vai. Mišios Ir Procesijax

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 Glldos O. Valdyba

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GI MANTAS 

Įdomus apdovanojimas

Anądien per NBC televizijos 
tinklą buvo pakartotas vadina
mas “Five Who Shook the 
Mighty”— tai istorija tų 5 
rumunų patriotų, kurie 1,955 m. 
vasario mėn. buvo okupavę, 
raud. Rumunijos pasiuntinybę 
Berne, Šveicarijoje. Pati televi
zijos programa, matoma kas 
antradienį (išskyrus vasaros 
laiką) ■ jau nekartą yra savo 
vaidinimų serijoje atžymėjusi 
įvairius įvykius iš anapus už
dangos bei iškėlusi antikomu
nistinę i veiklą Vakaruose. Kaip 
tik už tas pastangas, tam “Circ 
le Theater” vadovybei buvo 
įteiktas pripažinimo ir padėkos 
diplomas visų pavergtų Ryt. ir 
Vidur. Europos tautų, jų tarpe 
ir Lietuvos, vardu. Apdovanoji
mo raštas pasirašytas sąjūdžio 
The Crusade for Freedom.

Lenkai piktinasi

“Gwiazda Polarna” išeinąs 
Stevens Pont, Wisc. lenkų laik
raštis, neseniai išspausdino vie
no savo skaitytojų pasipiktini
mą — paklausimą, kuriame ra- 
šėjas skundėsi, kad pavartęs 
naujesnias amerikinės enciklo
pedijas apie Mickevičių ir Kos- 
člušką rasdavo parašyta, jog jie 
yra lietuviai. Adomas Micke
vičius — “a Polish poet, bom 
near Novogrodek in Lithuania”. 
T. Kosčiuska — “a Polish na- 
tional hero, bom in Grand Du- 
chy of Lithuania”.

Redakcija atsako, kad nežiū
rint to, tie abu vyrai buvę gry- miU amerikiečių pažadus ar pa- 
nakraujai lenkai ir apie tai ne-! reiškimus, 
gali būti jokios abejonės. Gir
di, Mickevičius niekados lietu
viškai nerašęs, nors nebūtų da
vinių spręsti, kad jis tos kalbos 
nežinojęs. Sakydamas “Lietu
va, mano tėvyne”, esą, jis turė
jęs galvoje savo gimimo vie
tą, bet jokiu būdu ne savąją 
tautybę.

litiką Lietuvos ir kitų pavergtų 
jų tautų “taikingo išlaisvinimo” 
akcijos vertinimu ir šio reikalo 
pažinimu. Jei patys didieji šio 
krašto vyrai, neišskiriant Pre
zidento ir jo Valstybės Sekre
toriaus, nekartą lietuviams ir 
kitoms tautoms yra pareiškę, 
jog jie pilnai pritaria šių tautų' 
nepriklausomybės siekimo as
piracijoms ir jas visados rė
mė ir rems '‘taikaus išlaisvini
mo” rėmuose ir kai dabar 'pro
ga šį tą reikšmingesnio ir nič 
nieko neprieštaraujančio jų pa
reiškimams, konkrečiai žodžius 
darbais paremti, Washingtone 
sutiktą rimtų susvyravimų, čia 
reikia įskaityti Valstybės De
partamento ir prezidentūros ne
pritarimą šen. Douglas rezoliu
cijai, čia pat įskaitytinas buv. 
Kersteno komisijos galutinos 
rezoliucijos teksto ir rekomen-

ką išvažiavimą J. Spaičio dar
že liepos 22 dieną, sekmadienį, 
sudaro: A. Burba, J. Puniska, 
V. U taras.

Buvo nutarta, kad draugijos 
choras Vėl veiktų, kaip veikė 
praeity, ir kad visi pasigenda 
choro repeticijų.

Gegužinei rengti išrinkta ko
misija: A. Juozaitis, P. Kulie- 
sa, E. Bulauskas, V. Bulauskas, 
V. Utaras. Gegužinė bus rugpjū
čio 12 d. J. Liepos Sode 82 ir

dacijų nepaisymas, apie reikalo 
perdavimą Jungtinėms Tau
toms. Taigi, turime faktą, kai 
dešinė ranka nepaiso kairiosios 
ar atvirkščiai. Tokie nejaukūs 
prieštaravimai tarp žodžių ir 
veiksmų savotiškai gali nuteikti 
tuos amerikiečių sluogsnius, ku
rie gyvai sielojasi ir pergyvena 
pavergtų tautų išsilaisvinimo 
kovą. Galima teigti, jog ir 
Valstybės Departamente dar 
esama tam tikro elemento, ku
ris ir toliau veda sovietams pa
taikavimo liniją, o kartais tie
siog kenkia JAV prestižui liku
sioje pasaulio dalyje ar net ir 
pačioje sovietijoje.

Prie tokio, iškart gal ir labai 
smulkaus pavyzdžio, bet turin
čio gilesnę prasmę, galima į- 
skaityti faktą, jog dar visiškai 
nesenai JAV ambasada Mas
kvoje naudojo valdinį 1948 m. 
Chrysler automobilį. Nuvykę 
Maskvon kaikurie Kongreso 
nariai tai pamatę, tiesiog pa
siuto ir grįžę Washingtonan su
kėlė tokią pirtį, jog vietoje tos 
pasenusios mašinos tuoj buvo 
nusiųstas Cadillac limuzinas. 
Nusiuntus paaiškėjo, kad ir šis 
nebuvo naujausias modelis, bet 
jau vienų metų senumo, prieš 
tai naudotas kažkokio Valsty
bės Departamento valdininko 
Washingtone. Reiškia, yra kraš
to sostinėje šešėlių, kurie są
moningai dirba, kad tik paže
minus amerikinį prestižą, kad 
tik pataikavus Maskvai, kad tik 
oficialiais darbais sumaišius žy-

Augštos vertės filmas
Tarptautiniame Filmų festi

valy Berlyne Katalikų Filmų 
biuras paskelbė premijuotą suo
mių filmą “Nežinomas karys”, 
kur ryškiai pavaizduojama be
prasmiškumas ir tragiškumas 
moderniojo karo.

KAS KĄ IR KUR
— Vyčių Sendraugių kuopos su

sirinkimas įvyks šiandien, antradie
nį, 8 vai. vakaro Vyčių salėje, 2451 
W. 47 St.

TT. MARIJONŲ

STOVYKLA
berniukams

. Arti Chicagos

Hinsdale, UI., apylinkėje

Sezonas prasideda liepos 7 d 
1956 m.

Priimami berniukai nuo 10 me
tų iki 16 m.
Pagal susitarimą priimami 

berniukai ankščiau ir jaunesni.
Pirmosios savaitės vyks griež

toje lietuviškoje programoje. 
Krelpkitčs:
REV. VIOTOR RIMŠELIS. MIC., 

Marlan Hllla Semlnary 
Clareodon Hllla, m.

Tel. HINSDALE 1441

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 
IR NYSENHTA 

Tai Juobo Svalato

Šioje kartojo tratina mūaų įmonių 
paaakoa, au pavelkalaįa. Jas mielai 
skaito Ir auaute Ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. Ii 
Tiso 71 pasakos. Kaina 11.50. Pla
tintojam* dideli nuolaida.
Ulsakymus kartu su pinigais siųskite:

“ D R A U C I S ” 
2384 So. Oaklsy Avo.

Chicago 8, Illinois


