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Kas tremtiniai yra

pakęs kovojančius

Lietuvos okupantų akimis
Nuolatinis susirašinėjimas su tėvyne, dažnai leidžia užmiršti 

kas mes esame 'Lietuvoje ir kaip ten mes vadinami. Bolševiz
mas, kuris milionų milionus nužudė vienokiu ar kitokiu būdu 
tremtinius tebevadina pačiais pikčiausiais vardais.

Bolševikai įvairiomis progo- T7~ 7 7 7 7—'---------------------------

mis prisimena pabėgusius lietu- mlrusl^ bolševikai nekenčia,
vius ir, nežiūrint saldžių vilioji 
mų namo, paskutiniais žodžiais 
tuos tremtinius plūsta.

Buržuaziniai nacionalistai

Maskvos iškamša J. Paleckis 
Štai ką sako prisimindamas vo
kiečių sudegintą Pirčiupų kai
mą: “Niekada neturime užmirš
ti to baisiausio pavojaus, visa
da atminkime, kad juodasis re
akcijos padaras — vokiškieji fa
šistai ir jų lietuviškieji sėbrai, 
buržuaziniai nacionalistai — ne 
tik naikino Lietuvos žmones, bet 
stūmė į kapą ir visą lietuvių tau 
tą”.

Amerikoj lankęsis J. Matulis 
kalbėdamas ta pačia proga pa
reiškia: “Bet ji (tėvynė) rūs
čiai pasmerkia ir amžinai atsi
ribojo nuo buržuazinių naciona
listų ir jų vadeivų saujelės, par
eidavusios imperialistiniams ka
ro kurstytojų sluogsnįąibs, sva
jojančios apie kruvinas Pirčiupo 
puotas ir kapitalistinės vergo
vės atstatymą Lietuvoje. Jos 
(Lietuvos) nebesuklaidins išga
mų ir nusikaltėlių — buržuazi
nių nacionalistų saujelė.

Goebels ir DuUes

o kaip jie 
prieš juos.

Kodėl kviečiame sugrįžti

“Tiesoje” mus plūsta, tačiau 
visada ir kviečia sugrįžti. Jie 
mini Mazalaitės, Tysliavos, Grav 
rogko, Barzduko, Senkaus ir dau 
gelio kitų vardus ęituoja jų nei
giamus pasisakymus apie tremtį 
ir kviečia namo. Viename saki
ny kviečiamuosius vadina ban
ditais, o kitame jau prašo grįžti, 
kaip brangiausius brolius, ku
riems bus viskas dovanota. Už 
ką dovanota nepasako. Turbūt 
todėl, kad pabėgom. Bet pas bol
ševikus tai jau nusikaltimas. Ir 
štai “Tiesa” kviečiamiesiems aiš 
kiai pasako: “Kas supras anks
čiau, tas laimės”. Atseit, jei da
bar sugrįši, ištremsime tik į Si
birą, o jei vėliau būsi pakartas. 
Viename ilgesniame straipsnyje 
“Kodėl mes juos kviečiame su
grįžti” Aiškina, kad tėvynė lau* 
kia dirbančių savo tautos gero
vei, tačiau nė pusės žodžio 
užsimena, kad ta tėvynė
Lietuvos kraują ir prakaitą trau 
kianti Rusija' sQ Kazachstano 
plėšiniais ir koncentracijos sto
vyklomis.

Viceprezidentas Nixon Washingtone priima baltą švarką dovanų iš jaunųjų vairuotojų, lai
mėjusių vairavimo lenktynes, kurias rengė Junior Chamber of Conunerce draugija. (INS)
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Kinijoje bręsta didesni
reikalai kaip Vengrijoj

TAIPEI, Formosa, rugpj. 18. — Baltosios Kinijos premjeras 
generalisimus Cang-Kai-shek, šiandien pranešė, kad kiniškos bol
ševikinės imperijos griuvimas yra arti.

Paprastuose klausimuose Ki- 
inijos nacionalistų prezidentas 
sako, kad Kinijos bręsta dides
ni reikalai negu kad yra buvę 
Vengrijoj.

Taip pat praneša Chiang Kai 
šėkas, kad komunistinis reži
mas yra toks pat kaip vėžys 
sveikame kūne.

, . .Vengrijos įliuzija
Daugelis žmonių manė, kad 

raudonoji sovietija paliks kaip 
vienas iš demokratinių kraštų, 
tačiau, buvo pasimokyta iš 
sunkių kovų Vengrijoj,1 kad tai 
tėra kvaili juokai.

e?t? y 'f7-22-31*
, Japonai aiškina

TOKIO, rugpj. 16. — Šiandin 

Japonijos kabinetas pradėjo aiš 

kinti tyrinėjimų duomenis apie 

lėktuvo ir dviračio susidūrimą, 

kuris įvyko Japonijoj prieš 2 sa 

vaitos, kai lakūno Įeit. J. L Gor 

don vairuojamo lėktuvo uodega

Lietuvai nustatyta 
gyvenamų namų statybos norma

Linksmos naujienos
• Ceoil Greenwood, 28 m., iš 

New Hartford, buvo areštuotas 
už sumokėjimą susisiekimo pa
baudos netikru čekiu.

• Madrido, Ispanijoj, jaunas 
poetas vasarojąs žvejų kaime
ly Valencia Bay, padavė savo 
šeimininką į teismą, reikalau
damas 25,000 dol., kadangi jo 
asilas įėjo į trobą ir suėdė poe
mą. Poemcrj buvo pora eilučių 
ir apie asilą.

• Akron, Ohio, Ronald Lee 
buvo nubaustas 100 dol. už grei
tą važiavimą, buvo areštuotas 
už judėjimo trukdymą, kadangi 
važiavo 15 mylių greičiu, kur 
galima važiuoti 50 mylių.
• Cincinnati gyventojai Leb- 

lang ir žmona paprašė teisme 
išsiskyrimo, kadangi jie nesu
taria, kurią programą žiūrėti 
televizijoj.

Lietuvoje laukiama
rublio nuvertinimo
Lietuvoje, kaip ir kituose Mas 

kvos valdomuose kraštuose, pa
starais laikais gyventojuose plin 
ta įsitikinimas, kad netrukus 
bus dar kartr nuvertintas rublis. 
Sovietinė propaganda stengiasi 
piliečius apraminti, teigdama, 
kad vyriausybė tokio žygio ne-William Ritzi. distrikto advoka-

ARVYDAS RIGMANTAS, Vokietija
__ Šių metų liepos 31 dieną Sovietų Sąjungos komunistų par-

^idto?ri57riričiu“iižruoj2i“i tijos centro komitetas ir meisterių taryba paskelbė planą, ku- 
Čios keliu 63 m amžiaus japo-’riuo nustatomos gyvenamųjų namų statybos normos sąjungi- 
nėg J nėms respublikoms iki 1960-jų metų, pradedant 1956 metais.

Šitų direktyvų paskelbimas rodo Sovietų Sąjungoje vyraujančią
stoką gyvenamųjų patalpų. 200000 kvadratinių metrų, tai 

Direktyvose dėl statybos dar LtetuvOs neprikišu-
bų spartinime.art,.mansiais me-
L“ nustatyto, gyvena-
kokhonmų gyvenv.ečių ir kol- j MUtybos normos
choaminkų gyvenamųjų namų Uetuvaj jM
statybai Lygiu, skatinama pri- atitinki Llrtuvl>„ Ial,v?, ,,iko. 
vati statyba.

Antoni Dona, Encino, Calif., Al- 
lied Industrial Workers unijos se
kretorius - iždininkas, dabar iš to 
poeto išvytas senato darbo unijų 
luktybių tyrinėjimo komisijoj' aiš
kinasi dėl pinigų išeikvojimo ir ži
nomo gengsterio Johnny Dio uni
joj laikymo. (INS)

kad apie 3,000 asmenų buvo
palikta be namų.

“Piktas rašytojų žodis 
MASKVA. Laikraštis “Lite-

Štai kaip rašo Vilniaus birže
lio mėn. “Tiesa” apie mūsų lais
vąją spaudą: "“Nacionalistiniai' 
vadeivos mėgsta girtis jų diri
guojamos spaudos objektyvu
mu”. Toliau “Tiesa” cituoja Al. 
Gimanto straipsnį dienos klau
simais apie mūsų informaciją ir 
rašo: “Argi parašysi, kad lozo- 
raičiai ir karveliai, kairiai ir Si
dzikauskai tai žmonės, kurie 
kiekvienam, lietuviui švenčiau
sius jausmus ir siekimus — mei
lę gimtajam kraštui, Lietuvai 
pavertė turgaus preke, bizniu”. 
Toliau tas pats “Tiesos” numeris 
cituoja ir Vyt. Meškauską. O po 
to vėl pradeda plūstis: “Ne pas
laptis, kad reakcinėje spaudoje 
vadeivos neriasi iš kailio ir įieš
ko įvairių priemonių, kad klai
dintų emigrantus apie nūdienę 
Lietuvą. Va gi, čia jie gabūs. Juk 
vakar jie klastos ir šmeižto, ap-| 
gaulės ir melo, dviveidiškumo j 
mokėsi iš Goebelso, na o šian-| 
dien jų idėjinis pasaulis įkvėpė
jas misteris Dullesas. Bet goebel 
aklėj propagandos virtuvėje šu
tintas ėdalas kuo toliau, tuo vis 
mažiaus suranda vartotojų”. 
Niekiąs Juozapavičių ir [Eimutį

Buvę nepriklausomos Lietu
vos didvyriai niekinami, nes tie 
visi kas kovojo už laisvę ir ne- 
priklauosmą Lietuvą ir kas jos 
nori laisvos yra žiauriojo komu
nizmo priešai. Štai, 1957 m. ge
gužės mėnesio “Švyturyje” skai
tome: “Pravartu būtų prisimin
ti, kaip atkakliai liaudies krau- 
juje rankas sutepusi lietuviškoji 
buržuazija kėlė savuosius, daž
nai iš muilo burbulo išpūstus, 
veikėjus. Ji pakabino memoriali
nę lentą jų pačių suvedžiotam 
kareiviui, kuris žuvo saugoda
mas revoliucijos korikų — An
tantės pasiuntinių — viešbutį. 
Ji išliaupsino buržuazinį karinin 
ką, kuris krito, šaudydamas į 
darbininkus ir valstiečių^, apsi
vilkusius raudonarmiečių milinė 
flfis. Fašistinės organizacijos jų 
vardais buvo pavadinę savo po
skyrius, fašistiniai burmistrai 
krikštijo jais miestų gatves.”

Nekenčia liudininkų

Taip apie laisvojo pasaulio 
lietuvius kalba bolševikai, norė
dami, bet kokia kaina sustabdy
ti lietuvių šaaksmą pasauliui a- 
pie bolševikinį vilką, kuris ėda 
savus ir svetimuosius... Ir kiek
vienas lietuvis turi atminti, kad 
jis bolševirinui yra ne kas kitas, 
kaip tik jo didžiausias priešas, 
mokykloj ar fabrike gyvu pavyz 
džiu galįs paliudyti baisią ko
munistinę tikrovę.

Nustatytas statybos planas 
Lietuvai— ■ . Y - 'z Z ,

Minėtose direktyvose nusta
tyta gyvenamųjų namų statybos 
norma nuo 1956 iki 1960 metų 
Lietuvai yra 2 milionų kvadra
tinių metrų gyvenamojo ploto. 
Per tą laiką valstybinėmis lė
šomis turi būti Lietuvoje pasta
tyta 1,200,000 kvadratinių met
rų gyvenamojo ploto ir indivi
dualinės bei organizacijų staty
bos plotas turįs iki 1960 metų 
siekti 800,000 (aštuonis šimtus 
tūkstančių) kvadratinių metrų. 
Individualinės statybos planan

tarpio gyvenamųjų namų staty
bos apimtį. Tačiau bolševikų 
planuos yra netvarkos ir staty
ba, kaip ir daug kas, liks po
pieriuje.

Šnipai iš Chicagos

tas Loš" Angeles, vykstančioj Con- numatanti, bet piliečiai gerai at-
fidential žurnalo byloje per teis
mo pertrauką geria kavą. Žurnalą 
patraukė į teismą, už intymių da
lykų skelbimą, visa eilė aktorių, 
kurių jieškinio suma yra net 36 
mil. dolerių. (INS)

Neil H. McElroy patvirtintas se
nato gynybos sekretorium, pakei
tęs buvusį sekretorium, Charles E. 
VVilaon. (INS)

• Prancūzijoje Sept Sainst 
šventovėje mohometonai ir krik 
ščionys drauge meldėsi už tai
ką. šventovė yra Septynių bro
lių miegančių, kuriuos mohome
tonai taip pat garbina.

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 19 d. šv. Jonas

Eudes ir šv. Donatas. Senovės: 
Eimenis, Neringa.

Saulė teka: 6:02 vai., lei
džiasi: 7:47 vai.

ORAS

Oro biuras praneša, kad Chi- 
cagoje ir apylinkėse šiandien 
galimas lietus. Temperatūra a- 
pie 80 L

CHICAGO, rugpj. 18. — rius ir Girėnas čia vadinami „žy-
JAV visi laikraščiai rašo, kad miais lietuviais“,,.kilniais Lietu- 
šnipai Sovietų Sąjungai, Ster- vos patriotais“, kurie „skyrė sa- 
nų šeima, gyvenusi Chicagoj ir vo nepaprastą Skridimą jaunajai 
buvo įsijungusi į šnipinėjimą Lietuvos kartai“. Anksčiau to- 
Sovietų Sąjungos naudai. Šter- kių patriotinių paryškinimų Lie- 
nų šeima pabėgo iš Amerikos. ,tuvos bolševikų spaudoje būda- 

—----------- 'vo vengiama kaip kažin ko. 2i-
• ,didvyriškas Dariaus ir Gi- noma( Dovydaitis negali apsieiti 

rėno skridimas“. Tokia antrašte' nejpynęS j savo rašinį savotiškos 
įeina darbininkų, kolchozininkų1 li©P°® 17 d. „Tiesoje“ tilpo trijų legendos. Girdi, Amerikos lietu- 
ir tarybinių ūkių darbininkų pri-> skilčių straipsnis, kurio autorius yįų buržuazi ja neparėmusi to 
vačia iniciatyva pastatytinų gy- J* Dovydaitis. Straipsnis para- gin-idimo, net „užgaulumo tul- 
venamųjų namų plotas. Tačiau Sytas ryšium su 24 metinėmis įįeg jr pašaipos lakūnams“ pa- 
ir vadinamoji individualinė sta- ( nuo lakūnų žuvimo. Įdomu netik reiškusi. Skridimą iš visos šir 
tyba turinti būti skatinama pas
kolų teikimu.
Ką nustatytosios normos sako?

Pirmiausia jau pats direkty
vų paskelbimas rado tiek vy
raujančią gyvenamųjų namų 
stoką, tiek lėtai vykstančias sta 
tybas.

tai, kad sovietiniame laikraštyje jjgg rėmusi ne buržuazija, o rė
minimas toks visai nebolėeviki- mę darbo žmonėe. 
nis jubilėjus, bet ir tai, kad Da-

Statybų lėtumą lietuviškieji

Žuvo policininkas
MINEAPOLIS. —.Trys gra

žiai apsirengę jauni vyrai nu
šovė policininką ir kritiškai su
žeidė kitą praeitą šeštadienį.'

Sudegė gaisre
SEOUL, Pietų Korėja, rugpj.

18. — Apie 500 namų buvo su- bolševikai yra įvairiomis pro- 
naikinta gaisre. Policija sako, Igomis gana vaizdžiai apibūdinę 
i,«j --j- •» ftcn i pateiktaisiais duomenimis, ro

dančiais, kiek pastaraisiais me
tais Lietuvoje pastatyta gyve-
namųjų namų. Praėjusiais me
tais J. Maniušis “Komunisto”

raturnaja Gazeta” nr. 84 pir- žurnale pateikė duomenis, kiek

mame puslapyje spausdina pra
nešimą “Piktas rašytojų žodis”. 
Čia pranešama, jog rašytojų su 
sirinkimuose vyksta pasitari
mai “apie sovietų literatūros li
kimą, apie ištikimumą nogėtie
siems idealams, už kuriuos ko
voja mūsų komunistų partija”. 
Tačiau vietomis rašytojai nero
do susiinteresavimo ta linija ir, 
anot minėto laikraščio, pvz. Kui 
biševo rašytojų posėdyje "'ko
munistai piktai prau^ atitrū
kusią nuo gyvenimo atskalūnų 
grupę”. Rašytojų neapykanta 
prieš komunistinę prievartą ima 

(stipriau reikštis pačiuose SSSR 
centruose.

Lietuvoje penktojo penkmečio 
metais, tai yra nuo 1951 iki 
1955-jų metų paruošta gyvena
mojo ploto. Pasirodo, kad per 
penkis metus pastatyta apie 
vienas milionas kvadratinių met 
rų gyvenamojo ploto.

Lietuvos nepriklausomybės 
laikotarpyje vienerių metų bū
vyje, mant vidurkį, kaimuose ir 
miestuose buvo pastatoma apie 
6,000 gyvenamųjų namų, kurių 
grindų plotas sudarė daugiau 
kaip 600,000 kvadratinių metrų. 
Tuo tarpu penktojo penkmečio 
metais, vidutiniškai gyvenamų
jų namų statybos apimtis per

tą nustotų geros dalies savo san
taupų ir uždarbių, o kartu nebe
tektų dalies perkamųjų priemo
nių. (E.)
publikose, piliečiai rublių krato
si ir skubotai perkasi prekių 
ypač Pabaltijo valstybėse ir kai 
kuriose Ukrainos apygardose. 
Dėl to daugelio prekių ima trūk
ti, kas pirkėjų paniką dar labiau 
padidina. Apskritai Sovietų Są-

džia taip pat įsakmiai paneigė 
simena 1947 metus, kada val- 
visus nuvertinimo gandus, o rub
lis po to visvien buvo nuvertin
tas. Laukdami rublio nuvertini
mo, gyventojai stengiasi turimus 
grynus pinigus kiek galint pa
versti daiktinėmis vertybėmis. 
Kai kur kilo stačiai pirkėjų pa
nika. Kaip praneša neutralūs ste 
bėtojai, kurių vienam kitam pa
starais laikais pavyko lankytis 
atskirose Sovietų Sąjungos res- 
jungoje vis aštriau ima pasireikš 
ti infliacija. Popieriniai rubliai 
pasidaro vis labiau beverčiai, 
kas gali už juos įsigyja kurį nors 
daiktą. Sovietų valdžiai tatai su
daro nemažą rūpestį. Netik mies 
tuose, bet ir kaimuose išklijuo
jami plakatai prieš „prekių spe
kuliaciją“, raginant piliečius ne
pasiduoti „gandams“ apie gali
mą rublio nuvertinimą ir prekių 
pirkimo psichozei. Bet kas turi 
atliekamą rublį, stengiasi jį pa
versti daiktu, nes rubliu niekas 
nepasitiki. Santykiuose su užsie
niais rublio nuvertinimas, žino
ma, didelės reikšmės neturėtų, 
nes rublio valiuta užsienyje ne
turi vertės. Bet Sovietų Sąjun
gos viduje rublio nuvertinimas 
reikštų, kad gyventojai vėl kar-

Marshall Miller, pašalintu New 
Yorko darbo legislatūros patarč- 

'bo įmiginąs! prieš senato darbIjhnijose tyrinėjimų komisiją, kad jis 
su samdytojais nekoloboravo, ku
rie portorikiečiue išnaudodavo, mo
kėdami jiem mažiausius atlygini
mus. Jis taip pat paneigia, kad 
yo ii Michigan baldų fabriko

kad palaikytų m-į/v* 0QQ profili k
vienerius metus tesiekė apie darbininkus.

£ 
ų ra- 

(Df8)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

'/“Si * 4 , ’ ' • . , '
—Vakar be jokių iškilmių atšventė savo 70 m. sukaktį Chica

gos kardinolas Stritch.
—New Yorkc rastas nusišovęs milionicrius Hardcn, 63 ni. am

žiaus; nusišovė viešbuty.
—Molotovas, buvęs Lietuvos okupavimo pirmoji ranka, kaip 

pranešama šiandien, pašalintas todėl, kad nenorėjo geresnių san
tykių su Jugoslavija.

—Dvyliktas atominis sprogdinimas įvyko vakar. Rytoj įvyks 
tų sprogdinimų tolimesnis bandymas.

, —Egipto diktatorius Nasser sako, kad prez. Eisenhower prog
rama padėti Viduriniems Rytams yra norėjimas pavergti tas 
tautas. J

—Sirija pasisakė, kad ji .Šiandien norinti palaikyti kuo geriau
sius santykius su Sovietų Sąjunga.

—Bostone dar vis neišeina dėl streiko laikraščiai. x
—Kubos oro pajėgos bombardavo vadinamus sukilėlius Sietra 

Manstra Mountains.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Brockton, Mass.

Puikiai pavykusi gegužinė

lyvavo gegužinėje, nors ir bu
vę lietinga diena; taip pat dė
kojame visiems gegužinės pagel 
bininkams ir Onos Ivaškienės 
vadovaujamai tautinių šokių gru 
pei. Dėkojame grožio ir šokių 

daly
viams ;• taip pat padėka priklau
so laikraščiams už gegužinės 
garsinimą. Stp. ir Vai. Minkai

Rugpjūčio 4 d. įvyko Lietu
vių Radijo Korp. (Minkų) veda
mų radijo programų metinė ge- 
guiinė Brockton Fair Grounds "
Brocktone. Nors visą dieną lijo, 
bet susirinko gausi publika, ku
ri gėrėjosi įdomia dienos prog

Pirmiausia puikiai pašoko Omaha, Nebr.
Bostono lietuvių tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Onos Ivaš- 
kienės. Šie šokėjai tikrai pa
gražino dienos programą. Po šo
kių sekė įdomūs profesionalai 
dalyviai — “Puppet Show” (lė
lių teatras), klounas, burtinin
kas ir “Slack-wire” artistas, ku
ris žavėjo žmones darydamas vi 
sokius pokštus ant vielos.

Keturiolika mergaičių šiemet 
dalyvavo “Miss Lithuania of N. 
E” gražuolių konkurse. Gra
žuolių rinkėjais buvo dr. Fran
cis Rinkus iš Brocktono, dr. Ve
ronika K. Boderick ir dr. Bru
nonas Kalvaitis iš So. Bostono, 
adv. Juozas Tamenas - Thomas 
iš Cambridge ir Emily Rupku
tė - MeCormack, kurios vyras, 
Boston City Councillor, adv. Ed- 
ward J. MeCormack, Jr., iš Bos
tono padovanojo išrinktai gra
žuolei Andrunaitei iš Hyde Park 
puikią statulą. Rinkėjai išrin- 
tris gražuoles — Ireną Andru

Vienuolės apgynė tautietį 
nuo vagių

Liepos 13 d. 2 vai. ryto šv. 
Marijos sesuo pajuto bildesį. Ji 
rūpestingai apžiūrėjo savo na
mą ; paskui grįždama pamatė 
pro langą' kad vagys lenda sker 
sai gatvės į mūsų tautiečio 
“Charlie” vaistinę. Ji tuojau te
lefonu pašaukė policiją, ir po 
pusės valandos vagys jau buvo 
kalėjime.

Policijos viršininkas pasvei
kino seselę ir pagyrė už apsau
gą ne tik savo buto, bet ir kai
mynų nuosavybės.

Elektros dirbtuvė- A
Omahos elektros dirbtuvė jau 

baigiama statyti. Prie jos sta
tymo dirbo ir dar dirba 1,500 
žmonių. Laikinai elektros kom
panija turi kitą pastatą miesto 
centre ir jau gamina savo dirbi-

delei produkcijai. Dabar ten dir 
ba tik 900 darbininkų. Bet kito 
mėnesio pradžioje kelsis į savo 
naujus pastatus ir ten vėliau 
dirbs 15,000 darbininkų. Elekt
ros kompanijai patinka Nebras- 
kos darbininkai. Jie yra suva
žiavę iš ūkių, mažų miestelių ar
ba yra kitataučių vaikai, kurie 
gimė ir augo Omahoje. Jie yra 
sveiki, darbštus, punktualūs ir 
rūpestingi. Dėl to elektros kom 
panija su savo įmonėmis kraus
tosi iš rytų ir kuriasi JAV vi
duryje — Omahoje.

Sakoma, kad jau dabar dir
ba daug tremtinių vengrų,dar
bininkų ; jiems čia patinka. Dar 
bas yra lengvas, švarus ir ge
rai apmokamas. Būtų gera, kad 
ir lietuviai pasinaudotų šia pro* 
ga.

Pasisekė parengimas 
seminarijai

Rugpjūčio 11 d. parapijos aik 
štėje buvo parengimas lietuvių 
kunigų seminarijai Romoje pa
remti. Jau iš anksto mergaitės 
pardavė 30 dol. vertės biletų 
antklodei laimėti. Ją'laimėjo 85 
metų senelis Mykolas Poškevi-

čius, kuris jau 12 metų serga. 
Jam bus kuo apsikloti žiemos 
metu. Ona Ogilvifcnė aukojo 
grynais pinigais $20. Lietuvos 
savanoris Antanas Kavaliauskas 
aukojo $10. Patin vakaran su
sirinko nedidelis, bet geros šir
dies būrelis lietuvių. Jie links
minosi, šoko ir rėmė parengi
mą, kad tik daugiau pinigų se
minarijai tektų.

Geraširdžiai lietuviai, kurie 
dirba parapijos parengimuose, 
vadovavo šiam pobūviui. Mat 
jie turi patyrimo ir tikro lietu
viško nuoširdumo kitam padėti. 
Tiesa, Feliksas Smulskis su sa
vo dviemia sūnumis buvo nauji 
darbininkai. Jis labai uolįai dir
bo ir surinko daug pinigų. Jam 
buvo linkėta, kad vienas jo sū
nus pasiektų Romą, taptų ku
nigu ir vyktų į Lietuvą misio- 
nieriauti, kai Lietuva bus išlais
vintas. Pats Smulskis yra Oma
hoje gimęs ir augęs.

Mūsų parapija nėra didelė, to
li nuo kitų lietuvių centrų, bet 
galima pasidžiaugti, kad ir šie
met seminarijai surinko $215.18. 
Tai truputį daugiau negu per
nai. Visa tai rodo, kad Omahos

lietuviai yra dosnūs ir atjaučia 
visa, kas yra lietuviška ir ka
talikiška. Kitas parapijos pa
rengimas bus rugpjūčio 25 d.

Vietinis

Oftao ir buto tol. OLympio 9-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečtad. 

ir šeštad. tik 10—12 vai.

P. ŠILEIKIS, 0. P.

r
DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 

SAUGIAI PERKRAUSTYS 
JŪSŲ BALDUS!

STASYS FABIJONAS
2146 So. Noyne Avė. Telef, Vlrgkiia 7-7097

MOVJNC ’

Meilė — tai žmonių paikystė, 
bet joje yra Dievo išminties.

— V. Hugo

NUO U2SISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurte kenčia nuo SENŲ.

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai 1 ramiai sSdM.1 Ir naktimi, 
miegoti ne* Jų uJtaisenBjusios žalždos 
nležBJlmų Ir skaudėjimų senų atvl 
ru Ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudBjl- 
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
ty Vartokite Jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
nležBJlmų Ilgos vadinamos PSORIA- 
SI8. Taipgi pašalina peršBJlmų Ilgo. 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšlmų 
tarpplrščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančio, suskllslos odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama .vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolę nuo Iš
viršinių odos ligų. Ls

'gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et., fl.25, Ir 83.60.
Pirkite valstinBseChl- 
cagoj ir apylinkėse—
Mllwaukee. Wlsc., Ga- 
ry, Ind. ir Detroit, Ml- 
cblgan arbų rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
oey ordsr J

Tel. RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
ŪDYTOJAS IR CHIRURGĄ0 

J IETUV1S OTPVTOJAH)
8926 W -st 59th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:80
vai. vak. Trečlad. tr šeštad. 1—4 v.
P- P. *

LEGULO, Department D., 
6618 W. Eddy SU Chlcago 84, U,

TeL oftao Ir buto OLympio 2-4150
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero

Res. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 1-8210. Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-3868

DR. EMILY V. KRUKAS
• GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečlad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chlrurgč) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South Western Avenue
(MEDICAL BU1LDING) x 

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

Office tel. RE 7-1168 
Ree. tel. WAlbrook 5-3765

Orthopedas 
Ar šratai-Protezai. Med. ban-

“ dažai. Speo. pagalba kojom 
(Areli SupporlM) Ir t- U

Vai,: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB
2850 W. 63rd St., Chlcago 29, BĮ 

Tel. Hltoepec* 6-5064

DR. 1. 1. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4250 W. 68rd St
Ofiso tol. RElianoe 5-4410 

Rezld. telef. ORoveblU. 6-0617 
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų.
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutųrtl

Ofiso tol. CLlffslde 4-2896
ResldeacUos: LAfayette 8-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kampas 47th Ir Hermi toge)

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

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

Vai. kasd. 12—4 
TeL CEntral 6-22*4

5002 West 16th Str.. Cicero
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhaU 8-0*5*
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų Ilgos)
Ofisas ir rez.: 6100 8. Western Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu.

naitę iš Hyde Park, Birutę Rai- nius bei lavina darbininkus di- 
vydaitę iš Rochegter, N. Y., ku
ri pirmiau gyveno Brocktone, ir 
Frances Ramoškaitę iš Dorches 
terio, o publika išrinko gražuolę 
Ireną Andrunaitę iš Hyde Park 
kaip “Miss Lithuania of N. E.”

Šokių konkursus laimėjo: pol 
kos — Angelą Tutkien’ė iš So. I 
Bostono ir Povilas Vadluga iš 
Dorchesterio; valso — Lorraine i 
Tautkutė iš Brocktono, polici 
jos Įeit. Antano Tautkaus duk
relė ir biznieriaus Prano Ge- 
rulskio sūnus Fred Gerulskis; 
tango — Nijolė Tamulaitytė iš 
Brocktono ir Kazys Stasiukevi- 
čius iš New Britain, Conn. Ši 
pora taip gražiai šoko tango, 
kad šokių teisėjai pakvietė juos 
pašokti solo.

Dovanas laimėjo: Walter Po- 
zark iš Dorchesterio, kurio bile- 
to numeris buvo 15495; Pat Mc-Į 
Donough — Nr. 33411; P. Bi- 
zinkauskas iš Dorchesterio —
Nr. 08171; Emily Szulewsky iš 
E. Cambridge — Nr. 01303; M.
J. Sheridan iš Bolton, Ct., — Nr.
30250.

Įėjimo dovanas laimėjo nu
meriai 055531, 025567, 055575,
055638, 025560 ir 055616. Deg
tinės bonką laimėjo Nr. 7012, o 
sūrį laimėjo'Nr. 5352.

Dėkojame visiems biznieriams 
už dovanas, visiems, kurie daly-

DRAUGO
Didysis Metinis

IŠVAŽIAVIMAS!

DR. I. Ir K. AGLINSKAI
gydytojai ir chirurgai

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarlma. 

l>BI valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečlad. tr
šeštad

Res. tel. ORoveblU B-66O8 

Tel. ofiso WA 5-3O1O, rez. PR 6-7333
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 ir -6—8; šeštad. 1—4; trečlad. 
uždaryta.

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-0700. Namų — PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak. 
Atostogose iki 1 d. rugsėjo.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-0700 
Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidau* ligos 
2454 West 71 st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto Ir 4—8. v. v. 
šeštadieniais 9—11 ryto Ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

-b'

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GFRKLfiS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South VVeetern Avenue 
vai., kasdien 10-12 vai 1, 7-9 vai
vak. Šeštadieniais 10 . vai Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso ‘elefonas: PR 8-322*
Res telef. WAlbrook 5-5O76

DR. YL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue 

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

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

Telef. ofiso LAfayette S-6O48 
Rez.: WAlbrook 6-3048

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: t0748 South Mlchigan Avė.
Buto 1658 W. 103 St., Beverly Hills

Vak: kasdien nuo 6 v. v. Jkl 9 v. v*.u 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

išsklrus trečiad. šeštadieniais nuo l 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PTJllman 5-6766 
Buto -- BEverly 8-8946

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEmlock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PIiAUCIŲ l« VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais Šv. Kryžiaus llgonln*) 

Priima pagal susltarlma

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 6-7670 ir 
Glbson 8-4988

• Generalis kontraktorlus nau
jų namų statybai, {vairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavlmal nemo
kamai.

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7OT5

RHDIO PROGRAMA
Iš WGEP stoties — Banga 1890 

PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 V. 
NUO PTRMAD. IKI PENKTAD.

8:46 iki 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 Iki 9:80 ryte

SEKMAI). 8:30—0:80 v. r. U stoties 
WOPA — I IOO kll.

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chlcago 29. UI. HEmlock 4-8418

19 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
d randa. Pigus Ir sąitniogaa 
patarnavimas.

R. ŽERARAS
2047 W. 67th PI., Cblango,

III. VVAIbrook 5*8068

Pirmadienį (Labor Day), rūgs. 2 d., 1957 m.

OAKS (SLOVAK) G ROVĖ
11900 Archer Avė., Lement, III.

K
DRAUGAS paprastai suruošia tik vieną metinį pikniką ir 

tas būna pats didžiausias iš visų Chicagos apylinkė pilmikų
DRAUGO metiniame išvažiavime Chicagos ir apylinkės 

lietuviai pasimato su seniai matytais bičiuliais bei giminėmis.
Gražusis ir didysis Oaks daržas turi daugiau patogumų ir 

erdvės negu bet kuris išvažiavimų daržas Chicagos apylinkėje.
Don Varnas Amerikos Legijonierių Postas patarnaus prie 

bufeto ir prižiūrės automobilių pastatymą.
Gros skambus orkestras šokiams ir bus nuolatinė progra

ma, kuri paįvairins dienos įvykius. '
Įžangos biletams bus piniginės ir prekinės dovanos.

Autobusų tvarkraštte: ,
ll;00 vai. lyte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo Dievo Apvaiz

dos parapijos bažnyčios; /
U;30 vai. ryte ir 2;30 vai. p.p. išvažiuoja nuo Aušros Vartų 

parapijos bažnyčis;
12;01 ir 3;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Antano parap. bažn.; 
11;00 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Kryžiaus

parapijos bažnyčios;
ll;30 ryte ir 2;30 vai. p.p. išvažiuoja nuo Nekalto Prasidėji

mo parapijos bažnyčios;
11;30 vai. ryte ir 2; 00 vai. p.p. išvažiuoja nuo Gimimo Pane

lės Švenčiausios parapijos bažnyčios;
11;00 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Jurgio pa

rapijos bažnyčios.
6;30 ir 7;00 vaL p.p. autobusai išvažiuoja į Chicagą.
nr

Kviečiame lietuvišką visuomenę į šį metinį išvažiavimą.
DRAUGO IŠVAŽIAVIMO RENGĖJAI

"ii ofiso HE.4-6849. res. HE.4-2124
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., pemtt. 1-4 tr 7-9 
Antr. 1-6. treč.ir šešt. pagal sutarties 
sektu, uždaryta.

UR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenue 
Chlcago 20, III 

telefonas REpnbtta 7-4*00 
Resldenola: GRovetriH 6-81*1

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 8-4 Ir nno 6-8:80 v. 
vak. fleitadlenlals nito 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oftao tel. VTrglnla 7-0086.

Heatdcnct Ros tel. BEverly 8-8944

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-0700 
Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akuieilja ir moterį} ligų 

2454 West 71at Street 
(7l-oe ir Oampbell Avė. kampa*)
Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. 
Šešadlenlals 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Oflao telef. TArds 7—1166 
Realdencljoa — NTewart 3-4611

DR. J. 6UDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We«t 85th Street 
(kampe* Ralsted Ir Rl-ta gatve)

VAJLa. 1—4 Ir 0:80—8:SO p. p. 
dlea HMcyrua trečiadienius Atidarą

•sštadlenlala 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet OSrd Street

VAL kasdien nuo S—4 p. *. Ir 7:89 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-1695
DR.*ALDONA JUŠKA

AKIU UGU SPECTALISTB 
— PRTTATK0 AKINIUS —

Valandos: *—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
malta rimų Išskyrų, trečiadienius

*489 V Marųnetts gemt

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

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 Iki 12: 2—6: 7-9. 

šeštad 10—12. Trečiad. uždaryta
IiAfayetto 8-4*40.

Namų — CEdarerest 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
3259 South Halsted Street

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St., tel. Renubllo 7-8818.

Ofiso telefonas — BTshop 7-2525

DR. AL RAMUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečlad. Ir aekmad." tik susitarus

Tel. ofiso HE 4-2128, rez. GIb. 8-61*5

DR. Y. P. TUMASORIS
CHIRITRGAS

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

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

Tel. ofiso: DAnube 6-1126
DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-0400
Rezld. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevlčtM)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. Ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
Ir kitu laiku tik susitarus.
Tel. ofiso Vlctory 2-1581

Rez. Vlctory 2-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir II-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.y. šeštad. 1-4 vai. popiet. 
Tel. ofiso PR. .1-6446, rez. HE.4-8150

DR. F, C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 We*t Marųuette Bd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 lkt 8 va.

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. oftao CA 6-0257, rez. PR 6-6652 
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DR. ANT. RUDOKAS, OpL 
Tikrina akta Ir pritaiko akintus, 

keičia stiklas ir rčmus
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Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
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uždarytas

DR. G. SERMER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182* 

Pritaiko aklnlur 
Kreivas akta 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuve 
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DR. S. YAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų ftemplmų, kurta 

yra priežastis galvos skaudBJlmo be) 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregys- 
t*. Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai. 
Instrumentais, rodančiais mažiausios 
trūkumus. Speciali atyda kreiptam* 
1 mokyklos valkus.

4712 South Anhland Avė. 
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Prieš metus atrodė, kad Egipto diktatūra įvairavo kraštą 
j neišbrendamas pelkes, bet tada sunkiai įžvelgiamos aplinkybės 
padėjo kraštą valdančiai karininkų griipei išvengti kapituliacijos 
ir režimo galo. Egiptui palankios aplinkybės tikrai buvo sunkiai 
įžvelgiamos jeigu jų įtakos svorio nesugebėjo nustatyti net ang
lų diplomatijos veteranai. (O gal veteranai netinka kasdienos 
realybei apvaldyti?)

Didžioji krizė prasidėjo liepos 26 nacionalizavus laivininkys
tės administravimą Suezo kanale. Netrukus sekė žydų invazija į 
Sinajaus pusiasalį bei Gazos zoną ir anglų bei prancūzų kariniai 
veiksmai Suezo kanalo erdvėje. , Žydai trenkė iš- peties, todėl 
per tris savaites pasiėmė iš egiptiečių visus ginklus, kuriuos 
Rusija buvo suspėjusi atvežti iš Čekijos Skodos fabrikų. Iš 
Egipto turėjo sprukti į Syriją visi Maskvos “technikai”, kurie 
jau buvo pradėję sukti lizdus Kairo priemiesčių vilose. Nasserio 
karininkai pasirodė esą toki pat menki kariai, koki yra buvę 
ir Faruko laikais — tada ir dabar žydai juos sudorojo kaip
purią vilną. O vienok atsimintina, kad perversmininkai tvirti
no, jog atsukę savo kardus prieš Faruką tik todėl, kad jo reži
mas palikęs juos be ginklų ir, žinoma, be garbės Palestinos 
karo metu.

Tuos karinius ir prestižo smūgius sunkino dar ir finansi
niai, nes nutrūko pajamos iš kanalo laivininkystės ir užšaldyti 
turėti aktyvai Anglijoje, Prancūzijoje, JAV ir kitur. Buvę ka
nalo vartotojai, JAV sekretoriaus Dulles vadovaujami, orga- (
nizavosi ilgam kanalo naudojimo boikotui žodžiu, tiek daug aP*e nuošimčių dydį. Nors
smūgių krito iš karto ant Egipto valdovų galvos, kad jų priešai popularus teigimas kartais

SUVARŽYTA KREDITO PADĖTIS
DR. J. BUBZEIKA

Kam tenka šiuo metu skolin*‘traukti daugiau santaupų, ir tai 
tis pinigų iš banko, tas žino, 
kad paskolų gavimas yra gana 
sunkus, ir kad nuošimčiai yra 
augšti. Pavyzdžiui, skolinant pi 
nigus namų pirkimui dažnai rei 
kia mokėti 6 ar net 7 nuošim
čius, kas yra labai augštas ly
gis. Jeigu kas skolina didesnę 
sumą, tam nuošimčiai sudaro 
labai didelę naštą, ir namų iš
laikymas pasidaro labai bran
gus. Tų augštų nuošimčių aki
vaizdoje dažnas skaitytojas 
klausia, kas yra šio reiškinio 
priežastim, ir kaip ilgai tokia 
padėtis tęsis.

Centrinių bankų vaidmuo
Kadangi paskolos gaunamos 

iš bankų, tai dažnas pagalvoja, 
kad centriniai ir komerciniai 
bankai nusprendžia apie pasko
lų gavimo sunkumą ar lengvu

te

viduje ir užsieniuose turėjo daug pagrindo tikėtis Nasserio 
karininkų režimo gal?. Bet jo nesulaukta.

KAS IŠGELBĖJO NASSERĮ?

Paviršutiniškai žiūrint atrodo, kad atsakymas labai aiš
kus — Nasserį išgelbėjo viešoji opinija ir Jungtinės Tautos. 
Bet taip paprastai tikrai nebuvo — Jungtinės Tautos padarė 
tik tai, ką jas spaudė daryti pasaulį skaldančių politinių blokų 
jėgų santykis, pasireiškęs tada Artimųjų Rytų erdvėje, kurioje 
tilpo visa aplink Egiptą susidariusi krizė.

Stereotipiškai tariant, galima sakyti, kad Egipto laimėji
mas yra šaltojo karo nuopelnas. Juk argi galima prileisti, kad 
sprendimas Jungtinėse Tautose ar kitur būtų buvęs toks, koks 
jis išėjo, jei bolševikų Rusija būtų buvusi su tomis valstybėmis, 
kurios kovojo už tarptautinį Suezo kanalo laivininkystės admi
nistravimą? Žinoma, kad ne. Nebūtina, kad kanalo administ
ratore būtų likusi senoji bendrovė, kuri šių dienų sąlygoms 
jau nebetiko, bet nereikia abejoti, kad būtų buvęs sukurtas 
naujas tarptautinis organas, kuriame nebebūtų anglų ir pran
cūzų dominacįjos, jau seniai pasibaigusios politinės gadynės lie
kanos.

Ir Sovietų Rusijos interesai diktavo palaikyti moderuotą 
tarptautinį Suezo kanalo administravimą, tačiau ji šiuo tarpu 
šito savo intereso negynė, nes siekė kito, daug didesnio tikslo. 
Tas kitas tikslas buvo Rusijos įtakos plėtimas Artimuosiuose 
Rytuose. Tam tikslui pasiekti Maskva turėjo dvi auksines są
lygas: pirma, be jokio pavojaus savo interesams Maskva galėjo 
pasidaryti patikimai atrodančia arabiško nacionalizmo rėmėja; 
antra, geriausiai buvo pataikauti arabų kraštams tada, kada Iz
raelis, anglai ir prancūzai panaudojo prieš Egiptą karinę jėgą.

Gerai parinktu momentu Maskva priminė, kad jos van
denilio bombos gali būti nuneštos iki Anglijos ir Prancūzijos. 
Tokios kalbos rezultatas buvo ir Maskvai netikėtas — Washing- 
tonas sunėrė rankas su Maskva, kad atitrauktų prancūzus ir

K;B

gali padidinti tas lėšas, iš kurių 
jie vėliau gali duoti paskolas.

Kitas šaltinis, — naujų pini
gų gamyba (kas dažniausiai pa 
sireiškia kaipo nauji kreditai 
einamosiose sąskaitose) yra cen 
trinių bankų reguliuojami. Ame 
rikoje centriniais bankais yra 
Federal Reserve bankai ir jie 
turi toje srityje labai didelę 
galią, nes įvairių priemonių pa
galba jie gali padidinti komer
cinių bankų rezervus ir tuo bū
du gali įgalinti tuos paskuti
niuosius skolinti didesnes pini
gų sumas įvairioms biznio įmo
nėms. Centriniai bankai tačiau 
imasi tos priemonės labai at
sargiai, ir jie turi tam ribas. 
Yra atvejų, kada naujų pinigų 
gamyba dideliais kiekiais gali 
atnešti teigiamų rezultatų vi
sam krašto ūkiui. Tokie atvejai 
esti tada, kai visa krašto pra
monė dirba žemiau normalaus 
pajėgumo, kai krašte yra dide
lis skaičius bedarbių, kai yra di 
dėlės atsargos žaliavų ir pre
kių. Tokiose sąlygose naujų pi
nigu gamyba centrinių bankų 
dėka gali būti labai naudinga, 
ir praeityje centriniai bankai 
yra sėkmingai tokių žygių 
ėmęsi.

Yra tačiau atvejų, kada cen
triniai bankai negali gaminti 
naujų pinigų ir negali leisti ko
merciniams bankams didinti 
kreditą. Tokios sąlygos yra ta
da, kai viso krašto ūkis dirba 

i pilnu apkrovimu, kai fabrikai

yra teisingas, šiuo metu jis ne
atitinka tiesai. Dabartiniu me
tu kredito gavimo sąlygas nu
sprendžia ne tik centriniai ban
kai, bet taip pat visa eilė kitų 
veiksnių, kurie nėra centrinių 
bankų kontrolėje.

Kredito pasiūla
Kaip žinia, įvairių prekių kai 

nos nustatomos pasiūlų ir pak 
lausų dėsnio. Panašiai yra ir su 
nuošimčiais, kurie yra paskolos 
gavimo kaina. Jų lygį nustato 
kredito pasiūlos ir paklausos 
santykis.

Kas liečia kredito pasiūlas, "įį
dažnam gal, atrodyti, kad ban. darbi skai5ius labai ma.
ka, gal. laba, lengva, j^padi- jė
dmt, Viemntelis dalykas kg jie trukumJ ir kai nįra laia ža.
turėtų to kryptimi daryti yra a
skolinti pinigus visiems tiems,i, , . , ..
. . - t , , m i • I tokio pilno pramones apkrovi-kurie prašo tų paskolų. Tokia, . • * • • • u_r 'mo laikotarpyje centriniai ban-pažiūra yra labai klaidinga, nes 
bankų paskolų tiekimo galimy
bės yra labai ribotos ir jie gali 
duoti paskolas tik iš dviejų šal
tinių. Pirma, jie gauna santau
pas iš eilinių taupytojų, ir tuos 
pinigus panaudoja naujų pasko
lų tiekimui. Antras šaltinis yra 
naujų piūfgų gaminimas ir lei
dimas į apyvartą.

Pirmas šaltinis, tai yra eili-
anglus nuo Suezo kanalo, o Izraelį — nuo Akabos vandenų, iš (piliečių santaupos, nėra ne-
Sinajaus pusiasalio ir Gazos zonos. Toks Washingtono neištver- 
mingumas (tas žodis švelnus, bet skaitytojas gali pasirinkti 
stipresnį) galutiniai įtvirtino Maskvą Artimuosiuose Rytuose. 
Jokia doktrina, kad ir kelių JAV prezidentų vardais pavadin
ta, Maskvos toje erdvėje neutralizuoti negalės. Ten yra daug 
tvarkytinų reikalų, bet jų tvarkymą dabar daugiau lems Mask
va negu vadinamasis Vakarų blokas, nepajėgiąs būti vieningu 
kritišką valandą.

LAUKIAMA IR ANTRO LAIMĖJIMO
Po metų matome, kad Maskva ne tik neprarado Egipto 

atramos, bet dar laimėjo atramos taškus Syrijoje ir Jemene. 
Į visus tris kraštus plaukia ginklai, karo laivai ir instruktoriai 
Neužmirština, kad ten ypač siunčiami povandeniniai laivai Ne
reikia abejoti, kad Maskva mokės ten savo laimėtas pozicijas 
įtvirtinti ir išplėsti. Gal ir metų laukti nereikės, kad pamaty
tume ten naujas Maskvos reiškimosi formas.

Tokiu netikėtu būdu išgelbėtas Nasserio režimas Egipte, 
kanalo nacionalizacijos metines švęsdamas, gali pasigirti ne tik 
kanalą stipriai į savo rankas sugniaužęs, bet ir įrodęs, kad gali 
sėkmingai tvarkyti laivininkystę kanale. Šiandien jau turima 
pakankamai patyrusių laivų vadovų, visos valstybės nutraukė 
kanalo boikotą, visi pinigai už kanalo naudojimą plaukia į Egip
to iždą. Kanalo naudojimas pasiekė senąsias normas. Trafiko 
mokesčiai šiais metais pasieksią rekordinę 100 mil. dolerių sumą.

lt.

Centriniai bankai tokiose są
lygose turi gana sunkų uždavi
nį. Jie negali leisti, kad tie vi
si kredito pareikalavimai būtų 
patenkinti, nes tai reikštų stai
gią infliaciją ir kainų kilimą. 
Jų politika tuo atveju Iki šiol 
buvo labai santūri ir protinga.

yra fiksuotos žemame lygyje 
(penki nuošimčiai). To fakto 
pasėkoje kredito pasiūla naujų 
namų statybai yra maža, ir tai 
irgi mažina statybą.

Kitose ūkio srityse padidėję 
nuošimčiai nesugebėjo padary
ti didesnės įtakos į ūkio akty-

Iš tikro, centriniai bankai nesi- vumą, nes pramonės pelnai yra
ėmė jokių priemonių ir visą lai
ką laikėsi neutraliai. Jie buvo 
pasyvūs padėties stebėtojai, ir 
tas pasyvumas iššaukė dabarti
nius kredito suvaržymus. Lai- 
kydamies tos pasyvios padė
ties, centriniai bankai nedidino 
kredito paskolos, kai tuo tarpu 
paklausa kreditui visa laiką di
dėja. Tose sąlygose komerciniai 
bankai turi atmesti visą eilę pa
skolos aplikacijų. Kaip tai pa
daryti? Panašiai kaip daro pre
kybininkai ir pramonininkai,— 
kelti produkto kainą. Bankinin
kų atveju produktas yra pasko
los, gi kaina yra palūkanos. No
rėdami sumažinti paklausą, ban 
kai yra priversti kelti procen
tus, ir tai yra pagrindinė prie
žastis, kodėl palūkanos pasku
tiniųjų dviejų ar trijų metų bė
gyje visą laiką kilo ir pasiekė 
augščiausią lygį nuo 1933 metų. 
Kreditų sv.tvteriymų paseKmės

Dabartinės suvaržymų politi
kos pasekmės nėra perdaug pla
čiai jaučiamos. Daugiausiai tai 
pasireiškia naujų namų staty
boje. Kadangi nuošimčiai padi
dėjo, daug žmonių negali ar pri-' 
sibijo skolintis pinigus, ir tai 
mažina paklausą naujiems na
mams. Iš kitos pusės, karo ve
teranai, skolindami pinigus nau 
jų namų pirkimui, gauna pas
kolas, kurios yra valdžios ga
rantuotos ir kurių palūkanos

vis dar pakankamai dideli, ku
rie įgalina mokėti augštesnius 
nuošimčius. Jeigu tačiau dabar
tiniai kredito suvaržymai tęsis 
dar ilgesnį laiką, vėliau ar anks 
čiau visos krašto ūkis pradės 
tai stipriau jausti, ir tai galės

sustabdyti dabartinę Amerikos 
ūkio ekspansiją.

/Juodos
Kadangi paklausa kreditui 

yra vis dar didelė, reikia lauk
ti, kad cent. bankai kolkas nesi
ims jokių priemonių kred. sąly
gom palengvinti. Todėl galima 
laukti, kad paskolų gavimas arti 
miausioje ateityje bus vis dar 
palyginamai sunkus, ir nuošim
čiai bus irgi gana augšti.

Didelis poetas yra vertingiau
sia tautos brangenybė.

— L. Beethoven
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Pradčfcit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
' Kiekvieno taupytojo tndėlM apdrausti 1U 110,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrai., penktad. ir Trečiad. 0 ryto iki 12 vai. 
fieštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vaL iki 8 v.v.

kai pradėtų gaminti naujus pi
nigus (kas įgalintų komercinius 
bankus tiekti naujas paskolas), 
vienintelė pasekmė būtų didė
jančios kainos ir plati infliaci
ja, gi krašto ūkio aktyvumas 
nedidėtų, nes tai fiziškai nebū
tų įmanoma.

Paklausa kreditui
Šiuo metu paklausa pasko- 1 

loms yra labai didelė. Didelės 
biznio įmonės nori naujų kredi
tų, nes jos yra pradėję naujų 
fabrikų statybą ir plačius ek- 
pansijos pianus. Eiliniai maži 
verslininkai irgi nori skolintis 
pinigų, nes kiekvienas jų galvo
ja, kad dabartinėse labai augš- 
to ūkio aktyvumo sąlygose jis 
galės pasiekti papildomų pelnų. 
Vienintelis dalykas ko jam truk 
sta yra keletas ar keliolika tūk
stančių dolerių kapitalo, ką no-

ribotas šaltinis. Nors taupymas 
šiuo metu yra gana augštame 
lygyje, bet paklausa kreditui 
yra didesnė. To akyvaizdoj ban
kai daro visokias pastangas 
skatinti taupymą. Pavyzdžiui, 
jie kelia nuošimčius už taupy
mo sąskaitas, ir daugelyje vietų 
tie nuošimčiai pakilo iki 3)4 
nuošimčio taupymo bankuose, 
ir net 4 nuošimčių taupymo ir 
skolinimo bendrovėse, šituo nuo 
šimčių pakėlimu bankai gali pri rimą gauti iš banko.

rikiečiai technologiškai naudojosi 1910 — 1955 m. laikotarpyje 
žemei išnaudoti. Ūkių našumas tame laikotarpyje padvigubėjo, 
nors dirbamosios žemės plotas pasiliko tas pats. Gaila, kad rin
ka žemės ūkio gaminiams nepadvigubėjo, nors gyventojų skai
čius paaugo 60%, ir kiekvienas daugiau pirko bei valgė. Tačiau 
pilvai nepavijo vis augštyn bešokančio kviečių, kornų ir mėsos 
gamybos derliaus. Net užsienis neįstengia JAV žemės ūkio ga
minių pertekliaus išpirkti. , V.

sekretoriaus Foster Dulles kūrinys (Suezo kanalo naudotojų ~
draugija), kuris stengėsi perimti kanalo trafiko administravimą. 
Londone dar tebėra to negyvo gimusio organo biuras su ma
žu tarptautiniu personalu, kuris, žinoma, * neturi ko veikti ir 
laukia pranešimo vykti namo. Paskutinį kartą prieš tris- savaites 
buvęs Londone F. Dulles daug kur buvo, bet tos įstaigos ne
lankė. Prieš metus jis ten buvo specialiai nuskridęs to organo 
sudaryti. Egiptas, tyliai Maskvos palaikomas, į jokias dery
bas su kanalo naudotojais nesileidd, nes šie nepanorėjo* jam 
nieko neduoti — tik senai padėčiai duoti naują vardą. Toks už
kietėjimas Maskvai labai padėjo. Laimėjo ir Egiptas. Visi tu-' 
rėtų jam linkėti ir antrojo laimėjimo — parodyti tokį pat kie
tumą ir' Maskvai, kai ši panorės tinkamu laiku pareikalauti iš 
Egipto atlyginimo už padarytą patarnavimą.

Dr. O. Labanauskaitė

Amerikos žemės ūkis
Viename Anglijos žurnale šitaip stebimasi JAV žemės ūkiu 

ir prašoma palyginti jį su Sovietų Sąjungos žemės ūkiu. Sakoma:
Svečias pas amerikiečius ūkininkus tuojau pastebi jų pa

grindinį rūpestį — jie perdaug visko pagamina. Šis rūpestis 
yra gana senas. Tai mokslo ir mašinų pritaikymo žemės ap
dirbimui bei jos derliaus suvalymui vaisius. JAV žemės ūkis 
plito ne į tolį, ne “plėšdamas dirvonus”, bet tvarkė savo vidų, 
ką turėjo. Traktoriai, trąšos, vis tobulesni ūkio padargai, page
rintos sėklos ir melioracija — tai įrankiai, kuriais energingi ame-

911 ėfijnočioč OlalcttjA
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(TĘSINYS)
— Kur tau bus! Kaip tau gali būti pinigai! Tėvas 

valkata, girtuoklis, mušeika, kurį visa miestelio polici
ja vos gali suvaldyti, gyvena po karčiamas, nuova
das...

Rugajus raudo raudo ir Balo. Akys degė. Jis tik 
jautė, kad akyse jam kartais darosi tamsu. Abiejų ran
kų pirštais įsikibo į suolą.

Visi žiūrėjo į Rugajų. Jam drebėjo lūpos. Nieka
dos tokio Rugajaus veido jie nebuvo matę. Visi susi
jaudinę gaudė akimirksnius: kas atsitiks?

Valandėlę Andrius dar valdėsi. Jo draugas Kal
nietis, kuris sėdėjo šalia, tarsi nelaimę nujausdamas 
ir Andrių ramindamas, spaudė jo ranką ir šnibždėjo:

— Andriau,... Andriau...
Bet mokytojas Grinbergas pašiepiančiai tęsė:
— Ir mūsų Rugajus čia jo sūnus... Pagalvok ge

rai, ar verta mokėti už mokslą ir mokytis? Vistiek iš 
tavęs niekas neišeis... Obuolys nuo obels netoli tekren- 
ta...

ORU DABAR 

ATŠILĘS, RAUTE 

ĮRENGTI NAUJA

RHEEM

LOVVBOY
ŽIEMINI

AIROONDFnONEIl

Jo vasarinis včdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštamo ore.

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATINO

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero. UI

TOwnhall 3-6670 
Blshop 2-8429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

FULLY ACCREDITED TUITION FREE

REGISTER FOR
THE 1957 FAI±! SEMESTER 

of the

CRANE JUNIOR COLLEGE
maintained by the Chicago Board of Kducation 

2245 West Jackson Boulevard 
Registration: Wed., Sept. 4, thru Tues., Sept. 10

• s
TWO-YEAR COURSES: For studentą who wish to transfer 

with full junior standing to a senior college or university:

Accounting 
Advertlainf ' 
Agriculture 
Art
General Busineae 
Industrial Relations

Journallsm 
Llbrary Science 
Eng-lneerlBg- 
Muslo
Pnysical Therapy 
Pre-lndustrial Training

Pre-Physlcal Educatlon 
PBycholocr i zStiHI
Sodai Service 
Teachlng—Elementary 
Teachlng—High School

TWO-YEAR COURSES: For studentą who wish to complete 
two fully-accredited years toward meeting the entrance 
reąuirements of professional schools in: ' z

Dentiatry Nuraing Pharmacy

Medlcine
Veterlnary Medicina Optome.try. Psychlatry

TWO-YEAR COURSES: For studentą who do not ezpect to 
go to senior college and who plan to enter business and 
industry after graduation:

Chemtatry Technology 
Draftlng
Junior Accounting

Medlcal Technology General Clerlcal
General Educatlon Medical Secretarial
Secretarial i Englneering Technology

ONE-YEAR COURSES:
Secretarial Office Clerjcal

FULL OR PART-TIME PROGRAMS
Day and Evening Classes 8:00 a. m. to 10:00 p. m. '<

•s
Classes start Thursday, September 12

Admiaakm Heoutremetits: Graduation from a 4-year acored. hlgh school 

For furfeher Information, see Registrar or phone HAymarket 1-6994

Daugiau Andrius nesusivaldė.
— Melas! Tai nebuvo maao tėvas! Sakau, tai ne

buvo mano tėvas!
Taip negirdėtai stiprų balsą turėjo Andrius šį aki

mirksnį.
— Laikyk bumą! -r- rėkė Grinbergas.
— Aš užd raudžiu jums taip kalbėti apie mano 

tėvą, pone mokytojau! Man gana iš jūsų melagysčių 
kentėti! Aš nebesu daugiau kūdikis! Visa žinau, ką 
apie mane esate melavęs! Manęs nekenčiate todėl, kad 
sakau teisybę į akis!

Visai klasei perbėgo šaltas drebulys per nugarą. 
Kas atsitiks, kas bus? <

— Kas čia kam uždraus? Laukan! Kas čia mo
kytojas, aš ar tu? Laukan! — Kirti/ koja į grindis 
Grinbergas.

— Niekur aš neisiu, kol neatsiimsite savo žodžių, 
kuriuos pasakėt apie mano tėvą. Niekur aš neisiu! Ei
kite jūs!

— Ką?! Laukan!!
— Ne! . ‘
— Ar policiją reikės kviesti,- taip pat kaip tavo 

tėvui suvaldyti?
— Kvieskite! Ji jums pasakys, kad tai nebuvo 

mano tėvas.
Buvo gana. Mokytojas Grinbergas pagriebė die

nyną ir išbėgo, duris užtrenkdamas.
Baugi tyla klasėje.
— Na, dabar tai jau bus...

— Draugai, esu nuostabiąi ramus. Esu pasakęs 
visa tai atvirai, kas manyje mėnesiais buvo susitelkę 
ir . mane slėgė. Tėbūna, kas bus... •

— Andriau, visgi tu turėjai eiti ir atsiprašyti.
— Ne! Už ką? Sakykite, už ką man atsiprašyti? 

Daugelis iš jūsų juk žino ir pažįsta ir vakar matė — 
nuovadoje buvo Viktoras Rugajus, bet mano tėvas yra 
Juozas. z /

— Taip, bet...
— Tegul jis atsiprašo mano tėvo, tada aš! Kitaip 

niekados! Jam sakiau, kad nesu kūdikis!
Pamažu Andrius nusiramino.
Tarp mokytojų prasidėjo susijaudinimas — bėgo 

vienas ir kitas, šen ir ten. Tiesa, buvo pirmas atsitiki
mas, kad mokinys išvarytų iš klases mokytoją.

— Jei tas banditas bus dar klasėje, tai aš atsisa
kau ten eiti. Pasirinkite tarp manęs ir jo! — taip Grin
bergas rėkė mokytojų kambary.

— Pone Grinbergai, nusiraminkite... — auklėtojo 
darbas sunkus...

Taip jį ramino inspektorius.
-Ne, jis tuojau pareikalavo sušaukti pedagogų ta

rybos posėdį.
Andrius Rugajus tą vakarą ilgai su draugais vaikš 

čiojo po miestelį.
Tyliose, miglotose gatvėse švietė žiburiai, ir jau

nuolių mįslingos akys žvelgė viršum jų.
Tą vakarą jie nenorėjo skirtis. 

z IBus daugiau)
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PAJIESKOJIMAI

ANTANAS ŪSAS
Gyveno 4339 South Rockwell Street

Mirė 1957 m. rugpjūčio 16 d., 11:00 valandą vakare.
Gimęs Lietuvoje, Sakių apskr., Griškabūdžiu parapijoje.
Amerikoje išgyveno 50 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Marijona, pagal tėvus Jurgonis, 

sūnus kun. Jonas Ūsas, duktė Helen Buda, žentas Juozapas ir 
anūkes Diane ir Janice, puseserė Antanina Atkočius, jos sūnūs 
kun. Valantinas Atkočius, M.I.C., Petras ir Albinas, dėdienė 
Konstancija Ūsienė su šeima, švogerkos Helen Schultz, Anna 
Kamin su šeima ir Stella Balandis, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Wcislatk koplyčioje, 4256 So. Mozart St. 
Antradienį, rugp. 20 d. 9:30 valandą ryte bus lydimas iš koply
čios į Nekalto Prasidėjimo Panelės Švenčiausios parap. bažny
čia, o po gedulingų pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero 
kapinėse.

Visi a. a. Antano Ūso giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: žmona, sūnus, duktė, žentas, anūkės, pu- 
seserės, dėdienė, švt'gerkos ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Ant. M. Phillips, tel. YArds 7-3401.

šeimos židiniui sukurti jieškau 
rinito lietuvio kataliko žmogaus, 
nejaunesnio kaip 46 metų amžiaus. 
Aš esu našlė, rimta moteris. Atsi
liepusiam parašysiu plačiau apie 
save. *

MRS MARY ASSAPIENfi 
56 Broomfield St. 
Lawrence, Mass.

FOR BETTER USED CARS
See

JAN MOTORS
Clean New Ca-r Trade Ins

2035 W. 63rd St. PR 6-6151

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

M LDAKNYGft

Jaunuolių Maldos

Kurią paruošė
Kun. P. Kirvelaitis
Kaina $1, $1.75 ir $2.50
Užsakymus adresuokite:

DBA U G A S 
4545 West 63 r d Street 

Chicago 29, III.

i.........
RAMO PROGRAMA

Liet Radlo Programa iš atoUer 
WBM8, 10*0 kil. sekmadieniais 11- 
12:10 vai. per pietus: liet. musUu 
flainos, tr Magdutėa Pasaka. Blank 
reikalais kreiptis i Steponą Minką 
Baltlc Elo rista, Gėlių ir Dovaną Krau 
tuv*, 602 B. Breadvvay 8o. Uostot 
27. Mase Tel. So. 8-0481. Ten pat 
gaunama lai k .Draustas" 

iHIIIIIUIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIliUlUIIIIIIIIIIIIII

VIITOIO KO tlOfcS 
Lletuvflte gazolino stoflg hr auto

Greitas palengvinimas nuo

ASTMOS
NEMALONUMU IR NUO BRONOHC

ŠIENLIGES

ii______ ____ _ _
A. A.

WILLIAM GALVIDIS
Gyveno 6758 S. Campbell Avė. t

Mirė rugpj. 16 d., 1957, 6:50 vai. popiet, sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ukmergės apskr., Užpalių parapijos, 

Untakalnių kaimo.
Amerikoje išgyveno 44 .metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marijona (Balinskaitė), 

duktė Dorothy Bruce, žentas James, 4 anūkai: Regina, Grego- 
ry, Cassandra ir Gaviu, 3 švogerkos: Ona Opulskas, Mapga- 
ret Šiužąs ir Helen Fieldhouse, švogeris Victor Balinskas, pus
brolis Antanas Butkis, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Ona Barauskienė.
Priklausė prie Dariaus Girėno, Am.- Legion Post No. 271. 

ir Lietuvių Baltos žvaigždės Klubui.
Kūnas pašarvotas Lachawicz koplyčioje, 2424 W. 69th St.
Laidotuvės įvyks ahtradienį, rugpj. 20 d. iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėtas į Švenč. Panelės Marijos Gimimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulinogs pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, duktė, žentas ir anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Steponas Lachawicz, tel. REpublic 

7-1213.

Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos

call-me^mStots co.

8769 8. WBSTHUr AVB. PR 8-9633

Skelbkite? "hraiiėe i

ANKSTI KELlgS, JAUNAS VED^S,

PAS RUDAITĮ
PIRKĘS — NESIGAILĖSI!

Visos prekės tik geriausiy Amerikos fabrikų. 

Kainos žemiausios visoj Chicagoj.

3 dalių sofa ir kėdė nakčiai dvi lovos dabar tik J ^0 QQ 

Skalbimo mašjnos, 10 svarų skalbia į>30 minučių, tik $ 89.00
Virimui parcelano pečiai .......................... ............... $ 89.00
5 dalių foranica viršum virt. stalai,. į vairių spalvų, tik $ 39.00
Komodos baltinių sudėjimui, tik ......................... J 29 00

Rūbų spintos ................................................ ................. • $ 19.95
t

Šaldytuvas 8 eub. pėdų Admlral, Westinhouse......... J 159 00

Knygom spintos studomom stiklo durim.

Vatiniai matracai

7 dalių valgomo kambario baldai su formica viršum

$

$

$

29.00
13.50

99.00
Sofa ir fr.tetig svečių kambariui puikiausių spalvų $ 150.00
Kavos staliukai, formica viršum

Kilimai 9x12 Bigellow ar Alevander Smith, tik 

Gėlėms staliukai ąžuolo ar riešuto ąpšlvos ...

$

$

$

9.50 
39.50

2.50

Ne tiesa, kad reikia daug pinigų įsigyti baldus. Tik reikia 
žinoti, kur juos pirkti.

MAJOR FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street

Telefonas — CAIumet 5-3207
Vedėjas E. RUDAITIS

Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.
pirm. ir ketv 9—9:30 vai.

Liepos ir rugpjiūčio mėn. krautuvė sekmadieniais bus uždaryta.

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugė”.

DAŽYMAS
DEKORAVIMAS

VL. VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

įvairiomis dažymo-dekoravi- 
mo technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, SALES, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
iŠ vidaus ir iš oro.

Ekspertas vidaus dekora
tyviam Įrengimui — interior 
decorator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus.

7144 S. SAORAMENTO AV. 
Tel, PRospect 8-2215

te

M«<d. I a. 5 k., II «. 2 aut. gar.# 15,500 
Mflr. 5 k. 1 k. virš. 1 k. rŪM.*22.0OO. 
Mūr. 2 po 5 k. 2 aut. gar. *24.000. 
Med. 1 a. S k. II 4 k. Alyva. *11,900 
Taverna Ir 2 kam. uftpak. Ui 0,500. 

i Mūr. 2 po 0 k. 2 aut. gar. *20,000 
Mūr. naujas 3 erd. mieg. *22,ttOO
S.A. AGLINSKAS Real Estete
243* W. 0* St.___________ HE. 4-32*2

BRIGHTON PARKE:
Med. 3 butai: 6, 4 ir 3, skiepas, ga

ražas, 30 p. sklypas, dujų pečiais 
šild., visi butai, 135 paj. ir sav. bu
tas, 39 ir Francisco apyl. Kaina 
$19,900.

Mūr. 2 po 4, 27 p. sklypas, pečiai* 
šild., gera vieta Kaina $18,600.

GAGE PARKE:
Žavinga rezidencija: 7 knib. dvi vo

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

MARQUETTE PARKE:
Puikiai t atrodantis, patogiai su

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

KITUR:
' Med. 2 po 6 69 ir Laflin apylinkė
je. Ne toi Marųuette parkas, vienas 
butas atremontuotas, tuoj galima už
imti, mažas įmokėjimas. Proga.

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd St.. CL 4-2390

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 
KADA NOKITE PIRKTI AR

PARDUOTI NAMUS 
Kreipkitės Į

SOPRYOH REAL ESTATE 
•407 S. Kedzle Avė. WAlbrook 5-3210
AGENTAS ALEX KANAVERSK1S 

OtX>QO<XXKXX>OOOOOOOOOOOOO^o<

Mūr. 2 po 6 k„ centr. šild. 2 maš. 
garažas, skl. 87 p. — nebrangiai.

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

alum. langai, nauj: garaž. $24,000 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. 811d., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $29,000.

ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 Se. Maplewood Avė.
Tel. OLdffside 4-7460; Ree. 

YAnb, 7-2046

Pirkit Apsaugos Bonus!

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar akins 
atlankykite mos.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL E8TATE-INSDRAN0E 

NOTARY PUBLIC 
2406 Weat 61 St. 
WAlbrook 6-5030

PRospect 8-3579 (rak. ir aemadj

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

ŠIENLIGĖ PUOLA!
Vėsintuvas su geru filtru — išganymas

NUOLAIDA LIG 1/3
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryte

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

MARtJUETTE PAjRKE, mūrinis. 4 
kamb., kambariai pastogėje (attic) 
ir įrengtas rūsys. Žieminiai alumini- 
Jaus langai ir sieteliai. 1 Vž autom, 
garažas. Eabai gražiai ir švariai už
laikytas. Našlys priverstas parduoti. 
Labai reta proga įsigyti tokį puikų 
namų. Už namo patvarumų garan
tuojame, nes buvo mūsų statytas. 
Reikia būtinai pamatyti, kad galėtu
mėte įvertinti.'Arti 72nd ir So. Whip- 
ple Street.

Marųuette Parke, kampinis mūri
nis naujas, gelsvų plytų. 2 butai po 
6 kamb.; 1—4 kamo., 38 pėdų skly
pas. Pilnai -įrengta pastogė (attic), 
2 automb. mūrinis garažas su auto
matiškai atsidarančiomis durimis. Vi
sas namas nepaprastai gražiai ir mo
derniškai įrengtas. Savininkas dėl ki
tų įsipareigojimų priverstas parduoti 
nebrangiai. Tokis pirkinys retai pa
sitaiko. Nedelskite ir susitarkite tuo
jau pat tuos namus Apžiūrėti.

Brighton Parke, mūrinis. 2 butai 
po 5 kamb. ir 1—4 kamb. Uždaryta 
veranda. Mūrinis Z automob. gara
žas. Pirmas aukštas visai naujai ir 
moderniškai pertaisytas. Pašaukite 
telefonu dar šiandien ir būtinai pama
tykite šį namų. ,

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas ir pre
kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis į raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaskl St.

Telef. LUdlow 5-5900

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
MM WEST 47tb STREET - LAl.yrtt. 3-1081

B. R. Pletklewlcz, prez.; E. R. Pletklewlcz, sekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta Iki *10,000

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad nuo 9 iki 8 vai vakaro 
antr. Ir penk. 9 Iki 6: treč. uždarytu. o šeši nuo 9 iH vidurdieni/-

15 AKRŲ
Orland Parko rajone, arti U. S. 45, 

su modernišku. 5 kamb. ranch namu 
ir kitais ūkio pastatais. $38,900. Sa
vininkas sutinka parduoti 5 akrus su 
namais už $32,000, arba tik 10 akrų 
žemės už $8,000, Nepraleiskite pro
gos įsigyti šių vertingų nuosavybę ar
ti Čikagos! A. Rėklaitis.

SAVIKAINA $10,500
5 Kamb, patogus mūr. bungalow. 

Moderniška virtuvė ir vonia. Aut. šil
dymas alyva. Garažas. Blokas nuo 
Marųuette Parko. Volodkevičius.

MEDINIS 2 AUKŠTU
4—3—6' kamb. Gazo krosnys. Pla

tus mklypas, garažas. Brighton Parke. 
$20,000. A. Sirutis.

M r R. O KAMB. REZIDENCIJA
Vienas blokas nuo Marųuette Par

ko. šildymas alyva, ištaisytas rūsys. 
Apsauga nuo potvynio. Tik $19,000. 
A. Katilius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street
Visi telefonai: WAlbrook 5:6016

PROGOS — OPPORTUNITIES

MARQUETTE PARKE puikus 
mūr. bungalovv 5 kmb. $18,000.

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 5 ir b kmb. Šild. gazu 

$16,500.
Stiprus ir gerai užlaikytas med. su 

rūsiu ir šildymu visam namui. 4 ir 
5 kmb. (3 mieg.) — $17,000.

2 namai. 4 bt. po 4 kmb. Rūsys ir 
pastogė. Geros pajamos. Mažas įrųo- 
kėjimas. Skubtam pardavimui nu
piginta kaina.

Modern. mūriniai po 2 butu: 2 po 
5, 2 po 4, 2 po 6 ir 4 kmb. rūsy.

KITUR
| rytus nuo Marųuette Pai'ko —

geras mūr. 6 kmb. bungallovv. Centr. 
šildymas — $15,000.

Atnaujintas medinis—2 po 6 kmb. 
$10,500. Mažas įmokėjimas. 20 vie
netų mūr. "rooming house”. Metinių 
pajamų $12,500. Prašoma $32,500. 
įmokėti — $6,000.

Be to'dar turime^ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-8881

HELP WANTED — FEMALE

WE ŪRGERTLY NEED
GIRLS—WOMEN

LIGHT ASSEMBLY WORK
Experience not necessary. — - Will train 

5 day week. — Good Pay. — Working conditions ar excellent. 
Permanent positions.—Many oompany benefits. Good transportation.

. APPLY TODAY /

THE M U T E R C O.
1255 SO. MICffiGUN

____ ___________SEE MRS, HILDEGARDE TRAVER

S, ■ i •

NUOLATINIS DARBAS 
MERGAITĖMS IR

MOTERIMS
TUOJAU REIKALINGOS

★ ASSEMBLERS 
+ WIRERS

GERIAUSIAS ATLYGINIMAS
DIRBTI NUO 7:30 IKI 4:00 V. V.

5 dienas savaitėje. Puikios darbo sąlygos

DRAUDIMAS NEMOKAMAI • DAUG PRIEDU 
KREIPTIS TUOJAU:

HALLICRAFTERS CO.
4500 WEST 45tti STREET

MAISTO PRODUKTŲ IR 
MĖSOS KRAUTUVE

Šaldytas maistas, vaisiai ir dar
žovės. Brutto pajamų $7,000 j mė
nesį. Idealus biznis porai. Modern. 
mur. namas, 2 autom, garažas, 5

GAGE PARKE
5 k. su uždaru porčium. .Gražiai 

įrengtais (knotty pine) kamb. rūsy. 
Gazu šild., 2 ' autam, garažas. Tik 
$17,400.

Mūr. pajamų nuosavybė 6 kmb.
dideli kamb., 3 mieg. kamb. Pilnas butas ir 2-jų kmb. būt. rūsyje Nau- 
rūsys, alyva apšild. Biznį galima jaa Midymas. Paskola 4%%.
pirkti su namu ar be. 
7-7265.

REpublic

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVE. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien: sekmad. iki 12 vai:
4140 S. Maplewood Avė.

GERAS INVESTMENTAS 
631 W.EST 54th PLACE

2 butai 6 ir 6 kamb. Pilnas cemen
tuotas rūsys. Karštu vand. apšild., 
stokeris. Naujai dažytas. Gerame 
stovy. 2 autom, garažas, pražus 
kiemas. Tik $12,000. Pajamų $200 
j mėn. Kreiptis į MR. LAVINE. 
Dienomis BO 8.3300, sekm. ar va
karais Hllltop 5-8814.

GROCERY & MfiSOS krautuvė. 
Gerai einąs biznis, geroj vietoj 
Marųuette Parke. Del ligos nori 
skubiai parduoti, teisingai įkainuo
ta. 2558 W. 69th St.

$19,400
MARQUETTE PARKE

5 kamb. mflr. Plytelių virtuvė ir 
vonia. Gazo šildymas. Numažinta kai
na $17,400.

BRIGHTON PARKE
1H augšto mflr., 7 kamb- <4 mieg.) 

apačioje, 4 k. butas viršuj. 60 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$23,900.______ ____

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS RealEstate
Insurance, Notary Public 

6*1* 8o. Western Avė.
PRosp. S-2234 arba HEm. 4-79M
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 5 v.

JIEŠKO DARBO

ELEKTRIKAS, dirbęs Vokietijoje 
prie statybos elektros darbų, turįs 
praktikos. '.Įieško panašaus darbo. 
Rašyti — DRAUGAS. Adv. 1750 
ISiivVir/ flRrd St., Chicago 29, Iii.

ĮSIGYKITE DABAR !

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje.

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų 
Ją galite gauti 
“D R A U G E”

4.545 W. 03 St, Chicago 29, UI.

AUTOMOTIVE MACHIN1ST8
AGE 25—40

Experienced in boring cylinders.
Fitting pins, aligning rodą, valve 
works, etc. UNION SCALE.

Triangle Engine RebuUdera
4416 W. Roosevelt Rd. NE 8-3212

VYRAI IR MOTERYS

COUNTER GIRL
(Over 21)

Excellent Working Conditions
CRONIN’S

CLEVER CLEANERS 
3423 W. 63rd St

MNUOMUOJ AMA — FOR SENT

NAMŲ SAVININKAII
T&'pininkanjamje butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltai. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estete 
5*1« Ko Westera. PRospeet 4-8GS4

IŠNUOM. mažas namelis Chicagos 
priemiestyje. 1-am ar dviem vyram 
arba pensininkų porai. Gera trans- 
portacija, arti biznio- centro ir baž
nyčios. 10751 Ridgeland Avė., Chi
cago Ridge, III. Tel. GA 2-3835.

BUILDING & REMODEUNG

Nauji namai, garažai, įvairūs palaiiy-i 
ino, pertvarkymo (remodeling) darbai|

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOB

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III.'
""ei.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450^

►sxxsssssxxss»oag
Namų statyba, įvairūs pataisymai 

ir paniavimas. Jei nerite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V, ŠIMKUS
* Susitarti šaukite TErminal 8-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
N oi ton, Willow Springs, UI.

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOB

Stato rezidencinius ir komerdniu* 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb, v&k.: VI 7-4229 

Namų tel. BIshop 7-3340 
2737 West 48rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTTON COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, BĮ.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-27*3 nuo * vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. Oliympic 2-5121 nuo G vaL 

vakaro iki 11 vai. vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORASi
Builders Gen. Oontraetors 

Atlieka planavimo Ir staty
bos darbus gydytoją ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatą.

Namų įkainavimas tr įvalrfli 
patarimai' nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JOBAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

PRospect 8-201*
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Ohicage 29. I1L

MISCELLANEOUS

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, Jū
sų laukta greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
iU;Al: ESTATE SALES 

2800 W. 5»th St. Tel. pAospeet 4-MM

ŠILDYMAS
A. StančJauskM inntolluoj* Vi

gų geriausių Amerikos firmų fMO 
ir alyva kūrenamus pečius fnr- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atliek* 
visus skardos darbas.

1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLymplc 6-0775 nao 8 vsL 

ryto IU S vaL vakaro.
Telefonas nao 6 vai.

OLynuHe 2-0788

Skelbkltės “Drauge’

LFET. APDRAUDOS AGKNTCIU 
Visų rūšių apdraudoa Automobi

lių finansavimas. Notarlatae. Valsty
bės patvirttnos kalnoa

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

jonas Kirvaitis 
WAlbrook 5-M71

INTERSTATE INSURANCE AOENCT 
«1 (M 8. Aahland Ava. fGrteaao SŠ.OL

HiuiiiHiniHiMHHniNiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiim*
Lietuvių tautos 

Ma ArklvyMk. Jr.rglo Matulaičio-
Matnlevtčflaos t

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
L Ufaašal: Mintys, pastabom psai- 

rySImat. Ola kaip tik atolakleidlla 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įtvel- 
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų 
tšganymuL

11. Istiškal. Tai įvairiems 
ntms rašytų 1aAkų ištraukos, gyva 
ntmlškoa Išminties perlai. Išreikš..

patarimų, paraginimų ir paaiškini
mų formoje.

IIL. Vilniuje, žvilgsnis į Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur JIS stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiansta yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 210 pal., paveikslnota 
Ir įrišta į kietus viršelius Kaina 
$2.60.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A r 

4545 W. 83 St., Chicago 29, Ui.
iiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiifliiiiii iiiiiiiniiMiiiiii iiiiiiiiinriiiiiinrmn
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IŠ ARTI IR TOLI
DIDŽ. BRITANIJOJE

— Jaunimas stovyklauja. Il
gai rengęsi skautų stovyklai ir 
tarptautinei Džiambare skautai 
rugpjūčio pradžioje pradėjo 'sa
vo darbą, stovyklose. Rugpjū
čio 1 d. Gloucesterio kunigaikš
tis atidarė Džiambare, kurioje 
dalyvavo keliasdešimt tūkstan
čių įvairių tautybių skautų. Lie
tuviai skautai turėjo progų re
prezentuoti savo tėvynę ir su
sirasti draugų gausybės įvairių 
tautybių skautų tarpe. Kartu 
tai buvo gražios pratybos, kaip 
skautiškai organizuoti pramo
gas, stovyklas ir gilinti skautiš
kas žinias.

Lietuviams sakutėms ir jau
nimui vasaros stovykla vyksta 
Lietuvių sodyboje, kur savi lau
kai ir šilai, kur gražus, grynas 
oras ir rami aplinka. Tiems, ku
rie nepajėgė savo lėšomis at
vykti į stovyklą, atėjo į talką 
geros valios lietuviai, paauko
dami įvairioms su stovyklos or
ganizavimu susidariusioms iš
laidoms aukų. Kartu savo tarpe 
turi kiek brolių skautų iš Vo
kietijos.

Tėvai i§ patyrimo žino, kad 
skautų stovykloje jų vaikai 
gauna reikalingų lituanistinių 
žinių, tad mielu noru leidžia sa
vo vaikus. Gaila, sodyba kiek 
atokiai nuo kitų lietuviškų ko
lonijų ir ją ne visi gali pasiekti.

i .

— Gražios atostogos. Didž. 
Britanijoje atskiri pramonės
mėnesiai paprastai skiria skir- nės 
tingą laiką vasaros atostogoms,

•BugBBBBUBtalHB

tačiau daugumos atostogos bū
na liepos pabaigoje arba rug
pjūčio pradžioje, šiais metais, 
nors pradžioje vasara buvo pui-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

pasiaukoję dirba V. ir D. Fid- 
leriai, kurie kartu dirba ir sek
madienio .mokykloje. Judrus 
Lietuvių Sąjungos skyrius sten
giasi paminėti kiekvieną reikš
mingesnę tautinę šventę: rengia

ki, vėliau atšalo ir liepos mene- vakarus, minėjimus, paskaitas, 
sį oras buvo šaltokas ir lietin
gas. Spauda ir oro žinovai kai-' 
tino ledų kalnus, kurie itin gau

Šios žinios Vakarų valstybių (porto ir kit. reikalams, Aušros tas liepos 20 d. Lietuvių Klubo vių parapijos tikinčiuosius. Na-
spaudoj įvairiai ir gyvai komen- 
iš to daro išvadas, kad kam 
tuojamos. Kaikurie laikraščiai 
nors daromi pasiruošimai.

Vartų parapija šaukdavosi sa
vų tautiečių, turinčių mašinas, 
pagalbos. Su dėkingumu reikia 
pripažinti, kad mūsų pramonin-

- AwSro» VartM parapija jai- kai- P“®*1 “K"1“- "kuomet
gijo automobilĮ . Paskutiniai. "‘‘atsisakydavo pagelbėti. Tiki- 

Neatsilieka ir veiklus bažnyti- metais labai pabrangus ir pa
nis komitetas, kuriame uoliai 
darbuojasi pirai. Kz. Bivainis 
su nariais — Ign. Šimkumi, 
Ign. Juška, Ant. Sabuliu ir Iz. 
Klumbiu. Jie visi, gražiai talki
ninkaudami savo kapelionui, nu- 
tąrė rugsėjo 7 ir 8 d. surengti 
didelę lietuvių šventę. Jau pa
kviestas ir sutiko šventėje da
lyvauti didelis ir visų mėgiamas 

Kai kurie, nors tokių gy. Cecilijos choras, kuriam 
nelabai daug, atosto- gražiai vadovauja A. Varaaity- 

tė-Mullen. Choras rugsėjo 7 d. 
Sycamour mokyklos salėje duos 
didelį koncertą, o sekmadieni 
giedos per šv. mišias. Be to, 
su tautiniais šokiais pasirodys 
vietos jaunimo būrelis, kuris 
išgarsėjo ir angių tarpe.

šiai pasirodė jūrose. Tačiau pa
skutinė liepos savaitė ir rugpjū
čio pradžia pasitaisė: vėl pasi
rodė kaitri saulė, vėl nustojo 
liję ir žmonės įvairiomis prie
monėmis traukia į pajūrį.

Lietuviams atostogos prasi
dėjo kaip tik šiuo pasitaisiusio 
oro metu
pasitaikė
goms pasirinko Lietuvių Sody
bą, kiti — pajūrio vasarvietes 
arba net Europą. Yra tokių, ku
rie savo atostogas praleido Is
panijoje Italijoje ar Vokietijo
je. Gausesnės šeimos niekur ne
važiavo, tik retkarčiais, pasitai
kius geresniam orai, vienai die
nai aplankė pajūrį.

— Pašventino paminklą. Lie
pos 28 d. po pamaldų lietuviams 
kun. J. Kuzmickas kapinėse pa
šventino a. a. Michalinos Pet
rauskienės paminklą, šventini
mo apeigose dalyvavo didelis 
būrys lietuvių — artimų ir pa
žįstamų. Savo pamoksle kuni
gas iškėlė velionės kuklumą ir 
pareigingumą. Visi kartu pasi
meldė, sukalbėdami “Viešpaties 
Angelą”. Po to p. Petravičius 
šventinimo dalyviams surengė 
vaišes. Gražu, kad mūsų žmo- 

nepamiršta savų mirusių
ir stengiasi jų amžino poilsio 
vietas atžymėti meniškais pa
minklais.* Paminklai statomi ir 
kitiems mūsų įnirusiems.

— Rengiasi šventei. Notting- 
hame gyvena gražiai įsikūrę 
mūsų tautiečiai, kurių čia ir po 
naujų emigracijų vis dar yra 
palyginti apsčiai. Nesitenkinda
mi vien paprasta gyvenimo ei
ga, beveik visi yra susiorgani
zavę ir veikia, kiek leidžia sąly-

A. A.
TEKU MAŽEJKO
(po tėvais Levvicki)

Gyveno 4413 So. Hacramento 
Avenue.

Mirė rugp. 17 d., 1957 m.,.
l'.'JJl va.1. popiet, suiaukuHi .se
natvės.

Gimusi Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno, C5 m. .
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė įj u genia Lipniski, žentas 
Valentine, anūkė Jean, sūnus: 
Bruno ir John ir daug kitų gi
minių, o raugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John P. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 Ko. 
Caiifornia Aye. Laidotuvės j- 
vyku plrmad... rugp. 20 d. Iš 
koplyčios 3:30 vai. ryto bus 
atlydėta j Nekalto Prasidėjimo 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapinės.

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

Nuliūdę: Duktė, žentas, anū
kė, sūnūs ir kiti giminės.

lAid.
Eudeikis.

direktorius John 
tel. YArds 7-1741.

F.

Patyrimas susidaro ne iš tų 
dalykų, kuriuos matėme, bet iš 
to, ką apsvarstėme.

M. Pereda
I

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Preein Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

PERKRAUSTAU
BALDUS 

Vietoje ir iŠ toiian
K. E I D U K 0 N I S

2313 W. 91st St., Chicago, III. 
Tel PReMttU 9-2781

Tikimasi, kad toje šventėje 
l dalyvaus daugybė lietuvių, ku
riems priimti, apnakvydinti ir 
pavalgydinti yra sudaryta spe
ciali komisija. Komisijai gra
žiai padeda Moterų Draugijos 
skyrius.

ARGENTINOJE
— Kun. A. Bukauskas atvyko 

iš JA Valstybių aplankyti savo' 
brolį ir seserį, gyvenančius Ar
gentinoje. Ta proga brolis foto
grafas su sūnum iš Vilią dėl 
Dique ir sesuo pbof. Bukauskai
tė iš Berisso kartu su gerb. sve
čiui aplankė kult. lietuvių įstai
gas Avellandoje: Aušros Vartų 
liet. parapiją, seselių kazimie-' 
riečių vedamą mokyklą, Lietu-' 
vių Tautinį muzejų, “Laiko” re
dakciją ir spaustuvę. |

— Emigravę iš P. Amerikos į 
komunistinius kraštus bus ten 
imami karinei prievolei. Spau
da praneša, kad visi vyrai, pa
skutiniais metais emigravę į 
Sov. Sąjungos užimtus kraštus, 
bus prievarta imami į raudoną- ,

sunkėjus transporto ir susisie
kimo priemonėms. Aušros Var
tų parapija jau kun3 laikas dė
jo pastangų įsigyti bent varto
tą autą, su kuriuo būtų galima 
greičiau ir lengviau aptarnauti, 
kaip visos parapijos, taip ir iš
simėčiusių po didelį Buenos 
Aires miestą ir jo apylinkes, lie
tuvių dvasinius ir kartu kultū
rinius reikalus. Šiai? laikais au-* s
tas jau nėra liuksuso ar ištai
gos dalykas, bet būtina apyvo
kos bei greitesnio susisiekimo 
priemonė. Praeityje susidary
davo daug sunkumų su toliau 
esančių ligonių greitesniu ap
tarnavimu, nes taksimetristai, 
kurių iš viso čia arti nėra, atsi
sakydavo į negrįstus miesto ra- 
jonus važiuoti.

Eilę metų, įvairiems trans-

masi, kad jie svarbesniuose rei
kaluose ir ateityj pagelbės, nes 
įsigytasis autas tepritaikintas 
tik smulkesniems kroviniams 
vežti.

Birželio 16 d., sekmadienį, 
tuoj po lietuviškų pamaldų, da
lyvaujant būriui lietuvių, buvo 
pašventintas naujasis autas ir 
padėkota šv. Antanui, kurio die
noje pasisekė susitarti su par
davėju. dėl palankių išsimokėji- 
mo sąlygų ir gauta paskola au
tui pirkti. Autas-camioneta yra 
1947 .m. modelio, Jeep* Willys 
firmos. Geraširdžius tautiečius 
kviečiama savo aukomis prisi
dėti prie šios parapijai reika
lingos susisiekimo ir transporto 
priemonės pirkimo, ką keletas 
tautiečių jau yra padarę.

— Išeivių dienos ir Dariaus- 
Girėno minėjimas buvo suraoš-

patalpose, Boedo* 737, Buenos 
Aires. Po šventei pritaikinto 
Pr. Ožinsko žodžio, pagerbus 
žuvusius mūsų tautos didvyrius 
Darių ir Girėną, meninę pro
gramą atliko lietuviškosios ko
lonijos menininkai:’ I. Andri
jauskas, E. Radionovas ir kt. 
Pasilinksminimui grojo orkest
ras Baltica, vad. p. V. Balčiū
nui.

— Su nepaprastu pasisekimn
dvi Patimos Dievo Motinos sta
tulos lanko Šv. Kazimiero lietu-

muose, kuriuose esti Dievo Mo
tinos statula, renkasi žmonės 
kalbėti rožančių, sakomi pa
mokslėliai, su entuziazmu visi 
reiškia pagarbą atgailos ir mal
dos Skelbėjai.

G U2A U S K Ų
BEVERLY HILLS GELINTtlA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Telef. PR 8-6833 Ir PR 8-6834

gos ir turimos pajėgos. Gražiai ją armiją. Tokių grįžusiųjų itin 
čia kruta skautai, su kuriais daug yra iš P. Amerikos kraštų.

f

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

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai. — _____

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882
y

A.ug^

rot 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVE

4038 Archer Avmm t«I. la3-ati» 
AUOUST SALDUKAS PnzM

y?

Atliekame didelius ir mažus antomobilių remontas. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių «<■ Ha 

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

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

4^

Jau laikas užeiti į ...

MUTUAL
FEDERAL SAVINGS

ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

Tremtinių kelyje užmigus amžinai 
A. t A.

INŽ. STASIUI MISIŪNUI,
velionio broliui JONUI ir giminėms reiškia giliausią 
užuojautą

Bakutionė, L L Ir ž. M. Baltušauskai, 
Jakavittai ir Brinkai.

PIRKITE BABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

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

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. UESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ.

CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
• Telefonai — GRevehilI 6-2345 arba

T0wnball 3-2108, 3-2109
• P A D e K A

A f A IRENAI SKINDERIS - KRIECMARATTEI mirus, iš mūsų 
artimųjų ir pažįstamų gavome daug jautrių paguodos ir sura
minimo žodžių. Nuoširdžiai visiems už juos dėkojame. Taip pat 
reiškiame padėką už maldas, už gausiai prisiųstas gėles, 
už lankymąsi koplyčioje ir už dalyvavimą laidotuvėse paskuti
nėje velionės žemiškoje kelionėje. Mūsų gili padėka Our Lady 
of Mt. Carinei bažnyčios kunigams už atlaikytas šv. Mišias ir 

palydėjimą į Šv. Kazimiero kapines.
Nuliūdę: Vyras Vacys, duktė Nijolė ir tėvai Leonas ir 

Juze KreiČmarai.

TROOST - PACHANHS MONUMENTS
JOHN W. PAOHAIYKI8 (PATUK). Vloe-Pre«lden(

6819 So. Wostorn Avo. ToL GRovetiUI 6-3746
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| paminklų patalpa* it atgal mes
transportaciją automotnuu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo I vai. ryto Iki B vai. popiet
1*8 TRINKITE DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIU 

LPnCIC OTJOKIO PCOKMIMO. SUMOKCSTCB KAPINIO
ODENOJE! 

Temoje.

\l

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
laidotuvių direktoriai

$845 So. Western Avė. Air ContHtioned koplyčia 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANGE DŽENą IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

’ Ambulansų patanm- Mes turime koplyčias,
' virann dieną ir nak- • 63 v a o s e Chicagos ir,
* tj. Reikale š a u k t i « R°Be,&ndo dalY»« iri

tuojau patarnaujame. I

PETRAS MELIONAS
4848 8. CAIIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA A VE. Td. YArds 7-3401

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendroviae yru 
saugu Ir pelninga.

Univeraal Savlnga and Loan Atsodutfon užMkrtan saugumą 
Ir gražų pelną. ~

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra Iki 
$10,000.00 kiekvienam Indėlio! Ir reikalingi retei vai, « pelną —
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

>. **
Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per latžkua. Bua grei

tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų Ir visais flnandnlals reikalais kreipkitės |t

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

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

POVILAS L RIDIKAS
8354 8. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

LEONARDAS f. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8819 8. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1139

DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1906 M.

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 1935 M.

Mes visados esame pasiruošę Joms patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 
JOHN J. KAZANAUSKAŠ, President

2202 WEST CERMAK ROAD Vlrginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, IR TeL OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK)
1646 W. 46th STREET

ZUDYCKI
YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpnMk 7-1213
2814 W. 2Srd PI.ACE Vlrginia 7-6672

“ VANCE FUNERaTHOmT

1424 8. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOumhall 3-9687
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X Katalikiškas mokslinimas.
Katalikai privalo leisti savo 
vaikus į katalikiškas mokyklas. 
Kodėl? Kristus pasakė: “Ką 
padės žmogui, nors ir visą pa
saulį laimėtų, bet pražudytų 
savo sielą”. Kas iš to, jei ir gar
siausias būtumei žmogus, jei 
būtumei milionierius, bet jei 
savo sielą pražudytumei? Moks 
linimo atžvilgiu tai reiškia, kad 
tikėjimo pažinimas ir lavinimas 
dorybėse privalo būti viso 
mokslinimo pagrindu. Vieną 
kartą savaitėje religinės pamo 
kos vaikams yra permaža. Vai
kui reikia ne vien tik religijos 
pamokų, bet taip pat Vadovavi
mo, pavyzdžio ir ypač Dievo 
malonės.

šias mintis tėvai turėtų įsi
dėmėti besiartinant naujiems 
mokslo metams.

X Lituanistikos instituto ta
ryba visais (19) koresponden
tiniame balsavime dalyvavusių 
narių balsais nutarė pirmuoju 
instituto leidiniu leisti Vaclovo 
Biržiškos “Aleksandryną”. Tai 
yra lietuvių rašytojų, rašiusių 
prieš 1863 metus, biografijos, 
bibliografijos, ir biobibliografi- 
jos. Šis veikalas, pirmas tos 
rūšies lietuvių literatūroje, bus 
nemažesnės svarbos lietuvių 
kultūros bei literatūros istori
joje, kaip “Lietuviškoji biblio
grafija” (V. Biržiškos) ir “Lie

tuviškoji enciklopedija”. Vei
kalą, kurio bus 3 dideli tomai, 
leidžia (finansuoja) JAV LB 
Kultūros fondas. Ankstesnis 
tarybos nutarimas pirmuoju 
Lituanistikos instituto leidiniu 
leisti Vilniaus miesto istorijai 
skirtą veikalą atkrinta, nes jo

CHICAGOS ŽINIOSI
Dr. Ant. Vasio ir L. Šimučio! Lietuvis pas kardinolą 

paskaitos seselėms Stasys Pieža, vienas iš “Chi- 
cago Herald” redaktorių, lan
kėsi pas grįžusį iš Romos kar
dinolą. ir paskiau savo dienraš
tyje davė ištisą puslapį medžia
gos : aprašymą su penkiomis kli
šėmis. Paveikslai vaizduoja kar 
dinolą šalia popiežiaus, kardi
nolą, laikantį šv. mišias Nea
polio katedroje, o taipgi kardi
nolą nusifotografavusį su mū
sų lietuviu — Stasiu Pieža. Lie
tuviams įdomiausia, kad įdėta 
taipgi nuotrauka lietuvių nau
josios bažnyčios Marąuette par
ke.

Straipsnyje pažymima, kad 
Chicagoje yra apię 2,000,000 
katalikų. Pažymima, kad jų dva 
siniš vadas — kard. Stritch rug 
pjūčio 17 d. sulaukia 70 m. am
žiaus: yra gimęs 1887 m. rug
pjūčio 17 d. Nashville, Tenn. 
Jo globoje dabar yra apie 400 
parapijų, iš kurių 50 buvo įsteig 

nigas P. Cinikas, vadovaująs' ta jau prie šio kardinolo. 
Lietuvių Katalikų Spaudos drau' Arkidieoezijoje yra daug mo- 

.• * kyklų, kurias lanko 300,000 auk

Iš Fordhamo universiteto, 
New Yorke, atvykęs dr. Anta
nas Vasys rytoj, antradienį 9 
vai. Šv. Kazimiero seserų mo
tiniško namo salėje laikys pas
kaitą apie lietuvių liaudies kū
rybą. Šiam reikalui jis buvo iš
kviestas Lietuvaičių Seselių in
stituto, kurio kursai dabar ir 
vyksta.

11 vai. sesuo M. Paula, Ne
kalto Šv. P. Marijos vienuolyno 
narė, aiškins apie lietuviškos 
stovyklos tautinę programą. Jos 
aiškinimams pasibaigus bus pu
sė valandos diskusijų.

Po pietų — 1 vai. 30 min. 
— kompozitorius L. Šimutis aiš 
kins apie lietuvių liaudies dai
nas.

2 vai. 45 min. — įvairių stu
dijų grupių posėdžiai.

4 vai. bus palaiminimas Šven
čiausiuoju; pamokslą sakys ku-

7 vai. v. bus pravesta pavyz
dinė laužo programa.

Lietuvaičių Seselių instituto 
lituanistiniai kursai prasideda 
kasdien 7 vai. ryto šv. mišio- 
mis, baigiasi , vakare & vai. 30 
min. bendra kuisančių arbatėle. 
Kursai baigsis rugpj. 27 d.

X Kongresmanas William 
E. McVery. M. C., atsakyda
mas Balfo 57 skyriaus vadovy
bei į pasiųstą rezoliuciją dėl 
naujo imigracijos įstatymo 
S. 2410, praneša, kad jis, už jį 
balsuos. • ,

Senatorius Evereįt M. Dirk- 
sen, atsakydamas į rezoliuciją, 
prisiuntė ir “Congressiorial Re- 
cord”, kur randasi paties sena
toriaus E. M. Dirkseno pasiū
lytas projektas S. 2369.

X Adolfas Orvidas, savo
autorius tuo tarpu yra sušilai-dviejų gąvaičių atostogas pra. 
kęs nuo savo veikalo skelbimo. leįdęg wisconsin DeU, Wis„ ge-

X Lietuvių Bendruomenės rai pailsėjęs, grįžo vėl į Chica- 
Ghicagos apygarda ir Cicero gą prie savo darbų. Dabar gy- 
apylinkės valdyba organizuoja vena Marąuette Park rajone, 
rugpjūčio 31 d. 7 v. v. Cicero 7206 S. Mozart St.

lėtinių. Chicaga turi 23 katalikų 
ligonines, kuriose per metus gy
dosi apie 188,000 pacientų. Ka
talikų kapinėse būna po 18,000 
laidotuvių per metus. > 

Kardinolas globoja ir katali
kų šalpos organizacijas, kurių 
metinis biudžetas yra $9,000, 
000. Kard. Stritch dar turi tiek 
energijos, kad kartkartėmis dar 
sulošia golfą su savo padėjėju 
arkiv. William Davi O’Brien.

Kolumbo Vyčių 
suvažiavimas

Vakar, sekmadienį, Chicagoje 
prasidėjo didžiausios katalikų 
vyrų organizacijos — Kolumbo 
vyčių suvažiavimas; buvo pra
dėtas pamaldomis Šv. Petro 
bažnyčioje, miestą centre, 2 vai. 
p. p. Suvažiavimas tęsis savaitę 
laiko. Jame bus svarstomi reli
giniai, organizaciniai klausimai, 
socialinis veikimas. Pamaldos 
buvo pradėtos Šv. Petro par. 
klebono kun. Terrence Thomas,

NUVYKO PUSIAU MIRĘ

Šis lėktuvas sugedo pusiaukelyje iš Kalifornijos į Ha- 
Hivajus. Jis yra parodytas tuoj pat, kai nusileido 

drome su 67 žmonėmis.
ilo aero- 

(INS)

Trys laimėtojos
Buvo pravestas konkursas 

tarp katalikiškųjų mokyklų 
laikraštėlių. Konkursui vadova
vo Marąuette universiteto, Žur- 
nalizmo kolegijos dekanas J. L. 
O’Sullivan. Tarp laimėtojų yra 
trys čikagietės: Mary Klawit- 
ter, iš Šv. Pranciškaus kolegi
jos Joliete — pirmoji kolegijų 
fotografių tarpe; Rita Caprini, 
Mundelein kolegijos — pirmoji 
editorialų tarpe ir Arlene Dris- 
coll, Aplankymo Šv. P. Marijos 
Augšt. mokyklos auklėtinė — 
pirmoji iš paruošiamųjų mokyk 
lų novelisčių tarpe.

Areštavo draugų skriaudėją
Chicagos policija suėmė Ce

zarį Rodriguez, kuris atsigabe-' 
no keletą darbininkų iš Puerto 
Ricos, jiems užmokėdamas už 
kelionę — įduodamas po $200— 
$300 kiekvienam. Tačiau čia 
pats būdamas fabriko darbinin
kas ir kartu dirbdamas, iš jų 
reikalavo atiduoti jam viską, 
įkas bus daugiau kaip $100 iš jų 
dukart per mėnesį gaunamo če> 
kio. Kartais jis taip paimdavo 
net iki $200. Darbininkai kalti
no, kad jis iš jų grupės yra pa-

Paskutiniai vaidinimai 
u atvirame ore

Vasaros teatre, esančiame par 
kų distrikto žinioje, šiaurinėje 
Chicagos dalyje prie Michigan 
ežero, rugpj. 20-23 d. statomas 
veikalas “The Hasty Heart”, o 
rugpj. 27-30 d. — “Tender 
Trap”. Biletus galima darbo va
landomis užsisakyti telefonu 
DI 8-7075. Tai bus paskutinieji 
vaidinimai šią vasarą.

Pagerbti du Crane lietuviai
Cranė bendrovės specialiame 

leidinyje yra įdėti atvaizdai po
ros lietuvių, pasitraukiančių į 
pensiją: Antano Petkūno, kuris 

toje bendrovėje dirbo nuo 1922 
metų, ir Apolonijaus Mikšio, ku 
ris Crane bendrovėje išbuvo net 
35 metus: nuo pat 1911 metų.

MOODY

Naujas butų direktorius
a d- ‘i

Nauju Chicagos Butų koloni
jų direktoriumi yra paskirtas 
Alvin E. Rose. Augštąjį moks
lą jis yra išėjęs Illinois univer
sitete. Kaikurį laiką buvo laik
raščių reporteris, buvo sekreto
riumi Illinois Bedarbių ir šalpos 
taryboje, paskiau buvo Chica- 
gos Šalpos administracijos di
rektorius. Dabar pasiryžęs įves
ti daug pagerinimų butų pro
blemoje.

dos, dangų siekia, daug medaus, 
paukščių ir įvairiausių vaisių... 
Laiško kopiją ir jo vertimą pa
rūpina Ispanijos konsulas.

Kongreso medalio < 
laimėtojai

Georgetowno universitetą Wa 
shingtone jau yra lankę 63,456 
studentai. Tiek jų yra alumnų 
sąrašuose. Iš jų du yra pelnę 
Kongreso medali.

Maldų diena
60 metų ištarnavo ligoninėj /. Prezidentas Eisenhoveris spa

lio 2 d. paskelbė maldų dieną, 
kad visų tikėjimų žmonės tada 
labiau susikauptų, jungdamiesi 
maldoje ir meditacijose, prašy
dami Dievą teisingos ir patva
rios taikos pasaulyje.

Iškilmingai buvo paminėta 
sukaktis, kaip seselė Marija Be
nedikta Noonan tarnauja Mer- 
cy ligoninėje, Chicagoje. Ji da
bar turi 79 m. amžiaus ir slau
gyti ligonis Mercy ligoninėje 
buvo paskirta 1897 metais, tik 
metams praslinkus nuo jos įža
dų. Ji dar prisimena, kaip į jų 
ligoninę buvo atgabentas prez. 
Teodoras Rooseveltas, kuris 
buvo peršautas Milwaukėje lai
ke rinkiminių kalbų.

Kolumbo laiškas
Chicagos Miesto bibliotekoje, 

esančioje ties Randolph ir Mi
chigan, greitu laiku bus išsta
tyta parodon kopija Kolumbo 
laiško, rašyto 1492 m. Laiškas 
rašytas Ispanijos karaliui Fer
dinandui ir karalienei Izabelei. 
Jame sakoma, kad naujoje že
mėje yra gerų ir didelių upių, 
daug kalnų, tūkstantis rūšių 
medžių, tokių augštų, kad ro-

tOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

RADIJUKAS — 
= LIETUVON

Naujausi, maži, lengvi Transistori- 
niai (be lempų) radijo aparatukai, 
labiausiai tinka siųsti j Lietuvą.. La
bai ekonomiški; ilgai veikia iš pigių 
baterijų, kas itin tinka kaimo sąly
gose.

Jautrūs, selektyvūs ir labai galingi 
pagal savo dydį.

Užeikite Įsitikinti j šią modernišką 
elektronikos krautuvę, čia rasite taip 
pat didelį pasirinkimą ir kitokių ra
dijo aparatų: vietinių ir Importuotų.

Viskas garantuojama.

TCLĘVĮSĮOn
Csales - Service)

Sav. Ini. A. 8EM£NAS 
8321 S. Halsted — OUffside 4-5605 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais
Ir ketvirtadieniais 9—9

(xxxx>0(xxx>(x)000{x)0000v0000

šv. Antano parapijos salėje po 
būvį — vakarienę Chicagon su
važiuojantiems LB Tarybos na
riams pagerbti. Pobūvy daly
vaus daug žymių kultūrininkų 
ir visuomenininkų. Bus meni
nė dalis, kurioje, be kitų, pro
gramoj dalyvaus muz. VI. Ja- 
kubėnas ir seserų Blandyčių 
trio. Pobūvin registruotis iš 
anksto ligi 25 d. rugpjūčio 25 
d. pas A. Zailską — 1934 S. 48 
Ct., Cicero 50, III., tel. Town- 
hall 3-6400.

X Roselande Visų Šventųjų į 
parapijos naujos bažnyčios s ta-' 
tybai šiuo metu vykdomas pini
ginis vajus. Parapiečiai mielai 
su savo aukomis jungiasi, pasi
žadėdami kas mėnesį aukoti po 
$5 ir daugiau.

Komitetas mano, kad mažai 
teatsiras ignoruojančių tą rei
kalą.

X Juozas Dorinąs, žymus 
fotografas, šiuo metu mini sa
vo veiklos 30 m. sukaktį. Jis 
prieš II Pasaulinį karą buvo 
laimėjęs pirmą premiją foto 
parodoje Anglijoje. J. Dorinąs 
yra apdovanotas daugeliu gar
bės ženklų, kuriuos jam teko 
gauti iš įvairių kraštų, šis foto
grafas savo studiją turi Michi- 
gan Avė., Chicagoje.

X Lietuvių Prekybos Rūmų 
golfo diena įvyks rugpjūčio 21 
d. (trečiadienį) Southmoor 
Gountry Club, prie 131 g-vės ir 
Southwest Highway. Čia suva
žiuos daug mūsų golfo mėgėjų, 
bus galima laimėti visokių do
vanų, bus banketas.

X Jonas Stoškus, buv. teisė
jo J. T. Zurio bailifas, su savo 
šeima išsikėlė iš Chicagos į 
Providence, R. I. Dabartinis jų 
adresas yra šis: 165 Holden St, 
Providence, R. L

X J. Daužvardienė, Lietuvos 
konsulo Chicagoje dr. P. Dauž- 
vardžio žmona, svečiavosi Wor- 
cestery, Mass., pas savo moti
ną. Šiuo metu jau yra grįžusi į 
Chicagą.

X Adomas Jozavitas su žmo
na Birute ir sūneliu šiuo metu 
vieši Kanadoje. Vėliau dar lan
kysis Michigano valstybėje.

X Aktorė Eglė Vilutienė ir 
jos sūnus Andrius praleido sa
vo atostogas Beverly Shores 
vasarvietėje.

X Lietuviškais drožiniais, 
Hummėl seselės kūriniais, puoš
niais kristalais, gintaro išdirbi
niais, lietuviškomis knygomis 
pripildyta Terra, esanti 3333 S. 
Halsted, daro malonų įspūdį ir 
liudija apie savininko sugebėji
mą gerai organizuoti prekybą.

OFM, sveikinimo žodžiu. Pa- ėmęs nemažiau kaip $3,000. 
grindinį pamokslą pasakė Alek
sandrijos, La., vyskupas Char
les P. Greco.

Antradienį 9 vai. 30 min. ry
to bus iškilmingos pamaldos 
katedroje. Jas laikys kard.
Stritch; numatoma, kad daly
vaus 11 vyskupų. Tą dieną 11 
vai. 30 min. bus iškilmingi pie
tūs Palmer viešbuty, dalyvau
jant augštiesiems Chicagos pa
reigūnams. Be kitų dalykų, bus 
svarstomas lėšų sukėlimas var
pinei prie paminklinės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčios |
Washingtone. Tas bokštas kai
nuos milioną dolerių.

Du nauji susirgimai poliju
Chicagoje užregistruoti du 

nauji susirgimai polijo' liga. Iš 
viso šiemet polijų čia susirgo 
septyni žmonės; vienas mirė. 
Praeitais metais šiuo laikif bu
vo 768 susirgimai.

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visoldų Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR
LUMBER CO.

STASYS UTVFINAS. Pree.
- 3039 So. Halsted St.

TeL VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė attdara kasdien anė 
8 vai. ryto iki 6 vaL vakaro 
šeštadienais iki 3 vaL vakaro

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

LOVOMS, STALAMS, LEMPOMS, PARLOR SETAMS 
IR ŠIMTAM KITŲ PREKIŲ.

Taip pat didelis pasirinkimas naujausių ir moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių Ir kt.

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.
SS

Sekasi tarnyboje *
Amerikiečių spauda rašo, kad 

Jonas Pabedinskas, gyvenąs 
2551 N. Avers, Chicagoje, pa
keltas į antros klasės specialis
tus radijo batalione. Pažymima, 
kad jisai nuo 1954 iki 1956 me
tų tarnavo 'kaip žvalgybos raš
tininkas ir vertėjas. Civiliniame

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS, -

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
apdraustus iki SI0,000.00 — -

Ir Paskolos Duodamos Kamę įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

gyvenime jisai yra Taylor For- 
X A. Budrys pergyvena ne- ge & Pipe Works, Cicero, III.

laimę: geležies gabalas sunkiai 
sužeidė jo koją. Nelaimė jį iš
tiko darbovietėje — General 
American Transportation Corp.

X Ona Kuzmiūtė neseniai 
buvo išrinkta Don Varno posto 
moterų vieneto pirmininke. 
Rugsėjo 21 d. ji ir buvusi pir
mininkė Valerija Stanaitis bus 
pagerbtos puotos metu.

X Kun. Vincas End Kūnas iš
Cedar Lake, Ind., išvyko į Ame
rikos rytines valstybes atlikti 
metines rekolekcijas. Sugrįš šio 
mėnesio pabaigoje.

X Motorų Sąjungos suvažia
vimas buvo pradėtas šiandien, 
rugpjūčio 19 d., Cicero mieste. 
Suvažiavo gana daug atstovių 
iš įvairių mūsų kolonijų.

X Broniui Skorupskiui, 6096

įmonėje eksporto vedėjo padė
jėjas. Amerikiečių spaudoje pa
žymima, kad jisai lankė Tue- 
bingeno universitetą Vokietijo
je, Madrido universitetą Ispa
nijoje ir Wharton Užsienio Pre
kybos mokyklą.

Našlaičių ir senelių piknikas
Trečiadienį Lincoln parke or

ganizuojamas našlaičių ir sene
lių piknįjcas. Jie bus suvežti iš 
įvairių prieglaudų ir čia pavai
šinti, galės maloniai praleisti 
laiką. Organizuojama mašinas 
turinčių geraširdžių talka juos 
į parką atvežti ir vėl parvežti. 
Norintieji čia pagelbėti regist
ruojasi pas transportacijos ko
miteto pirinininką John Kea- 
ting, kurio telefonas LO 1-2247.

Kada prasidės mokslas
Chicagos katalikų mokyklose 

šį rudenį mokslas prasidės rug-

CHICAGO SAVIHGS 0 LOAH ASSH.
6245 S. ffettem Kve..____________Chicago 36, M.

COHTIHEHTAL SAVIHGS t LOAH ASSH.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YRrd» 7-0145

ORAHE SAVIHGS 0 LOAH ASSH.
2555 W, 47th St,________________ Chicago 32. M.

DISTRICT SAVIHGS t LOAH ASSH.
3430 S. Halsted St., Chicago 8. DL

' ST. AHTHOHV SAVIHOS 0 LOAH ASSH.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, DL, tel, TO 3-8131-32

UHIVERSAL SAVIHGS * LOAH ASSH. '
1800 S. Halsted St., Chicago S, DL

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% !
Instaliavimas Ir garantija nemokamai

FRANK’S TV & RADIO, INC
3240 South Halsted Street Tel, CA 5-T252

PARDUODAME IR TAISOME

KAS TIK TURI GERA SKOMĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So. Halsted St. VIctory 2-4226

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

THE BIGGEST DOLLAR IN
Bemiaatio Chicagos Savinga Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyadinga birnio tvarka, ypatingai indėlių saugomo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję tsupinins pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki <10,000.00, augštų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savinga Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.
/ Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas <21,000,000.00.

WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.

So. Artesian, už 28 dienas su* | gįj0 4 dieną. Su šiais mokslo
gaištas namuose dėl ligos, Le 
on^rdae Jankauskas įteikė 
$186.66 čekį.

metais Chicagos arkidiecezijoje 
atidaromos septynios naujos 
parapinės mokyklos.

CHICAGO SAVINOS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. , Tel. GRovehilI 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: plrmadlenj nuo 12 fld R, eatradleciį Ir penktadienį 
Trečiadienį uždaryta vtaų dieną, o šeštadieni MM

9 Iki 4, ketvirtadienį nuo B Iki K 
B Iki 2 JI


