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RIZIKINGA BENDRADARBIAUTI SU SOVIETAIS
Pavergt. Europos tautų asembleja 
prašo paleist ištremtuosius į Sibirą

SALOMĖJA. NARKĖLIŪNAITĖ 
Mūsų korespondentė New Yorke

PAVERGTOSIOS EUROPOS TAUTOS. — Asamblėja išsi
skirstė vasaros pertraukos, išdiskutavusi laisvinimo veiklą pasta
rųjų sovietijos įvykių šviesoje. Ji taipgi įspėjo laisvąjį pasaulį, o 
Jungtinėms Tautoms pasiūlė naujo darbo.

Savo dviejų dienų posėdžius
užbaigdami, pereitą penktadienį 
devynių pavergtų valstybių atsto 
vai vienbalsiai priėmė atsišau
kimą dėl Sibiro tremtinių palei
dimo.

Į JT darbotvarkę

Po atsišaukimo pradžioje nu
rodžius kiek iš kurių tautų trem
tinių yra Sibire, apeliuojama į 
Jungtines Tautas, kad jos tą 
punktą įtrauktų savo ateinančios 
sesijos darbotvarkėn. Jungtinės 
Tautos prašomos reikalauti, kad 
Centrinės ir Rytų Europos tautų 
kariai ir civiliai tremtiniai, Iku- 
rie vis dar tebelaikomi Sovietų 
Sąjungos gilumoje, būtų tuojau 
pat sugrąžinti. Pabrėžiama, kad 
toks žmonių laikymas prasižen
gia prieš tarptautinius įstatymus 
ir žmoniškumą.

tarptautiniuose susirinkimuose, 
kelti laisvinimo reikalą.

Deklaracijoje pasaulis įspėja
mas netikėti tomis vadinamo
mis permainomis sovietijoje, nes 
tai yra tik sovietinė strategija 
laisvojo pasaulio budrumui su- 
mažinti ir jį apgauti. Taipgi 
griežtai pasisakoma ir prieš to
kias prielaidas, jog, pavyzdžiui, 
sovietijoje dabar savaime galįs 
prasidėti laisvinimosi judėjimas. 
Čia kaip argumentas Nurodoma 
tai, jog būtų nesąmonė tikėti, 
kad Kremlius prie to leistų, o be 
jo žinios to jokiu būdu įvykti ne
gali, nes žmonės yra pakankamai 
surakinti, kad ką nors panašaus 
galėtų imtis.

Jei Stalinas pasmerktas, 
kodėl jo darbai ne f

Anglų kareivis stovi sargyboje prie spygliuotų tvorų barikadų Nicosia mieste, Kipro saloje. Nežiū
rint graikų ir turkų nacionalistų nesutarimo, vietos gyventojai vistiek daro biznį per “tvorą”. (TNS)

Atskira telegrama buvo kreip
tasi tiesiog į JT Gen. Sekretorių 
Dagą Hammarskjoldą, prašant, 
kad jis ir pati JT organizacija 
paveiktų Jugoslaviją, ir kad ši
negrąžintų iš už geležinės uždan- {Berle, 
gos pabėgėlių į jų kilmės kraš
tus. Vieton to kviečiama, 'kad Ju
goslavija bendradarbiautų su 
Jungtinių Tautų Augštuoju Ko
misaru Pabėgėlių Reikalams ir 
padėtų tiems pabėgėliams netruk 
domai išvykti į kaimynines šalis, 
o kiti laikomi be jokio ryšio su 
laisvuoju pasauliu. Tai tie pabė
gėliai, kurie į Jugoslaviją pabėgo 
jau po to, kai Tito susipyko su 
Maskva.

Kadangi Jugoslavijos vyriau
sybė šiuo metu atsisako padėti 
JT Komisarui tais pabėgėliais 
rūpintis, tai ypač prisibijoma, 
jog dabar, kai Tito susitaikė su 
Maskva, jie gali būti net prie
varta grąžinti į savo 'kilmės kraš 
tus. Tito vyriausybės pareiški
mu, šiuo metu tų pabėgėlių pro
blema esanti sprendžiama.

Tarytum iš kiekvieno Asamblė 
jos dalyvių lūpų išimdamas šį 
klausimą, jį viešai pareiškė posė
džiuose atsilan'kęs buvęs JAV am 
basadorius ir valstybės sekreto
riaus pavaduotojas Adolph A.

Sustodamas ties įvykiais so
vietijoje, jis priminė, kad dabar, 
tik po dešimties metų egzilų veik 
los, kai buvo šaukte šaukiamą 
apie Stalino ir jo sukurtosios ma 
šinerijos pragarą, ir pati Sovietų 
Sąjunga ir visas pasaulis įsitiki
nt, jog tai, kas buvo sakoma, bu
vo tikra teisybė.

Nuomonės apie Tito

„Nesvarbu, — sakė Berle, — 
kokiais sumetimais sovietiniai 
vadai Staliną pasmerkė, bet svar 
bu, kad jie jau savaime pasmer
kia ir sistemą, kurią jis sukūrė. 
Taigi, tuo pačiu jie pasmerkia ir 
tą sistemą, kuri buvo įkurta Es
tijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Len
kijoje, Čekoslovakijoje, Vengri
joje, Rumunijoje, Bulgarijoje ir 
Albanijoje. Ta pavergimo impe
rialistinė sistema, prieš kurią 
mes kovojame, buvo pasmerkta 
ir tos sistemos kūrėjų“. Ir šią 
mintį baigdamas Berle pasakė:

— Mes tik tada tikėsime da
bartinių Rusijos valdovų nuošir
dumu, kai pamatysime, jog jie 
atsuko gavo politiką ir paleido pa 
vergtąsias tautas. Ligi to nebus,

Patį faktą, jog Tito susitaikė 
su Maskva, Asamblėja sutiko vi
su rimtumu ir ryšium su tuo išlei 
do pareiškimą. Jame sakoma, 
kad biržeįio 21 d. Maskvoje pa
sirašytoji sutartis tarp Sovietų
Sąjungos ir Jugoslavijos sutapa- viskas tėra tik žodžiai... 
tina Jugoslavijos užsienių politi 
ką su sovietine. Taigi, pavergtų
jų atstovai sako, Jugoslavijos už
sienių politikos tikslai ir sieki
mai yra visiškai integrnuoti į so
vietinę užsienių politiką. Tokiu 
būdu, dabar laisvasis pasaulis 
stovi prieš apjungtą komunistinį 
bloką, kuriam vadovauja Krušče- 
vas ir Tito.

I Lietuviai sesijoje

Įspėja: netikėti sovietais!

Pavergtųjų tautų laisvinimo 
problemas naujoje įvykių švie
soje nagrinėdami, Asamblėjos da 
lyviai ypač taikė laisvajam pa
sauliui, įspėdami netikėti naujuo 
ju sovietų veidu.

Buvo nurodoma, kad dabar 
kaip tik esąs pats tinkamiausias 
laikas pradėti konkrečius žygius 
pavergtiems kraštams laisvinti, 
nes ilgainiui už geležinės uždan
gos pradeda nykti pasitikėjimas 
Vakarais.

Tuo reikalu priimtoje deklara
cijoje į laisvąjį pasaulį Asamblė
ja ragina vakariečius imtis tvir
tos laisvinimo politikos ir, tiek 
Jungtinėse Tautose, tiek kituose

Prancūzų spaudos balsai apie 

naują Kremliaus posūkį
(Mūsų bendradarbis Prancūzijoj)

Ryšium su Chruščiovo slaptu pranešimu XX-tame Sovie
tų Komunistų partijos kongrese apie Stalino - nusikalstamuo
sius darbus, prancūzų komunistai ligi šiol tylėjo. Tik pasisa
kius italų komunistų lyderiui Toglfetti, ir jie ryžosi prabilti.

Jų politbiūras, posėdžiavęs 
praėjusią savaitę, paskelbė ko
munikatą, kuriame sakoma:
“Buržuazinė spauda skęlbia ra
portą priskiriamą draugui 
Chruščiovui. Tas raportas, ku
ris, prie jau žinomų Stalino 
klaidų, dar prideda pranešimą 
apie jo padarytas labai sunkias 
klaidas, sukelia pateisinimą su
sijaudinimą prancūzų komunis
tų partijos narių tarpe. Pran
cūzų komunistai, kaip visų ša
lių komunistai, smerkia Stali
nui prikišamus savavališkus 
veiksmus, priešingus marksiz
mo-leninizmo principams.” To
liau pareiškime apgailestauja
ma, kad Chruščiovo pranešimo 
tekstas buvo paskelbtas buržu
azinėje spaudoje ir pabrėžia
ma, kad “ligi šiol duotieji pa
aiškinimai apie Stalino klaidas, 
jų kilmę, sąlygas, kuriomis jos 
įvyko, nėra patenkinami.” Pa
reiškimo pabaigoje politbiūras 
prašo, kad Maskva prisiųstų 
jam Chruščiovo pranešimo tek
ši ą...

Per dvi dienas visų devynių 
tautų delegatai pasisakė disku
tuojamais klausimais. Lietuvos 
delegacija, vadovaujama Liet. 
Laisvės Komiteto pirm. Vacį. Si- 
dzikauskoĮ irgi gyvai dirbo.

Pirmąją dieną iš lietuvių kal
bėjo Vacį. Sidzikauskas, paneig
damas laisvajame pasaulyje be
siformuojančias nuomones, jog 
„kolektyvi vadovybė“ stengiasi 
atitaisyti Stalino nusikaltimus. 
Anot Adenauerio, tai tik „nauja 
taktika, stengiantis išnaudoti 
žmogaus laisvės ilgesį“, priminė 
Sidzikauskas.

Penktadienį iš lietuvių kalbėjo 
dar trys atstovai. Priešpietinėje 
sesijoje Vyt. Vaitiekūnas padarė 
pranešimą dėl Sibiro tremtinių 
grąžinimo. Jis buvo pagrindinis 
asamblėjos kalbėtojas — prane
šėjas. Vėliau kalbėjo Martynas 
Brakas apie 'komunistinio režimo 
atsakomybę už padarytus nusi
kaltimus ir popiet — Juozas Au
dėnas apie Rytų — Vakarų pre 
kybą.

Socialistų dienraščio 
atsiliepimas

Tas komunikatas davė pro
gos visai, o ypač socialistų, 
spaudai vertinti komunistų ly
derių poelgius praeityje ir da
bartyje. Socialistų dienraštis 
“Franc-Tireur” paskelbė ilgą 
savo vyriausio redaktoriaus 
Georgės Altman straipsnį ant
rašte: Stalino afera prieš pa
saulinę sąžinę ir Prancūzų Ko
munistų Partiją.” Pacitavęs 
prancūzų komunistų politbiuro 
pareiškimą, Aįtman sako, kad 
“tiesa žygiuoja ir nebesustos 
kiek tai liečia vieną iš didžiau
sių tragedijų, vieną iš stam
biausių melų, kokius kada yra 
patyrusi žmonijos istorija.

Autorius randa skandalin
gu būdą, kuriuo europinio sta
linizmo vadai, tarnai ir politi
niai bei intelektualiniai bendri
ninkai prieina prie tos Revizijos 
(peržiūrėjimo) savo anksčiau 
užimtų pozicijų.

Toliau autorius cituoja savo 
patieg dienraštį, kai 1953 metų, 
kovo 5 d. jis rašė: “Mūsų visuo
menės kairysis sparnas pirmoje 
eilėje privalo savyje pakelti ir 
jis ilgiems laikams kentės nuo 
to šiurpaus kartėlio, kilusio Ii

fakto, kad jo uzurpuoti idealai 
ir viltys išsigimė į labiausiai 
nežmonišką despotizmą. Socia
linė pažanga, teisingumas, lygy
bė, brolybė, garbingumas buvo 
pirmoje eilėje tragiškiausios vi
sų laikų mistifikacijos auko
mis.”

Šie taiklūs ir teisingi žodžiai 
tinką įvairių tautų, o lygiai ir 
lietuvių visuomenės kairiajam 
sparnui, kurio skaitlingi atsto
vai nuėjo bendradarbiauti ir 
bendrininkauti su komunistais, 
su stalinistai^ Altman toliau 
rašo savo straipsnyje, kreip
damasis į savo ir kitų tautų ko
munistus: “Ar jie supras, kad 
milžiniškoji STALINO AFERĄ 
siekia ir toliau, kaip vieno tiro
no byla, kad ji stato klausimo 
ženklą ties pačia sistema, ties 
principais, metodais ir papro
čiais, kurie priklauso kitiems 
amžiams.”

Toliau Altman rašo: ‘Tš tik
rųjų, kaip galima galvoti, kad 
žmonės, kurių raštai ir veiks
mai liudija ne tik apie jų klap- 
čiukiškumą*(servilizmą), jų iš
bandytą nežmoniškumą, bet ir 
apie jų dvasinę menkystę, jų 
visišką neturėjimą savo nuo
monės, jų laisvavalį ir neįtikėti
ną kliedėjimą, galėtų atlikti tą 
neišvengiamą ir grandiozinį 
peržiūrėjimą (reviziją), tą pa
grindinį istorinį ir politinį pa
tikrinimą?”. Priminęs ir pacita
vęs visus tiesiog šiurpinančius 
liaupsinimus Stalinui po šio 
mirties komunistų spaudoje, 
Altman baigia savo straipsnį 
šiais žodžiais: "Atrodytų nor
malu, kad komunistų vadai, žy
niai, mąstytojai ir dainiai būtų 
visiems laikams diskvalifikuoti; 
atrodytų protinga kad tos da
lies darbininkijos, kuri juos se
kė, interesuose, jie visiškai pa
sitrauktų. Bet, melo dialektika, 
dėja, turi neišsemiamų ištek
lių.”...

Lolita Palieta paaiškinimas
Dienraštyje “Paris-Presse - 

l’Intransigeant” Louig Pauwels 
tuo pačiu klausimu, bet pasišai
pančiu tonu, priminęs tik ką vy
kusių visoje Prancūzijoje barn- 
dos egzaminų temas, kuriose 
buvo žodis “s&vimarša”, rašo, 
kad “mokinys” Jacųues Duclos 
(vienas ii prancūzų komunistų

Prezidentas savo ūkyje
GETTYSBURG, Pa. — Prezi

dentas Eisenhoweris, gyvenantis 
savo ūkyje šioje vietoje, pirmą 
kartą po operacijos pabandė žais 
ti jo mėgiamą žaidimą-golfą.

Taip pat jis čia vakar praleido 
apie valandą laiko su savo pir
muoju asistentu Sherman Adams 
ir kitais Baltųjų Rūmų štabo na
riais. Be to, jis pasirašė 9 bilius 
ir kelis slaptus dokumentus.

Šiandien arba penktadienį pre
zidentas yra numatęs konferenci
ją su JAValstybių oro pajėgų šta 
bo šefu gen. Nathan F. Twining, 
kuris pateiks raportą iš savo vi
zito Rusijoje.

• JA Valstybių kareivis iš New 
Yorko Peter Diaz, 36 m. am
žiaus, praleidęs metus lai'ko rusų 
zonoje Vokietijoje, pasidavė Ber
lyno amerikiečių kariuomenės ži
nion.
vadų) įteikęs tokį savo rašto 
darbą: “Savimarša reiškia: ka
da tavo dėdė Juozas tau sako, 
kad Paryžius buvo, partijos va
dovybės dėka, pasidaręs tarp
tautiniu ' stalinizmo centru. Už 
tokį drąsumą straipsnio auto
rius komunistų spaudos, ypačiai 
dienračio “l’Humanite”, paly
ginamas su neseniai teistu, bet 
išteisintu policijos bendradarbiu 
— Špitzeliu Banares, o savait
raščio redaktorius, daug pasi
tarnavęs komunistams ir visų 
laikomas kripto - komunistu 
Claude Bourdet tos pačios spau
dos apšaukiamas, “fašistiniu 
provokatorium” už tai, kad da
vė vietos Berve rašiniui. Plūdi
mas visur ir visada yra buvęs 
didžiausioji komunistų stipry
bė...

Prieįi pat 20-tąjį kongresą iš 
partijos išmestas už knygą “Re
voliucija ir fetišai”, Pierre Her- 
vė, buvęs komunistų spaudos 
leidinių redaktorius, savaitraš
tyje ‘TObservateur’’, kuris lai
komas komunistams artimu lei
diniu, parašė ilgą straipsnį, ku
riame puola partijos vadovybę 
įrodinėdamas, kad partijoje 
niekados nebuvo jokio demokra
tiškumo, kad viskas buvo ir te
bėra diktuojama iš viršaus, kad 
vyrauja aiškiai fašistinės ten
dencijos. Autorius dar pabrėžia, 
jog tavo giminaitis Tito ne daug 
ko vertas ir kada tu tatai pa
kartoji ištiso kvartalo gyven
tojams. Toliau, kada, staiga, 
dėdei Juozui mirus, dėdė Chruš
čiovas tau sako, jog g'minaitis 
Tito yra šauniausias vyras, kad 
dėdė Juozas buvęs mažiau ne
gu niekas ir kada visa tai ten
ka apskelbti visam kvartalui. 
Kada tu eini, skelbi Ir kada vi
si tave palaiko menkaverčiu 
tauzytoju. Tai yra savimarša.”

Nixonas įspėjo neutralias 

valstybes savo kalboje Filipinuose
MANILA, Filipinai. — Viceprezidentas Nixon, kalbėdamas 10 

metų Filipinų nepriklausomybės minėjimo ceremonijose pareiškė, 
jog neutraliosios valstybės imasi baimingos rizikos, jeigu jos ma
no, kad Rusiją ir Raudonąją Kiniją galima sutvarkyti draugiškais 
gestais.

Nixon pareiškė, kad JAVals- 
tybės atsižvelgia ir gerbia tų tau
tų draugiškumą, kurios Rytų-Va 
karų kovoje nori likti neutra
liomis. Tačiau, jis užakcentavo, 
jog J A Valstybės neturi jokios 
simpatijos tik tokios rūšies ne 
utralizmui, kuris nedaro jokio 
skirtumo tarp komunistinio pa
saulio ir laisvųjų tautų.

Viceprezidentas, savo kalboje 
taip pat pasakė, jog jis žinantis 
tautų, kurios mano, kad draugiš
kas neutralumas Kremliaus ir 
Peipingo pusėn jas gali išgelbė 
tinuo komunistų.

“Tačiau jūs žinote posakį —
“kalbėjo viceprezidentas, — ku
ris valgo su velniu turi turėti il
gą šaukštą.”

Nixonas šiame Filipinų nepri
klausomybės minėjime atstova
vo prez. Eisenhowerį. Jo kartu 
su Filipinų prezidentu Ramon 
Magsaysay duotame pareiškime, 
sakoma, kad J A Valstybės atsi
sako visų šeimininko teisių į 
čia esančias amerikiečių bazes.
Tačiau amerikiečiai jas ir toliau 
naudos, kaip Filipinų svečiai.

Pagrindinės JAValstybių ba
zės Filipinuose yra aviacijos—
Clark Field ir Point įrengimai.

Sušaudyti sukilimo 
vadai

BERLYNAS. — Pereitos sa
vaitės Poznanės sukilimo vadai, 
kaip pranešama, buvo lenkų ko
munistų sušaudyti.

Skandinavų prekybininkas, at
važiavęs iš Poznanės į Berlyną, 
sako, kad visi apkaltinti vadova
vimu kruvinose demonstracijose 
tuojau, be jokio tardymo buvo 
paskirti mirčiai. Tokių, sako, bu
vę nemaža tuzinų.

Apie religijos padėtį 
Lenkijoje

VATIKANAS — Vatikano 
dienraštis “L’Osservatore Ro
mano” atkreipia dėmesį į kai 
kurių laisvojo pasaulio laikraš
čių paskelbtus klaidinančius 
įspūdžius apie religijos padėtį 
komunistų valdomoje Lenkijo
je.

Šių laikraščių koresponden
tai, lankydami komunistų pa
vergtus kraštus, mato tikinčių
jų pilnas bažnyčias, iš savo va
dovų išgirsta apie valdžios ta
riamai skiriamas sumas bažny
čių atstatymui ir pasidaro išva
dą, kad katalikų ir komunistų 
sambūvis esąs pilnai galimas.

Toki spaudos atstovai, — ra
šo Vatikano dienraštis, — ne
pažįsta pakankamai nei katali
kybės, nei komunizmo. Jie ne
siremia pilnu tikrovės pažinimu, 
o tik paviršutiniškais įspūdžiais 
ir iž labai įtartinų šaltinių gau
tomis informacijomis. Katalikų 
padėtis Lenkijoj šiuo metu yra 
labai sunki ir tam tikru atžvil
giu net sunkesnė negu praeity
je. Moraline ir fizine prievarta, 
neteisėtumu, antikonstituciniais 
įstatymais katalikų bendruome
nes norima pajungti bedieviš
kojo režimo prievartai, laipsniš
kai siekiant jų galutinio sunai
kinimo, — pažymi “L’Osserva
tore Romano”.

Gimė Siamo dvinukai
SAN DIEGO, Calif. — Subur- 

ban Grossmont ligoninėje gimė 
Siamo dvinukų pora, kurie yra 
suaugę žemesnėje nugarkaulio 
dalyje. Motina ir abu berniukai 
jaučiasi gerai.

• Prez. Eisenhcnceris sušvel
nino, mirties bausme nuteistojo
buv . amerikiečių kareivio Ri- sužlugdyti, 
chard A. Hagelberger, sprendimą 
jam paskiriant 55 metus sunkaus 
darbo kalėjimo. Šis kareivis bu
vo nuteistas už dviejų vokiečių 
nužudymą.

Mirė J. Jurašūnas
Gautoje telegramoje iš Cleve- 

lando pranešama, jog ten liepos 
mėn. 3 d. mirė Juozas Jarašūnas. 
Tą žinią mums atsiuntė Jaraši- 
mų šeima.

*
• Ui geležinės uždangos klau

santieji AB ir kitų lietuviškų ra
dijo transliacijų stebisi, kaip ge
rai jos esančios informuotos apie 
tikrąją padėtį Sov. Sąjungoje ir 
Lietuvoje. Bet daugumas turi ir 
savų pageidavimų — kad būtų 
skelbiama daugiau žinių apie lie
tuviškąją veiklą, apie laisvinimo 
darbus, apie lietuvių gyvenimą 
svetur ir pastangas kpmunizmui

• Vakarų valstybės paragino 
Jungtinei# Tautas greičiau pradė

ti nusiginklavimo programą, ku

ria būtų įmanoma sustabdyti a-

Kalendorius
Liepos mėn. 5 d.: Sv. Antanas 

Zakarijas; lietuviški: Bulginas ir 
Lakštutė.

Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:29.
Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien dau-

tominių ginklų gamybą, kol ji gumoje debesuota, protarpiais
dar yra galimo kontroliavimo ri
bose.

4

bus lietaus. Temperatūra — ar
ti 80 1.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—-Jungtinių Tautų genertūinis sekretorius Dag Hammarskjoid 

pradėjo Mąskvoje trijų dienų pasitarimus su Sov. Sąjungos va
dais.

—Rep. Timothy P. Sheehan (R.—III.) paragino, jog prez. Ei- 
senhoweris darytų žygių Lenkijos klausimu, įvykusio Poznanės 
sukilimo šviesoje. *

—Lt. gen. Takeshi Sanagi paskirtas Japonijos naujosios avi
acijos vadu.

—Japonų ir okinaviečių studentų grupė demonstravo prieš To
kijo mieste esančią JAValstybių ambasadą. Jie įteikė ambasa
dai peticiją, kurioje yra pasisakoma prieš JAValstybių laikymą
si Okinawoje.

—EOKA, graikus palaikanti kiprieČių pogrindžio organizaci
ja, apgailestavo dėl JAValstybių vicekonsulo Nicosia mieste nu
žudymo,



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, liepos 5, 1336

BALTIMORĖS ŽINIOS
BAISUSIS BIRŽELIS

Šiemet birželio mėn. trėmimų 
ir nepriklausomybės netekimo 
minėjimas Baltimorėje buvo la
bai jau kuklus. LB apylinkės 
valdyba stengėsi, kad minėji
mas būtų turiningas. Buvo nu
matytos dvi minėjimo dalys — 
paskaita su prakalbomis ir me
ninė dalis> Tačiau meninės da
lies vykdytojai dėl netikėtų kliu 
čių buvo priversti paskutiniu 
momentu atsisakyti ir dėl per 
trumpo laiko buvo neįmanoma 
ką nors kitą jų vietoj surasti.
Išmušus minėjimo valandai, ne
sulaukėme nė prelegento, kuris 
buvo žadėjęs iš Washingtono at
vykti. Tad LB apylinkės valdy
ba atsidūrė gana keblioj būklėj.
Teko prašyti prašyti vieną kitą 
iš minėjiman atsilankiusių, kad
sutiktų “ex promptu” paberti i įlinkai. Jaunimas taip pat ener- 
keletą minčių, tinkančių šiai die-1 gongai, dalyvauja ir Balfo pini- 
nai. Tokiais gelbėtojais sutiko rinkliavoje. Virbelis
būti Kazys Pažemėnas ir Sta

nelaimė. Jo trejų metų amžiaus 
sūnelį Vytuką birželio 23 d. 
apie 6:40 vai. vakaro užgavo 
greitai važiuojantis automobilis. 
Smūgis buvo tok3 stiprus, kad 
vaiką nusviedė apie 50 pėdų, su
trenkdamas smegenis. Pagudy- 
tas į šv. Agnetės ligoninę ir rū
pestingai prižiūrimas. Tačiau 
ligšiol sąmonės dar neatgavo. 

— o —
— Mikalajūno vasarvietėj bir 

želio 24 d. įvyko linksma ir nuo
taikinga radijo valandėlės ge
gužinė. Oras buvo labai palan
kus, tad ir dalyvių susilaukta 
daug.

— Baltimorėj dar tebevyksta 
LB apylinkės valdybos suorga-

sinti savo “humaniškumu”, ta
čiau netikima, kad galėtų iš
vykti visi, kurie norės. Juo la
biau, kad paskutinė praktika 
rodo, terorinių priemonių bol
ševikai imasi terorizuodami 
svetur gyvenančius artimuo
sius ar gimines.

— Pajautai Daukutei Syd- 
ney un-tas suteikė B. A. laips
nį. Ji-yra baigusi humanitarin. 
mokslų fakultetą, kuriame pa
grindiniu dalyku studijavo ger
manistiką, o šalutiniais — isto
riją bei psichologiją ir prancū
zų kalbą. Daukutė uoliai reiš
kiasi Šviesos sambūryjė, San
taros spaudos komisijoje ir 
apskritai lietuvių veikloje.

— Sydnei un-tą baigė, gau
damas statybos inžinieriaus

Company. Velionis čia gyveno | 
vienas. Jo artimieji likę Lietu
voje. Paskutiniuoju laiku S. Va 
lentinas kurį laiką gydėsi ner
vų ligoninėje. Sveikatai kiek pa 
gerėjus, grįžo į tarnybą, kur, 
eidamas sargybinio pareigas, 
nusišovė.

Viena ^šge^bsti Imogų nuo 
visų kančių greita mirtis arba 
ilga meilė. — Nietzsdie

Daugiau galima sugauti mu
sių su vienu medaus lašu negu 
su acto statine.

— Šv. Pranciškus Salezietis

X. w j A. kk »

nizuotas knygų vajus. Talki- "laipsnį, Alfredas Olšauskas.

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STLDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2481

TeL uflso HE. 4-6FVP. res. PR. 6-782J

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1907 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—4 Ir 0—0 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. •». p. 
Išskyrus ketvirUd. ir sekmad.

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLBS LIGOS
“ — Pritaiko akinius —

8822 So. Western Avenue 
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-D vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečla-

ninkauja šeštadieninės mokyk
los mokiniai, skautės ir ateiti-

sys Balčiūnas.
Minėjimą, įvykusį š. m. birže

lio 23 d. 8 vai. vak. lietuvių sve
tainės salėje, pradėjo LB apy
linkės pirm. V. Velžys. Po to 
kun. K. Pugevičius sukalbėjo 
maldą — invokapiją. Minėjimo 
kalbėtojai prisiminė nepriklau
somybės netekimo momentą, iš
reikšdami nepalaužiamą tikėji
mą, kad mūsų tauta vėl bus 
laisva. Be to nušvietė tą grau
dų dabartinės Lietuvos vaizdą,
kuris atsispindi iš ten gauna-, 
muose laiškuose. Žodį tarė taip 
pat minėjiman atsilankęs estų 
atstovas.

Po visų kalbų poetas Kazys 
Bradūnas įspūdingai paskaitė 
keletą patriotinių eilėraščių, lyg 
ir apvainikuodamas patį minė
jimą. Minėjimą baigiant sugie- 
giedoti JAV ir Lietuvos himnai.

Nežiūrint visų kliūčių, minėji
mas praėjo gana jaukioj, Šei
myniškoj nuotaikoj. Prie visų 
rengimo nesėkmių reikia pri- 
skaityti ir labai mažą atsilan
kiusių skaičių. Susirinko gal 
šiek tiek daugiau, kaip penkias
dešimt asmenų. Gal nedaug bu
vo skelbta, gąl permaža propa
gandos, bet visSėlto visiems lie
tuviams buvo išsiuntinėti prane
šimai raštu. Tad visi žinojo. 
Greičiausiai tautinio pareigin
gumo stoka ir nejautrumo per
teklius bus viską nulėmę.

Birželio 17 d. skaudieji trė
mimai ir nepriklausoniybės ne
tekimas buvo paminėta §v. Al
fonso lietuvių parapijos bažny- 
i&TJe pamaldomis už žuvusius ir 
kenčiančius lietuvių. Lietuvių 
radijo valandėlė tą dieną davė 
specialų dainog ir poezijos mon
tažą, kurį paruoš'ė ir atliko vie
tos Dainavos tunto skautės. Šį 
montažą radijo valandėlė per
siuntė į Washingtoną Amerikos 
Balsui, kuris pertransliuos>-jį 
Lietuvai. '

SKAUDI NELAIME

Žinomą Baltimorės veikėją 
Vytautą Volertą ištiko skaudi

AUSTRALIJOJE
— Canberoją vyrų krepšinio 

sąjungos 1956 m. finalines 
rungtynes vėl laimėjo lietuvių 
sporto klubas “Lithuanians”. 
Šis lietuvių sporto klubas per 
6-ris metus Canberoje dar nė 
karto nebuvo nugalėtas.

Kaip pranešama iš Australi
jos, Sovietai Australijos vy

riausybei atsakė, kad suintere
suotiems asmenims būsią leis
ta išvykti pas savo gimines 
Australijon ir D. Britanijon, 
taip pat nebus daroma kliūčių 
“naujiesiems australams” ap
lankyti savo artimuosius Sov. 
Sąjungoje. Tuo būdu, tikimasi,1 
kaikuriems pabėgėliams būsią: 
galima, tarpininkaujant aust- j 
ralų vyriausybei, atsiimti savo 
gimines iš Sov. Sąjungos į 
Australiją. Bet abejojama, ar 
tai bus įmanoma padaryti pla
tesniu mastu. Baiminamasi, 
kad šiuo būdu Maskva tik no
rės surinkti reikalingas infor
macijas apie politinius tremti
nius. Gal ir išleis pas gimines 
vieną kitą senelį, tuo būdu 
stengdamiesi pasaulyje išsigar-

Šiuo metu inžinierium dirba 
valdinėj įstaigoj. Advokato tei
ses neseniai yra gavęs vilnie
tis Stasys Čibiras, kuris taip 
pat sėkmingai reiškiasi lietuvių 
veikloje.

VOKIETIJOJ
— Tragiškai mirė lietuvis.

Vokietijoje, Miesau-Pfalz mies
te, tragiškai mirė Stasys Va-1 
lantinas, gimęs 1920 m., birže
lio 13 d. Tarnavo Labor Service

PIGIAI IR SAUGIAI

PERkRAUSTAU
BALDUS
\ IETOJE IK Iš TOLI VU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudaa
2313 W. fllst St. Chicago, HL 

Tel. PRescott 9-2781

C? “K

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražy pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais ^reipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

SukakluviniųMetųDovanos Taupytojams

Dr. Mm KRIAUOELIOHAITE
(Gydytoj* ir Chirurge)

LIGŲ IR AKIAE1UJOA
BPECIALISTK 

■760 VMt 71st Street 
(Kampas 7 Irt ir California)

TeL ofiso Ir rea. REpubUc 7-4140 
Vai. 11-1 Ir •-> v. v. 1-4 p. p.

Priėmimas tik pagal sualtarlm*.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir ChlrurgS) 

KŪDIKI U IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTO .

T106 South Western Avenm
(MEDICAL BUILDING) 

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

Oflce tel. RE. 7-1148 
teL WAlbrook S-S7SS

Tel. ofiso VA. 7-5557, rea. RE. 7-4004

DR. FRANK C. KWINN
(KYIECINSKA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1061 West 47th Street

"’nlals uždaryta. Kitujalku susitarus. LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo I 
' vai. Iki 4 v. popiet. Nuo T v. Iki 4:80 
Į Uždara treč. visa dienų Ir šeštad. vak.

Ofiso telefonas: PR 8-8220 
Rea telef. WAlbraok 4-4074

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AOUNSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 Weet 01 rt Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 18 ryto, 
2lkl 4 Ir 8 Iki 4 popiet; ketv. Ir 
penkt. Z Iki 4 Ir 6 Iki 9 popiet. Šeš
tadieniais 10 Iki 8 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 4-1784 
Rez. tel. GRoveblU 0-5608

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-toa Ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 8—8 vai. vak. 

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

Telef. ofiso LAfayette 8-6048 
Rez.: WAlbrook 5-8048

Tel. ofiso RE. 4-S849. rez. RE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. MACIŪNAS
6700 S. Wood Street

Atostogose iki rugp. 2 dienos.
Reikalui esant prašom kreip

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

DR. JULIJA MONSTAVIDIUS
GYDYTOJA IB CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly HUls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išakirus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — PUllman 5-6748 
Buto — BEverly 8-3946

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IB VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

TeL Vlctory 2-1272

Apltalnavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštini atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki S vai. vakaro.

------------ _r_— •

M OV I N G *

A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
UI tolimų ir artimų atstumų.

Tek BĮ 7-7075 arba 
PB 8-9842

i—r T

5HOP »N NgieH8(WH©0B>
AND SAVE W1TH

CHANE SAVINGS-

2555, W. 47th,. STREET

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

0817 South Werten Aveaua 
Chicago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubUo 7-4900 

Rezidencija: GRovehUl 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ui CHUtL'KGAB 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 V. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036

Rezidencijos tek BEverly 8-8244

Tat ofiso VI. 7-0600, rea RE. 7-6167

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Cailfornia Ava. 

VAL.; 2—4 ir 6—8 v. p. p, 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso telef. YArds 7-1164 
Rezidencijos — HTcvrart 3-4411

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted Ir 86-ta gatvB) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta.

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-«786

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujaa adresas: 4200 W. 68rd St, 
Ofiso teL REUanoe 4-4410 

Kertu. telef. GHovehill 4-0017 
Valandos: 1-1 p. m. ,lr S-S p. m.

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

Ofiso tel. OLiffside 4-28D6
Rezidencijos: LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 Weet 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermltage) 

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 4 Iki 9 v. vak. 
Beštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-8

' Telef. TOvvnhaU S-095D 
2534 West 68th Street

Vai.: tik 16 anksto susitarus. 
Telef. HEmlodk 4-7080, neatsakius 

skambinti CEntral 6-2294.

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEO. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. Slst St
Tel. FRospect 8-1223 arba WE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,

Trečlad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 
šeštadieniais 2-4 vai, popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South YYestern Avenue 
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais 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—S v. vak. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso FRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

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. RepubUo 7-8418.

Ofiso telefonas — Blshop 7-1425
DR. AL RA6KUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie Ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllo 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINfSS LIGOS 
2745 West 69th Street

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

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

1. Kas atidarys nauja sąskaitą arba padės į senąją $50.00 ar 
daugi*u,’tai gaus dovanų bendrovės laktą su termometru 
arba puikią piniginę. #

2. Kas padėa $150.00 ar dangina, tai gana stiprų ir parankų 
plastikinį arba nailoninį shopping bag (krepšį pirkiniams).

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 Wwt 47th Street LAfayette 3-1083
B. R. Pietkiewicz, pret.; E. R. Pietklevrica, Mskr. ir advokatas

Mokame aukštus dividendus. Kešluojame čekius. Parduodame 
Ir išperkame valstybšs bonus. Taupytojom, patarnavimai veltui. 
ATIDARYKITE NĄSKAITg ŠIANDIEM. APDRAUSTA IKI $10,000

DARBO VALANDOS: .plrmad. Ir ketv. nuo 9 Iki 8 vai. vak.; 
antradlenj ir penktadieni nuo 9 iki 6; trečiadienį uždaryta, 
o šeštadieniai, nuo 9 valando. iki vidudienio.

.■A.

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

Dr. Alexander J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PR. 8-8888, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2560 Wnt 6Srd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta 

Telefonas GRovehUl 4-1695
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO

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

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 Weet Marąuette Rd.

Telefonas REUance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS OYDYTOJA8)
3925 Weet 59th Street

VAU 1—4 popiet, 4:80—8:80 vak. 
Trečlad. pagal sutarti

Tat ofiso Ir buto OLymplo 2
DR. P. KISIELIUS

-4144

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th 8t, Cicero 

Kasdien 1—S v. Ir 8—I v. vakar* 
Išskyrus trečiadienius

Botas 1526 So. 49th Avė. 
šeštadieniais 19 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepta, šaukite KEdzle 8-2808

DR. EMILY V. KRUUS
GYDYTOJA IR CHIRURGS

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 11-8:80 v 
Vak. pirm., antr., ketvtrt. 0-1:80 v 

IVečIedtanl tik ■ualtams

PLATINKITE "DRAUGJį”

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus.
4400 So. California Avė., Ohicago 

šaukite YArds 7-7381
Priima: vakarais S Iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečlad. Ir aekmad.
. tik susitarus.

TeL ofiso YA 7-4787, rea PR 4-lttv

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4640 8. Ashland Are. (kamh. 111) 
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8: trečlad., šeš
tad. Ir aekmad. tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps viršmlnštl telefonai
šaukite Mldway 8-OOO1

oa P. LILEIKIS, 0. P.
Orthopedaa - Proteziataa 

Aparatai-Protezai, Med. ban-I dažai. Spec. pagalba kojom 
z(Arch Supporte) ir t-A

Vai.: 9-4 Ir 6-8. fteštadlenlals 9-1. 
ORTHOPEDIJOą TECHNIKOS LAB 

1860 W. 63rd RA Chicago 28, OL
Tel I’Roepect 6-6084 

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite tmulklų Bkelblmų 
tkyriuje. Skelbimą galite perduot) 
telefonu: Vlrginia 7-6640.

3334 8.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct, Cicero 
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-6 vai, 

vak. šeštadieniais 10->.
Trečlad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLymplo 2-1381
----------- - i .-i'- •• ------------
Tel. ofiso Vlctory 2-1581

Rez. Vlctory 2-0742

DR. V.'VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.

802 We»t 3l8t Street 
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių) 

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3154

DR. F. C. WINSKURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Bd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak. 

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6656

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6864 
Rezid. 6600 8. Arteslan Ava.

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—t v. v,

DR. G. 8ERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAI 

Virš 24 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1826 
Pritaiko akinius, 
Kreivas akla 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirhtuvfl 
706 West 30th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki D, tra- 
čiad. nuo 10-12, penktadlenj 10-8 18 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

Palengvinu aklų Įtempimą, kuris 
yra priežastlš galvos skaudtjlmo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karSčlo. 
Atitaisau trumparegyste ir toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akintus Viki 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
t mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
TcL YArds 7-1872 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad 10:80 
Iki 8 vai. Bekm. Ir treč. uždara.

DR. S. VAITU9H, OPT.

DRAUGAS
THE LITHUAN1AN DAILY FBIEND 

Oakley Avė., Chicago 2, Rl. TV4. Vlrginia 7-4441: 7-4442
■ntered aa Saeond-Clam Matter Marrta 81, 1014, at Chlaago. lUlaols

Undes the Act of March S, 1879.

Member of the Catholjp Presą Ase’n 
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AR NUMALŠINO?I >•■
Su kuo šiandien besusitiksi, išgirsi vieną ir tą patį klausi

mą — ar sukilimas Lenkijoje jau numalšintas?
Rašant šiuos žodžius, gyvenome žiniomis, kad patrankų 

šūviais sukilimas buvęs numalšintas, šimtai žmonių užmušta, 
tūkstančiai suimta ir suimtiesiems ruošiamas masinis teismas. 
Kaip jie bus nuteisti, niekas nė neklausia, nes visiems yra ži
nomas komunistinio teismo “teisingumas”.

Niekas šiandien neįsivaizduoja, kad žmonių šaudymu ir jų 
grūdimu į kalėjimus pavyks visai užgniaužti tautos veržimąsi 
į laisvę. Nekaltai pralietas kraujas bus lyg sėkla, pasėta jau 
gerokai paruošton dideliam sukilimui ne tik lenkų, bet ir kitų 
pavergtųjų tautų dirvon.

Kaip Lenkijoje, Čekoslovakijoje ir kituose satelitiniuose 
kraštuose, taip pat ir Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje, o net ir 
pačioje Rusijoje žmonių kantrybė baigia išsekti. Ne taip jau 
daug reikia, kad visur užsiliepsnotų prieškomunistinių režimų 
revoliucijos liepsna.

Anuo kartu mes jau priminėme, kad sukilimas Lenkijoje 
nuplėšė veidmainingas šypsenas nuo Chruščevo ir Bulganino vei
dų. Dabar aišku, kad pakeis savo nuomonę apie sovietus ir tie, 
kurie vis dar galvojo, kad ten nėra taip bloga, kaip parašoma ir 
pasakoma. Lenkijos sukilimas parodė, kad ten yra žymiai blo
giau, negu būdavo painformuojama. x

Komunistinių režimų vadams, pirmoje eilėje Chruščevui ir 
Bulganinui, šiandien tenka susidurti su didžiausia dilema: ką 
daryti? Jei duosi pavergtiems žmonėms nors ir vieną colį lais
vės, jie juo visvien bus nepatenkinti: jie reikalaus mylios, rei
kalaus pilnos laisvės; duosi laisvės visą mylią — patiems ko
munistams reikėtų visai išsikraustyti iš tų kraštų. Žinoma, kad 
to geruoju jie nepadarys. Tik jėga tegalės juos iš ten iš
krapštyti.

Kaip jau yra aišku, šiandien visame komunistiniame pa
saulyje neramu. Ligšiol pajėgta neramumus nuslopinti kariuo
menės ir policijos pagalba. Dabar jau ar tik nebus žmonių va
lia ir ryžtas veržtis į laisvę perdaug sustiprėję, kad būtų ga
lima nors pačiomis žiauriausiomis priemonėmis juos sulaužyti. 
Todėl ir abejoti netenka, kad tautos už geležinės uždangos ir 
toliau nepalaužiamai sieks laisvės.

Rodos visiems yra žinoma, kad komunizmas niekur nesi
laiko valdomųjų sutikimu ar valia. Jis yra jėga primestas ir 
tik jėga palaikomas.

Sukilimai už geležinės, uždangos, šiuo kartu — Lenkijoj, la
biau išryškina faktą, kodėl Maskvos budeliai taip plačiai šyp
sojosi laisvajam pasauliui. Jie siekė, kad Vakarų demokratijos 
juos priimtų visa pilnuma, kad juos remtų visais galimais bū
dais. Jų šypsenos turėjo kitą tikslą įtikinti demokratijas, būk 
tai jie yra jų draugai. Tai buvo (ir tebėra) tik gudrus dikta
torių žaidimas, kad išgelbėtų savo kailius.

Komunizmas šiuo metu, labiau negu bet kada pirmiau, yra 
paliestas mirtinų pavojų. Dar kiek palaukus, dar labiau suma
žinus medžiaginę ir moralinę paramą komunizmui iš užsienio ir 
nutraukus visus diplomatinius bei kitokius ryšius su komunistų 
režimais, pavergtosioms tautoms susidarys galimumai greičiau 
išsilaisvinti iš komunistinės vergijos.

Įvairūs sąskrydžiai Europoje

(Tęsinys)
žymus sociologas prof. Moe-' 

bus suvažiavimui pagrindinai 
išdėstė komunistų taikomą kul
tūrinę nukrikščioninimo ir nu
žmoginimo politiką jų valdo
moje Rytų Vokietijoje, ypačiai 
jaunimo auklėjimo srityje.

Dr, Zimmer — bėglių iš Ry
tų zonos apklausinėjimo vado
vas — supažindino su apklau
sinėjimo komisijų darbu ir su
teikė progos suvažiavimo daly
viams pabūti apklausinėjimo 
metu ir pajusti tą kasdieninį

Mūsų bendradarbis Eduardas Turauskas
šypsnių, neužtenka žodinių pa- lietuvių atstovui. Jo pasisaky- Nauji Lietuviški Rekordai
Teiškimų, bet reikia darbų ir 
žygių savo taikos meilei įrody
ti.

Po kelių, daugiau ar mažiau, 
uždarų sąskrydžio posėdžių, už
baigimui atžymėti įvyko viešas 
susirinkimas didžiojoje Augš- 
tosios Politikos Mokyklos sa
lėje, kuriame dalyvavo apie 
1000 asmenų. Kalbėtojais bu
vo jau minėti: prof. Bettiol, de 
Schryver, Kiessinger ir R. Schu 
man. Pastarasis, dėl savo eu
ropinio garso, dėl savo puikaus

Europos kraujoplūdį , kuris ( mokgjjmo vokiečių kalbos ir dėl 
pasireis įa gyvų, dažnai papras Į savo gįiįų kuklia forma išreikš

mo pagrindinė mintis buvo pra 
šymas nukreiptas į laisvųjų Va 
karų Europos politikos žmones, 
kad šie nepasiduotų Sovietų vy 
liams ir nesileistų apgaudinėja
mi bei išnaudojami. Jis nuro
dė porą pavyzdžių: kai praėju
siais metais Helsinkyje susirin
ko Tarptautinės Parlamentinės 
Unijos kongresas ir kai Sovie
tai su savo “parlamentarais”, 
kurių tarpe buvo ir Justas Pa
leckis, pasišovė toje“ Unijoje da 
lyvauti, tai Unijos vadovybės
ir kaikurių tautų parlamentarų

, .  „ . Daug, Daug Dainelių ir Gyvenki, Juokis, Mylėk. Moterų Kvart. Rūta.neapdairumo ir nesusigaudym Ramu Cja Gyventi ir šlama šilko vėjas. Moterų Kvartetas Rūta.

Po $1.50 vienas:
Valoas — Žvakė ir Plaštakė. Budriūnas Vyrų Kvartetas, 
į Kovą. Gyvenimo Aidų ir O, Dalelė. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Vežė Mane Iš Namų ir Klumpes. Budriūno Vyrų Kvartetas.

| Tėvynei ir Subatos Vakarėlį. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Alutis ir Šauksmas. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Žemaitiška Liaudies Daina ir Subatos Vakarėlį. Švedo Dainų ir 

Šokių Ansamblis.
Apie. Palvą Arklį ir Kikilis, švedo Dainų ir Šokių Ansamblis.
Aviža Prašė ir Šią nedėlelė ir Nudavė Dukrelę. Solo Marijošius. 
Žvaigždelės ir Temsta Dienelė. Motekaitienes ir Kalvaitytės Duetas. 
Barkarolė ir Sutemo. Motekaitienes ir Kalvaitytės Duetas.
Čigonės ir Noktiurnas. Motekaitienes ir Kalvatytės Duetas.

Po $1.00 vienas:

KAIP SUPRASTI KITUS

Suprasti kitus yra didelis me
nas, įvertinti kitus yra sunku; 
sunku kitame nematyti blogo ir 

' nepalyginti, kad pats esi daug 
geresnis negu kiti. Apie meną 
suprasti kitus “Laiškų Lietu
viams” birželio mėn. numeryje 
yra I. Vaičiulėnaitės verstas C. 
W. Hali straipsnis. Jame auto
rius rašo:

“Kiek daug neatitaisomos ža
los padaroma nekaltiems žmo
nėms neapgalvotu plepėjimu! 
Kai kartą kaimynas paklausė 
Mahometą, kaip jis galėtų ati
taisyti savo draugui neteisingą 
apkaltinimą, Mahometas jam 
liepė padėti ties kiekvieno namo 
durimis visame kaime po žąsies

tas apkalbamasis vienaip, ar ki
taip elgiasi. Mes turėtumėm į- 
8idėmėti vieną kiniečių patarlę: 
‘Nesirūpink, jei esi klaidingai su 
prastas, verčiau rūpinkis, jei 
pats kitų nesupranti’. Savo kas- 
dieninuose santykiuose su kitais 
mes dažnai rizikuojame jų repu
tacijos griovimu, vien tik nesi
stengdami giliau pažvelgti ir 
geriau suprasti”.

Toliau autorius klausia, ar 
mes šmeižtume žmogų, ar mes 
jį smerktume ir apkalbėtume, 
jei žinotume sąlygas, kuriose 
jis taip ar kitaip pasielgdamas 
buvo. Šiandien šmeižtai ir ap
kalbos yra kasdienins reiškinys, 
šiandien mesti į kitą akmeniu 
yra dar maloniau, kai žmogus

tų žmonių su skaitlingomis šei 
momis pavidalu, kurie, viską 
pametę, visko atsižadėję bėga 
jieškoti laisvės iK saugumo. To 
kių besiveržiančių į laisvę ir sau 
gumą vidurkis siekia 4-500 
žmonių kasdien. Vakarų Vokie
tijos įstaigos ne tik neragina, 
bet dargi, kiek beįmanydamos, 
tramdo-žmonių veržimąsi į Va
karus. Tai daroma dėl dviejų 
pagrindinių priežasčių. Pirmoji 
yra ta, kad Vakarų Vokietija 
jau yra priglobusi milionus iš- 
vietintų-ištremtų iš Lenkijos, 
Čekoslovakijos, Rumunijos ir, 
per eilę metų, iš Rytų zonos at
bėgusių tautiečių; antroji prie
žastis: bijomasi, kad komunis
tų užmačioms atspariausis ele
mentas nepasitrauktų iš Rytų 
zonos, kurioje tuo būdu didžiai 
susilpnėtų pasipriešinimas ko
munizmui.

Iš bendrųjų reikalų Italijos 
parlamento užsienio reikalų ko 
misijos pirmininkas ir Padovos 
universiteto teisių profesorius 
Bettiol savo turiningame pra
nešime supažindino sąskrydį su 
italų komunistų taktika ir Ita
lijos {Krikščionių-Demokratų 
kova su komunistų bei jų bend 
rininkų, Nenni vadovaujamų so 
cialistų, užmačiomis.

Robert Schuman su įspūdin
gu blaivumu ir ramumu, bet su 
nemažiau kietu aiškumu išnag
rinėjo taip vadinamą “neutralis 
tinę” politiką, kuri kaikur Eu
ropoje randa sau šalininkų, bei 
jos pavojingumą laisvųjų Va
karų ateičiai. R. Schuman pa
brėžė, kad iš sovietų ne gana

tų minčių turėjo didžiausio pa
sisekimo ir iš viso buvo sąskry
džio ir Vakarų Berlyno vokie
čių visuomenės bei spaudos dė
mesio centras.

kalbi blogai apie vieną, kiti pa
galvos, jog apiejuos irgi ran
di prie progos ką nors blogo 
pasakyti. Bandymas kitą įver
tinti ir suprasti turėtų būti kas
dieninis reikalas. Pirmiau rei
kia matyti baltą lakštą, o tik 
paskiau ant jo užtėkštą tašką.

plunksną. Kitą rytą Mahome- turėjo Hiko ir daugiaiu
tas pasakė: ‘Dabar eik ir su- atsakomybes. Autorius siūlo, 
rink plunksnas!’ Žmogus nuste
bęs tarė: ‘Tai juk visai neįma
noma — vėjas pūtė visą naktį, 
ir visog plunksnos išnešio
tos’. — ‘Teisingai’,, atsakė Ma
hometas, ‘tas pat įvyko ir su 
tavo neapgalvotais žodžiaią, ku
riuos tu pasakei prieš savo kai
myną’.

Impulsas kaltinti kitus yra 
savisaugos ginklas, taip stipriai 
įaugęs mūsų sąmonėje, kad psi
chologai sako, jog, norėdamas 
surasti žmogaus silpnybes, pa
sek, kurias klaidas jis greičiau
siai pastebi kituose. Hazen Wer 
nėr pasakoja apie vieną moterį, 
kuri nuolat skųsdavosi savo kai
mynų nešvara. Kartą ji pašau
kė savo draugę prie lango ir pa
sakė: ‘Žiūrėk į tuos skalbinius 
ant virvės, kokie jie pilki ir ne
švarūs!’ Bet draugė ramiai pa
stebėjo: ‘Jei pažiūrėtumei ati
džiau, pastebėtumei, kad ne jos 
baltiniai, bet tavo langai ne
švarūs’.

kad visi, kurie nori kaltinti as 
menį, kurie nenori jo suprasti, 
kurie žiūri į žmogų, kaip į nu
sikaltėlį, turėtų atsižvelgti į ke
letą dalykų. Norėdamas nuver
tinti žmogų, pirma pasvarstyk, 
ar tos žinios nėra pripuolamos 
ir išgalvotos, ir ar tave pasieku
sios žinios turi tikrą pagrindą, 
o ne norą kaip nors pakenkti 
Kiekvienas yra atsakingas net 
įvairių kaltinimų klausydamas. 
Autorius teigia, kad visada, 
nors ir aiškiausiam kaltininkui, 
reikia jieškoti Švelninančių ap
linkybių, kad žmogus privalo 
jieškoti švelninančių aplinkybių, 
kad žmogus privalo jieškoti a- 
pie savo artimą gerųjų, o ne blo
gųjų pusių, kad žmogaus riuo- 
dėmea reikia palikti teisti Die
vui.

Reikia mokėti suprasti ir į- 
vertinti žmogų, jei pats nori 
būti suprastas ir įvertintas, nes 
kartais žodis būna skaudesnis 
už akmenį. Apiplepėjimo liga

Stoka supratimo, teisiant ki- ■or<*n&U daug, ir savo širdyje

Savaime suprantama, kad 
Pavergtų Tautų reikalai ir čia 
nebuvo pamiršti, jų atstovai 
įvairiomis progomis kalbėjo, o 
pačiam sąskrydžiui vadovavo 
lenkas prof. Stefan Glaser, ku- lankantis 
ris kartu yra ir N. E. I. Kul
tūrinės Komisijos pirmininkas; 
iš New Yorko buvo specialiai 
atvykę net du PET atstovai:
Mgr. Belą Varga (vengras) ir 
Dr. Prohazka (čekas).

dėka, jie buvo Unijon priimti. 
Prieš tokį “ersatz-parlamenta- 
rų” priėmimą dabar yra pradė
ta akcija, kurią veda prancū
zų Senato vicepirmininkas, lie
tuvių ir visų pavergtųjų didelis 
prietelis Ernestas Pezet,

Kadangi programa buvo pla
ti, o laikas ribotas, todėl teko 
labai trumpinti pasisakymus. 
Gana trumpai teteko kalbėti ir

Lietuvių atstovas Berlyno 
sąskrydyje kvietė visus tą tei
singą akciją visomis priemonė
mis paremti. Antras pavyzdys:

Sovietų Sąjungoje 
praėjusių metų gale Belgijos 
parlamento delegacijai su jo 
pirmininku socialistu ; Camille 
Huysmans priešakyje, ji buvo 
nuvežta į Rygą. Ten jai buvo 
pristatyti keli komunistams par 
sidavę okupacinio rėžimo šulai 
bei vienas antras rašytojas, bu
vo parodyta viena kita įmonė

— * 
(Nukelta į 4 pusi.)

LAIKAS GREIT BfiGiA

Meilios Akys Polka ir turtuolių Polka. Lietuviškas Akordeonų orkestr. 
Elenos Polka ir Linksmybės Polka. Lietuviškas Akordeonų orkestras. 
Žygis į Vilnių ir Pakirsiu Berželį. Vyrų Oktetas Aidai.
Valio Piovejėliai ir Rytoj Šventa. Išmiegosim. Vyrų Oktetas Aidai. 
Koja, Koja Polka ir Linksmų laikų Polka. Orkestras.
Paskutinis Sekmadienis Tango ir Vyrai Užkim. Fokstrotas. Solo ša

baniauskas. K K
Nutilk, širdie Tango ir Kanarkų Fokstrotas. Solo Šabaniauskas. 

Jonelio Polka ir Dariau Lyseles. Solo Šaukevičius ir Orkestras. 
Bj-idgeporto Polka ir Diana Polka. Jezavito Orkestras.
Klumpakojis Polka ir Šok, Mergele, Polka, Lietuviškas Orkestras. 
Kaip Gi Gražus ir Pas Darželį Trys Mergelės. Vyčienės ir Miliaus

kaitės Duetas.
Dzūkų Dzyvai ir Zanavykų Prašmatnybės Polka. Lietuvių Taut. Ork. 
Tykiai, Tykiai ir Visur Tyla. Solo Babravičius.
Našlaitės Kapas ir Griovėsių Gėlelė. Pūpų Dėdė ir Deidienė.
Tu, Lietuva ir Dru-Lia. Pūpų Dėdė ir Dėdienė.
Kai Aš turėjau ir Kam Šeri Žirgelį. Vanagaitis ir Olšauskas. 
Marcinkonių Polka ir Virginia Polka. Orkestras.
Dzinguliukai ir Gyvenk, Juokis ir Mylėk. Duetas su Orkestrą. 
Geismai ir Svajonės ir Oželis. Kvartetas su Orkestru.
Vainikas 1 ir 2 dalis. Lietuviškų melodijų rinkinys. Orkestras.

Rekordus siunčiame ir Paštu į kitas šalis. Amerikoje už per
siuntimą ir supakavimą dar extra $1.50. Kanadon 2.50. Siųsdami re
kordų užsakymą siųskite kartu ir pinigus C.O.D. rekordų nesiunčiame.

JOS. F. SUDRIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted St. Tel. CAlumet 5-7234

CHICAGO 8, ILLINOIS
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.. „ Prez. Eisenhower ir jo žmona taip atrodė 40 m. Šiuo metu mini 40 
Al- ». m. vedybinio gyvenimo jubilejų. (INS)
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(tęsinys)

Tą motina neišsitarė, kur galėtų — slėptis — jos 
sūnus, bet ji galvojo taip, matė Judita. Ir ji ūmai pa
matė, jog kiekvienas, kur ji ar Mykolas buvo svečiai, 
draugai, visi buvo tokie, kurie ir patys nebuvo saugūs 
namuose. Mykolas neturėjo kur slėptis — juto ji, šą
lančia širdim, bet garsiai ji sakė pavardes ir adresus, 
ir norėjo įtikinti save ,kad bet kur jis galėjo būti laiki
nai prisiglaudęs.

Ji išėjo drauge su abiem jais į kiemą — ji matė, 
kad Jono motina taisė vežime maisto krepšį — ten bu
vo pridėta tiek daug, jog kelis kart suvažinėtum šitą 
kelią ir pragyventum porą savaičių — ir urnai ji atsi
leido savo pyktyje senei: tai motina rūpinosi tuo, kurį 
brolis vyko surasti, tai jam buvo skirtos tos gėrybės, 
jeigu jis negalės sėsti į namų vežimą, o jieškos prieglo
bos kur kitur.

mane apgavo garsai: man atrodė vežimas, tačiau tai bu-
.Ir .‘J1! j“ paragino arklius — Judita y0 tiku, „ lingavimas. Ir kai tariausi gir-

atsiminė didelį dalyką: dabar buvo valanda, kai ji turė

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

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis
J. G. TELEV1SION COMPANY

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

ROOSEVELT FURNITURE CO
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)

Pirmą kartą pasiūlo oro| 
vėsintuvą (Air Condi- 
tioner) tik už $39.95.1 
Tas vėsintuvas galima, 
naudoti kiekvienam kam
baryje ir automobilyje.
Galite šį vėsintuvą gauti 
5 dienų išmėginimui. Ne 
reikia mokėti rankpini
gių ir mokestis tik $1.00 
į savaitę.

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

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

maldauti: — „būk geras, duok dar savo knygelę, 
aš užrašysiu adresą — aplankyk mano tėvą. Būtinai, 
būtinai. Sveikink jį, papasakok, kad man labai gerai 
pas jus, bet aš atvažiuosiu namo. Ir senelį pasveikink“.

Ji žiūrėjo į berniokų veidą, ji bijojo, jog jis atsisa
kys, ji bijojo, jog jis gali ir pažadėti, bet tiktai šiaip 
sau, kol išvažiuos iš po jos akių — ir ji žiūrėjo iš visos 
širdies ir atsiduso, nes jis pažvelgė kitaip, negu per visą 
jos buvimą, ir linkterėjo galvą.

Ji nurimo tačiau galvojo, kad jis turėjo patvirtinti 
žodžiu, pažadu — ji žiūrėjo į nuvažiuojantį vežimą ir 
nežinojo, ar reikia bėgti ir pasivijus vėl prašyti ir tuo
met atsiliepė Jono motina: —

„Nesirūpink, Jonas neužmirš. Tokių daiktų nega
lima užmiršti“. ,

„Ir negalima užmiršti tų dienų, kaip laukiau tavo 
brolio“ — ji šnibždėjo, ir savo kelyje nusisuko į Kauno 
pusę, kaip ir anose tolimose dienose. — „Per tas savai
tes aš buvau tapusi daugeliu būtybių — nepažįstamų 
viena kitai. Dabar buvo tas metas, vienintelis, kada 
nejutau neapykantos tavo tėviškei, nes joje buvo tyla 
reikalinga klausytis, ir erdvė — regėti. Daugybę kartų

jo ateiti nešaukta ir net neatleista, ji turėjo duoti žinią 
apie save ir pasakyti, kad jiė būtų pasiruošę priimti. 
Kaip ji nebuvo supratus, jog ne čia jos vieta, kad ji turi 
kur būti!

„Jonai“, — sušuko ji bėgdama prie jo, — „Jonai,

dinti arklių kojas — tai įkartais miške kapojo medį ge
nys — taip kalbėjo tavo motina. Ji nesirodė, kad lau
kia — gal būt, buvo kitas metas jos laukimui, gal ji mo
kėjo užsidengti, o gal ji nelaukė? Jūs esate tokie keisti 
žmonės — jūs ir raudate kitaip, kai laidojate, ir mylite

tus, kyla iš neiinojimo, kodėl l reikia atminti ir tai, kad, jeigu būk geras“ — ji juto, kad dabar tuo reikalu tenka pra- kitaip. Ji turėjo pasirodyti, kad laufltia — gal tada aš

būčiau prisiartinus prie jos — bet gal ne — nes dabar 
mano laukimas suskilo, aš galvojau apie savo namiš
kius tiek pat, kiek apie tave. Aš pajutau, kad vėl ėmiau 
galvoti savo tėvų kalba — nors jau buvau nupratusi, 
nes viskas mūsų gyvenime taip buvo surišta su partija, 
ir jos kalba tėra tiktai viena visame pasaulyje — ir nū
nai aš buvau užmiršusi rusiškąją savo mintyse. Ir taip 
atėjo penktadienis, ir aš tikrai išgirdau vežimą. Bet aš 
suklydau, jeigu maniau, kad buvau pirmoji — tavo mo
tina jau stovėjo kiemo gale“.

Ir — staiga ji pajuto, jog to negalėtų ir pasakyti 
Mykolui, kaip buvo, kad ji nubėgo tekina per kiemą, ji 
negalėjo leisti, kad anie susitiktų vieni du — nes vežime 
tesėdėjo tiktai vienas Jonas — kad jie kalbėtųsi ir nu
slėptų nuo jos. Ji buvo nutarusi sekundėmis — ji neuž
migs nė naktį, ji seks ir neleis, kad jai būtų nuslėpta 
kas — vistiek kas.

Bet jie nieko neslėpė ar nespėjo, tai ji pirmoji pri
bėgo, dar vežimas nebuvo sustojęs, ji sušuko: — „My
kolas —“ ji bijojo, bet vistiek ištarė — „Gyvas?“

„Išvažiavo gyvas“ — sako Jonas, jis nė kiek nepa
vargęs, jo jaunas veidas rudas ir tarytumei labiau su
brendęs — jeigu į aną pusę jis traukėsi nežinodamas 
nieko, tiktai nujausdamas pavojus, dabar jis buvo at
žymėtas avantiūrų ir svarbos — ir žinios.

Ir jo negalėjai paskubinti — čia vėl jis buvo ber
niukas, po šitų žodžių, jis nesidavė įvedamas į kalbą, jis 
tarė, jog paskui — dabar jis turėjo pasirūpinti ark
liais — šitaip jos vienos nuėjo į vidų.

!(Bua daugiau)
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SĄSKRYDŽIAI EUROPOJE
lAtkelta ii 3 pusi ? 

bei įstaiga. Po to, belgų dele
gacijos pirmininkas čia pat pa
darė dabartinę padėtį Latvijoje 
liaupsinančių pareiškimų apie 
didelę pažangą, gražų gyveni
mą ir t.t. Suprantama, sovie
tinė propaganda pasiskubino 
tokius pareiškimus paskleisti 
visoje Pabaltijo ir kitų paverg
tų tautų spaudoje. Toki reiški
niai parodo kaip neatsargiai ir 
lengvapėdiškai kaikurie laisvų 
Vakarų atstovai pasiduoda So
vietų išnaudojami savo tiks
lams. Kaip sektiną rimtumo pa 
vyzdį kalbėtojas nurodė pran
cūzų Pariamento MRP (Res
publikinio Liaudies Sąjūdžio) 
grupę, kuri, vykstant į Sovietų 
Sąjungą to parlamento delega
cijai, atsisakė jon skirti savo 
atstovus.

Po šios trumpos lietuvių at
stovo kalbos, kurios klausėsi ir 
R. Schuman, pastarasis per
traukos metu paspaudė jam 
ranką, pridurdamas: “Tamsta 
labai gerai kalbėjai”.

Bendrai Berlyno sąskrydis 
praėjo labai gera pakilia nuo
taika. Berlyno spauda plačiai

apie jį kalbėjo. Vokiečių orga
nizatoriai buvo viską labai ge
rai ir tobulai pramatę ir pa
rengę.

Laisvų Vakarų atstovai ture 
jo progos, aplankyti ir Rytų 
Berlyno sovietinę zoną, iš kur 
jie parsinešė didžiai slegiančių 
įspūdžių. Šitame apsilankyme, 
dėl suprantamų priežasčių, ne
galėjo dalyvauti pavergtų tau
tų atstovai.

Vakarų Berlynas, nepaisant, 
kad dar jame yra pilna karo 
padarytų griuvėsių, yra labai 
gyvas, galimai aptvarkytas 
miestas. Krautuvės pilnos viso
kių gėrybių, o gyventojai gerai 
apsirengę. Visiškai kitokį vaiz
dą, jame apsilankiusių paliudy
mu ,sudaro Rytų Berlynas, kur 
krautuvės pustuštės^, gyvento
jai apskurę ir prislėgti.

Pavergtųjų Tautų Seimas

Pavergtųjų Tautų Seimo eu
ropinė posėdija įvyko bal. mėn. 
12-15 d.d. Strasburge buv. Lais 
vos Europos Kolegijos rūmuo
se, kurie randasi keli kilomet
rai nuo Strasburgo. Delegatai 
buvo apgyvendinti buv. studen 
tų bendrabučio kambariuose,

Grupė žmonių piketavo Sovietų 
, pasiuntinybę Newyorke, reikalau
dami sustabdyti žudyti nekaltus 
Poznanės gyventojus. (INS)

maitinti studentų valgykloje. Iš 
orinės sąlygos darbui buvo la
bai palankios, nes nereikėjo 
gaišti laiko, kadangi čia pat bu
vo valgoma, miegama ir posė-

Naujas arba Vartotas Automobilis
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ PAS

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
NAUJAS 

195 6
CHRYSLER

*2,495

naujas 
19 5 6

PLYMOUTH

*1,495
Daugybė garantuotų visų Išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kainas

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER - PLYMOUTH DISTRIBUTOR

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

džiaujama. Erdvės užteko, nes i 
kiekvienas turėjo po atskirą 
kambarį. Posėdžių salės erd
vios. Visos komisijos ir sekre
toriatas taip pat turėjo pato
gias patalpas.

Apie PET Seimo posėdi jos 
darbus ir diskusijas būtų per il
ga kalbėti, nes reikėtų visos 
eilės paskirų straipsnių paski
rais klausimais. Todėl pasiten
kinsime tik keliomis bendromis 
pastabomis. Visų, pirmiausia 
tenka pastebėti, kad kalbų kiek 
vienoje posėdijoje yra perdaug. 
Mat kiekvienos delegacijos no
ras yra, kad kiekvienas delė- 
gatas pasakytų, jei ne dvi ar 
tris, tai jau bent vieną kalbą. 
O, be to, ir patys delegatai ver 
žiasi fpašireįikšti”. Nepaisant 
pirmininkaujančių prašymų ir 
įspėjimų, o kaikuriais atsitiki
mais net bendru nutarimu kal
bų laiko apribojimo, retas kal
bėtojas to pabojo, retas kuris 
nepanaudojo daugiau laiko kaip 
buv0 skirta, o dar retesni buvo 
toki, kurie savo laikp neišnau
dojo. Atrodo, kad tos, jau ta
pusios tradicine, kalbų infliaci
jos nesunku būtų išvengti, jei 
tautinės delegacijos kita su ki
ta išanksto susižinotų, pasida
lintų klausimais ir išskirtų kal
bėtojus, kurie atstovautų ne tik 
savo delegacijos, bet ir plates
nių sluogsnių mintį. Dabar daž
nai pasitaiko tų pačių minčių 
kartojimas kitais žodžiais ir 
svetimšaliui stebėtojui pasida
ro grasus įspūdis. Reikėtų dau
giau susikoncentravimo ir ryš
kesnių kalbų. Reikia turėti vil
ties, kad tai yra PET Seimo 
jaunatvės apsireiškimai ir kad 
vadovybė ateityje suras tinka
mų priemonių reikalą įspraus
ti į tinkamą vagą ir viešus pa
sireiškimus padaryti įspūdinges 
niąis, gilesniais ir labiau kon
centruotais.

(Bus daugiau)

2,000 aviatorių Liurde
Apie 2,000 aviatorių iš Pran

cūzijos, Belgijos, Italijos, Švei
carijos buvo suvažiavę į Liur- 
dą, į specialias pamaldas, ku
rias laikė kardinolas Gerlier.

Didžiausias pasaulyje žmo
gaus rankomis padarytas eže
ras yra Gatunas, kuris sudaro 
Panames kanalo dalį.

LINKSMIAU
Vis gerai

Bolševikuojantis Chicagoje 
gauna laišką iš Lietuvos, ku
riame sakoma: “Jeigu galite, 
atsiųskite senų drabužių, kurie 
čia mums būtų labai naudin- 
gi...”

Kreipdamasis į savo pažįs
tamą, tas paleckinis pastebi:

— Matai, kaip gerai dabar 
yra Lietuvoje! Naujų drabužiu 
jiems užtenka, o prašo atsiųsti 
tik senų.

Kitaip suprato
— Sakau tamstai tiesiai, jei 

taip gersi alų ir vyną, senas 
nebūsi...

— Visai teisingai, daktare. 
Bokalas alaus ar taurė vyno 
žmogų atjaunina...

Moterų galybė
Oną papasakoja savo drau

gei Petronėlei:
— Moterys gali žaisti su 

vyrais kaip tik jom patinka.
— O iš ko tu apie tai spren

di?
— Vakar sutikau tris jaunus 

vyrus ir kiekvienas jų paste
bėjo: “Panele, esi taip graži, 
kad pažvelgus į jus netenku 
kvapo.”

— O visgi jie turėjo užtek
tinai kvapo prasišalinti nuo 
tavęs — atšovė Petronėlė.

Mandagus svečias
Vardinių puotoje vienas sve

čias sako kalbą:
— Ponios ir ponai!... Mote

riai nesvarbu būti gražiai ar 
protingai. Moteriai svarbus tik 
vienas dalykas, tai sugebėji
mas gerai gaminti valgius. Ge
riausiai tai mums įrodė mūsų 
mieloji šios puotos šeiminin
kė...

Nuomonės sutampa
Sergantis vyras graudena sa

vo žmoną:
— Žinok, kito tokio vyro, 

kaip aš, nė su žiburiu nerasi.
— O kas tau sakė, kad aš to

kio norėčiau jieškoti, — gynėsi 
žmona.

Ne katinas
Pyktelėjęs vyras priekaištau

ja žmonai:

— Tu nežiūri namų tvarkos! — Turiu, bet aš ne katinas,
Jau kelinta diena vonioje nėra 
muilo.

— Kam taip rėkti? Ar liežu
vio neturi?

T

INStIHED " "

» L ,
FEDERRL
SAVINGS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1005 metais.

• Nuo 1905 metą ši bendrovė pergyveno karus, 

ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 

savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be pep- , 

stojimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia v&žinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN 1

2202 W. Ccrmak Rd., Chicago 8, III. 
Mane VI 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAS, Prea

Charterod ir Supervised by the United States/Oovemmeat
Įstaigon VALANDOS: Kasdien nuo 9-t.os ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nue 9-toa valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeitadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma

kad galėčiau liežuviu praustis.

Praktiškas patarimas
Pašalinti nuo rankų cibulio 

kvapą, galima tai padaryti per
braukiant jas česnaku.

VIENINTELIS LIETUVIŠKAS NAKTINIS 
KLUBAS CHICAGOJE

UNIQUE LOUNGE IR HAVAJIŠKAS 
KAMBARYS

Kiekvieną penktad., šeštad. ir sekmad.
šokių muzika ir havajiška programa. 

DAINŲ ŠVENTĖS svečių pasilinksminimo centras.
1522 West 51st Street

(5100 į pietus ir 1500 į vakarus)

B UICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

t

Pradčkit Taupyti šiandien, Turėsit Rytoj!
T.lgi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

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

BR1GIIT0N SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Caliiornia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO V ALANDUS: ~

Pirmad., antrad., penktad Ir Trečiad. 9 ryto lkt 12 vai.. 
SeStad. 9 vai. ryto Iki 4:10 p.p. ketvirtai!. 9 vai. Iki g vai. vak.

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas 
2846 W. DDth SI. REpublIe 7-1941

IŠ TOLI IR ARTI

MOVIMO

NAUJI OtOtU TtOMU-NAUMUt/ KBAUSTrm (BANK/AI 
ntų Htrtf otmuHAs^rnous iosĄtimif6ASMmtNAwtti

JUOZAS NAUJOKAITIS
8022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Td. WAIU>olc 5-9209

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOM

Klekvleao Santaupos Apdrausto Iki 8IO.OCQ.8C

Pariteto Duedamos Namų tglilmul 
lengvomis talygomts

CHICAGO i SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. We»tem Av.______ Chicago 36, 01.

GRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St______ Chicago 32, ŪL

OISTRICT SAVIRGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, UL

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

1800 S. Halsted St. Chicago 8, III.

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

PRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 Se. Halsted St. CAIumet 5-7252

LIETUVIAI
TAUPO

LIETUVIŠKOJE
TAUPYMO
IE
SKOLINIMO
BRNDEOVtjE

AND LOAN ASS’N

Clinrter«I * Supervland 
by ttie <J. S. Government

I.MES 
MOKAME. 
AUKŠTESNĮ 
DIVIDENDĄ.

2 KIEKVIENA. 
SĄSKAITA 
UGI „
lo,ooe.*« »
AS b t kusta"
F tb AR ALINĖ.* 
VAt.0i.IOS 
DRAUDIMO 
IŠTAIGOJ.

e SĄŽININGAI m 
, MANDAGUS 

patarnavimas
AUGUSTAS BALOUKAS UEEIICENT^E.

DAdbO VALAKUOS: PIRM. AUTU taPtNKT. KU» 9-S v v.
UBTVIRTanitNiAts: -
JaSTAblLNIUS: e-* V-V
Tnnciaoie-Miais uioauvta.

AbRE-SAS *4030 S. AUOHEfc. AVĖ. CMICACO
t c i i A x * 1 Q
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Padėka Altui
Praėjusį pirmadienį Ameri

kos Lietuvių 'tarybos pirminin
ką red. L Simutį aplankė Ma
žosios Lietuvos. Rezistencinio 

Sąjūdžio delegacija, susidedanti 
iš trijų Martynų: dr. Brako, dr. 
Anyso ir p. Purvino, ir jo vardu 
Altui įteikė tokį raštą:

"Šiuo turime garbę pranešti, 
kad Mažosios Lietuvos Rezisten 
cinis Sąjūdis savo suvažiavime, 
kuris įvyko š. m. birželio mėn. 
30 d. Chicagoje, vienbalsiai pri
ėmė tokio turinio rezoliuciją:

‘Suvažiavimas, išklausęs pir
mininko p. M. Brako pranešimą 
apie MLRS politinę veiklą, nuo
širdžiai dėkoja Amerikos Lietu
vių Tarybos Vykdomojo Komi 
teto nariams už padarytus žy
gius, iškeliant Mažosios Lietu 
vos reikalą Amerikos Kongrese 
ir užrekorduojant Congressional 
Records kongresmano p. Shee- 
han š. m. birželio mėn. 13 d. me 
morandumą apie Rytprūsių pro
blemą lietuviškoms aspiracijoms 
palankia prasme’.

LIETUVIAI SIBIRE
Birželio 29 d- visi trys D. Bri

tanijos katalikų savaitraščiai 
paskelbė buvusio kalinio Sibire 
vokiečio dr. Joseph Scholmer 
pareiškimus apie lietuvius .iš
tremtus į Sibiro gilumą.

"The Catholic Times”, dvęs 
stambią antraštę — "Mišios lai
komos Sibiro-vergų stovykloje” 
ir antrinę — “Herojiški kunigai 
apeina kalėjimo sargybinius”, 
rašo:

Mažosios Lietuvos problemos 
moksliškam tyrinėjimui ir už 
tai jam taria nuoširdžią padė
ką.

Tikėdamės Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir jo Vykdomojo Komi
teto palankios paramos ir toliau, 
liekame su gilia pagarba

Martynas Purvinas, Suvažia
vimo Prezidiumo vardu”.

Taurė, nedidesnė kaip stikle
lis kiaušiniui yra naudojama mi
šioms, laikomoms Sibiro priver
čiamojo darbo stovykloje. De
portuoti lietuviai užlaiko savo 
tikėjimą ir religinę praktiką 
sunkiausiose sąlygose.

Kaip tai daroma, neseniai Ro
moje paskelbė naujų duomenų 
buvęs kalinys dr. Joseph Schol
mer, kuris pats yra lietuvis (de
ja, minėtas žmogus iš tikrųjų 
yra vokietis). Dr. Scholmer pa
pasakojo apie kunigą, kuris kas 
dien atnašavo šv. mišias savo 
kalėjimo draugams Sibiro sto
vykloje.

Arkivyskupas, trys vyskupai, 
apie 700 kunigų ir maždaug 
tiek pat vienuolių ir seselių bu
vo ištremta iš Lietuvos į Sibirą 
nuo to laiko, kai rusai okupavo 
jų kraštą.

Sv. miilOC liV-J klosf

Dr. Scholmer pareiškė, kad 
jie visi kartu su daugeliu pa
sauliečių vis dar praktikuoja ti
kėjimą herojišku būdu, nepai
sant fakto, kad visos religinės 
funkcijos ir net religinių sim
bolių vartojimas yra uždraus
tas.

Religinės apeigos atliekamos 
kasyklose, daugiau kaip 600 pė
dų žemiau žemės paviršiaus, 
kur kalėjimo sargybiniai var
giai besilanko. Šv. mišios yra 
aukojamos kasdien 4 vai. ryte 
kunigo, apsisiautusio darbo rū
mais, o taip pat yra dalinama 
šv. Komunija. Vienas darbinin
kas tarnauja šv. mišioms.

Plona sidabrinė taurė, pusant
ro inčo augščio ir vieno inčo pla 
tumo, naudojama Aukai. Ją pa
darė angliakasiai.

Herojiški kunigai

Daugelis priima šv. Mišių me
tu Komuniją. Komunikantai y- 
ra atsiunčiami iš Lietuvos. So
vietų valdžia ledižia siųsti siun
tinius su jų vadinama "lietuviš
ka duona”. Vynas gaunamas iš 
Krymo.

Kur yra kunigų, jie visuomet 
kokiu nors būdu atlieka religi
nius patarnavimus. Ten, kur jų 
nėra, katalikai meldžiasi būre
liais, gieda giesmes, krikštija 
naujagimius, lanko mirštančius 
ir įrengia kryžius ant mirusiųjų 
kapų.

Keletas kunigų pasitengė, kad 
jie buvo prijungti prie tų kali
nių, kurie buvo siunčiami į so
vietinę Aziją žemės ūkio dar
bams. Jis pabrėžė, kad kunigai 
norėjo aprūpinti dvasinius savo 
draugų kalinių reikalus.

Sovietiškos mandrybes
Sovietinis “Tassas” neseniai 

perdavė žinią, jog tenai, kaž
kur Sovietų S-gos gilumoje, vie
name kolchoze, gyvenąs kolcho- 
zininkas, kuris yra jau sualūkęs 
148 metų amžiaus ir dar tebe
dirbąs...

Matyt, kad tas “super-sene- 
lis” darbininkų "rojuje” užsi
dirba sau pensiją...

Ir kanibalams girtuokliai 
nepatinka

Vienas antropologas paskel
bė, jog tūlų Pacifiko salų kani-1 
balai (žmogėdros) būk neval
gų tų žmonių mėsos, kurie yra 
buvę girtuokliai.

Ūkininko namai yra didysis 
sėslumo simbolis.

— O. Spengler

SOFHIE 9ARCUS
RADIO PROGRAMA

U WQE8 atottea — Banga IKRO 
NUO PIKMAD. IKI PKNKTAD. 

1:45 Iki 9:30 vai. ryte 
fiERTAD, 8:10 Iki »:»0 ryta 

PIRMADIENNIO rak. nuo 7—8 ▼. 
SEKAD. 8:30—0:80 t. r. U atoUea 

WOPA — 1490 klL 
Chicago 29, .11. HKmlock 4-1413

7111 So, ROCKWELI HT

tai lietuvių kalinių Sibiro priver
čiamojo darbo stovyklose slap- 

1 tai praktikuoja savo tikėjimą, 
"The Universe” priduria: “Tai nepaisydami griežčiausio drau-' 

vos vienas pavyzdys, kaip šim- dimo”. J. Ku-kis I

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialu* didelis 

aunkveilmls su pilna ap- 
drauila. l’tgua ii sąžiningas 
patarnavimas.

R $ E R E R A S
4640 S. Wood St., Ohleago »,

Illinois, tel. VI 7-2972

f
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Suvažiavimas su dideliu pasi- 
tenkinimu ėmė dėmesin Ame- 1 
rikos Lietuvių Tarybos morali- į 
nę ir didelę medžiaginę paramą
■■ I

pajieškojimaF
Pajieškomas DR. FRICAS BIN- ! 

TAKIS ir io žmona DR. STASfi 
STAUKELYTfi-BINTAKIENft, gi-1 
mus 1916 m. Jieško sesuo daktarė, i 
Atsiliepti: Dr. G. Mlcevičius. 750 į 
So. State Street, Elgin, Illinois.

CHICAGO SAVINGS NAUJAS NAMAS
Paiieškomas 1). JONAS VITKAUS- 
SKAS, s. Juozo, nuo 1913 in. gvv. 
Chicagoje.. 2) JANINA VITKAUS
KIENE. Jieško Vladas Vitkauskas. 
Atsiliepti šiuo adresu: Stefa Jan- 
čys, 11124 S. Spaulding Avė., Chi- 
cago 43, Illį

GEDIMINAS JATULIS, arba ži
nantieji apie ji, prašomi pranešti 
jo adresą Antanui Dameikai, Du- 
rand, III. G. Jatuliui gautas valdinis 
laiškas.

AUKOS Ui KALENDORIŲ
Ui “Draugo** kalendorių atsiuntė 
šia asmenys:

J. Deksnys ..........$1.00
K. Voičekauskas .... 0.50
Jurgis Burba ........................1.00..
Povilas Rabačauskas .1.00
Pranas Tomkevičius . . 1.00
Marija Dičpinigaitė . $1.00
Ačiū geradariams.

“Draugo” administracija

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šie asmenys:

J. Dilys ....................3.00
Ig. Baltūsnikas ......... 2.00
Mary Stasunas ............2.00
Ben. Kancis...............1.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apit 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtą.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti: 
Kaina 6 doL

* ATEITIES administracijoj 
916 Willoughby Avė.
BROOKLYN 21, N. V.

Kairėje matote būrį įtakingų asmenų, 1955 m. rugsėjo 12 
dieną susirinkusių į Chicago Savings & Loan Association 
naujo namo, esančio 6243-45 So. Westem Avė., statybos 
pradžios (ground breaking) ceremonijas. Paveiksle iš kai
rės į dešinę stovi: Jack Healy, vyriausias egzaminatorius 
iš State Auditor įstaigos; John McCarthy, Marųuette 
National Bank direktorių pirmininkas; Barney R. Pict- 
kiewicz, Crane Savings & Loan Association prezidentas; 
Julius Brenza, Metropolitan State Banko prezidentas; 
Allan Andersoiri, Federal Home Loan Banko viceprezi
dentas; Walter McAvoy, Illinois įstatymus leidžiančios 
įstaigos atstovas; Michael Hannigan, 15-to tvardo repu- 
blikonų komiteto atstovas; John Kluczynski, J. A. Vals
tybių''kongreso atstovas; Bernice Stcphon, Chicago Sav
ings sekretoriaus pavaduotoja; John Pakel Jr., Chicago 
Saviings viceprezidentas; John Gregg, Chicago Savings 
viceprezidentas; AtGon Valonis, Metropolitan State Bank 
iždininkas, Charles Bcohham, direktorius; Percival Tru- 
deau, Chicago National Banko viceprezidentas; Ralph 
Puslis ir WiHiam Sebastian, Chicago .Savings direktorei. 

/
Kasamojoj mašinoj sėdi: Jchm Pakel Sr., Chicago 

Savings prezidentas; Miss Elaine Pakel, tarnautoja; 
John F. O’Toole, 15-to tvardo demokratų komiteto atsto
vas, ir Norbcrt H. Lamberty, Chicago Savings advokatas.

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

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

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

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

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

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

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

t
Pas mus taupomi pinigai yra pilnai apdrausti.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
6234 South Western Avenue

Atdara — pirmad. nuo 12 iki 8 vai., antrad. ir penktad. nuo 9 iki 4 vai., ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai., treėiad. uždaryta visą dieną, o šeštad. nuo 9 iki 2 vai. po pietų.

AR VERTA?
32.00 J metus, kart užlaikius gražius 
plaukus. Mėgink NKW ERA — per 
40 metą pasekmingai vartojamas 
Siųskite 32.00 už H oz. bonką.

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

P.&J.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODUAI 

, Pardavimas Ir Taisymas 
4977 So. Archer Avė.

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8917 į

Rcmkitc dien. Draugą!
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Waterbury, Conn. pavergtos mūsų tėvynės lais

vės”.
Baigdamas savo kalbą, Vliko 

pirm. J. Matulionis prisiminė 
vysk. Staugaičio patarimą stei
giant Vyriausiąjį Lietuvos Iš

vilko pirm. J. Matulionis 

viešame pobūvyje

Vietos krikščionių demokratų 
skyrius buvo suruošęs viešą po J iVsvinimV'Komitetą :”“StenkI- 
būvį naujajam Vliko pirm. J. kad viiką įeitų visos politinės 
Matulioniui pagerbti. Dalyvavo grUpėS) neg nors įr maža grupė, 
apie 40 vietos organizacijų vei- likusi jo ribU( bug didelia 
kėjų bei paskirų asmenų. kenkėjas”. Čia prelegentas ap

gailestavo kaikurių grupių ne
norą dirbti pozityvų darbą vy
riausiame laisvinimo organe.

Baigęs savo kalbą Vliko pir
mininkas atsakinėjo į dalyvavu
sių paklausimus, tarp kurių ke
letas buvo ir su k-ompromituo- 
čiaįs, viešame pobūvyje nepri
derančiais, ženklais. Tačiau tai 
tik pagyvino patį pobūvį, nes į 
tai gyvai reagavo patys pobūvio 
dalyviai, kaip teis. J. Giedrai
tis bei T. Matas, kad svečiui be. 
veik nebeliko ką beatsakyti “be 
partyviui”.

Pobūvis buvo baigtas visiems 
sugiedant. ilgiausių bei laimingų 
metų naujajam Vliko pirminin
kui. Ant Paliulis

Svečiai, pasivaišinę skaniai 
pagamintais namų gamybos val
giais, trumpomis kalbomis svar
biajam pareigūnui išreiškė savo 
sveikinimus bei linkėjimus nau
jose pareigose. Kalbėjo šie as
menys: kun. J. Gutauskas, prof. 
A. Aleksis, T. Matas, Matienė, 
M. Andrikytė, dr. M. Devenis, 
dr. P. Vileišis, J. Giedraitis, A. 
Žemaitaitis. J. Valaitis, P. Ja
kubauskas ir asmuo, save pasi
vadinęs “Dievo paukšteliu”. Po
būvį pravedė A. Paliulis/

Iš kalbėjusių tenka pastebėti 
kun. Gutausko kalbą. Jis paste
bėjo, kad, norint atlikti savo gy
venimo pareigas, norint laimėti 
siekiamą tikslą, neužtenka pasi
tikėti vien savo jėgomis ir su
gebėjimais, bet visuomet ir vi
sur turime atsiminti, kad Kris
tus yra visų mūsų jėgų šaltinis, 
kad be Jo veltui mes gyvenime 
jieškosime atramos.

Jautriai kalbėjo Lietuvos nie
kada nemačiusi M. Andrikytė, 
pabrėždama, kad tik vieningi 
būdami galėsime susitikti ant 
Nemuno kranto.

Skelbkitės “Drauge”

T. Matas palietė partinį susi
skaldymą, kas kenkia bendram 
laisvinimo darbui. Čia Matas 
turėjo galvoje Tautinę Sąjungą.

Vietiniams veikėjams kalbas 
baigus, žodį tarė Vliko pirm. J. 
Mautlionis. Pradžioje kalbėtojas 
ilgiau apsistojo prie einančių 
šiuo metu kalbų apie Lietuvos 
statuso keitimą. Jis pastebėjo, 
kad “jeigu dabartiniai Sovietų 
Sąjungos valdovai pasmerkė Sta 
liną, tuo pačiu jie turi pasmerk
ti ir jo darbus, grąžindami pa
vergtoms tautoms laisvę ir ne
priklausomybę bei paleisti iš 
priverčiamųjų darbų stovyklų jų 
piliečius. Tačiau, žinant komu
nistų metodus, šios kalbos yra 
neįtikinančios. Kas kita apie 
statuso keitimą. Čia bolševikai 
nieko nenustotų, nes esmėje Lie
tuva visvien pasiliktų jų įtakos 
sferoje. Šiuo atveju žmonėms 
gyvenimas Lietuvoje palengvė
tų, tačiau tarptautiniu politiniu 
atžvilgiu laisvosioms šalima Lie- At 
tuvą pripažinus ‘nepriklausoma’ 
valstybe, mūsų laisvinimo dar
bas pasunkėtų”.

Toliau kalbėtojas priminė a- 
pie darbininko išnaudojimą bei 
žmogaus teisių paniekinimą Sov. 
Sąjungoje. Čia pastebėjo, kad 
reikalui visokį vargą sutiktų 
kentėti, net mirtis būtų nebaisi, 
tačiau dar vienerius metus gy
venti komunistinėje santvarkoje 
atsisakytų. Tęsdamas savo kal
bą Vliko pirm. pastebėjo, kad 
“mes prieš bolševizmą kovoja
me iš idėjos, kad Vakarai nelai
mės, jeigu nesirems augštesniu 
tikslu. Pabėgėliai pirmieji Va
karams atvėrė akis. Pradžioje 
tai buvo didelė mįslė, kodėl gi 
šie žmonės geriau pasirinko be
namių dalią, atsisakydami grįžti 
į gimtuosius kraštus. Tačiau 
šiandien, dėka mūsų pačių pabė- 
lių, šis klausimas išspręstas. 
Lietuvių iniciatyva net sudary
tas vad. Kersteno komitetas. 
Mums kyla klausimas, kodėl ne 
visi augštieji valdžios pareigū
nai jį visu šimtu procentų pa- £ 
rėmė ? Ar tik ir čia nebus kieta U. 
bolševikų propaganda užbūrusi, £ 
tarsi gyvatė savo auką kietu £ 
žvilgsniu, nes šis reikalas toliau £ 
nejuda”.

Toliau palietė Vliko veiklą, 
bei savo pareigas. "Tikėjimas 
darbu, kurį tenka dirbti, duoda £ 
jėgų ir ištvermės. Vliko ke-’£ 
lias — erškėčiais klotas. Mums £ 
reikia visų lietuvių visokeriopos £ 
paramos. Tik ją gavę, galėsime 
išvystyti produktingą veiklą. 
Todėl visus kviečiu vienybėn

GERIAUSIOS
net $8 žepklats rašomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais. 
ROYAL didžiausia firma pasaulį. 
Jums pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jūsų pasirinktu stilium.

Kaina $69.95 ir aukščiau.
4-jl šimtinė baigiama siuntinėti 

užsisakantiems. Pranešę adresų, dy
kai gausite smulkias informacijas ir 
paveikslus per:

J. L. GIEDRAITIS 

1882 Broad St, Harford 6, Conn., 

kuris ‘‘Draugui” žinomas, kaip

GUŽAUSKŲ

... . , . Arklio saugokis iš uzpaka-Visuomet yra kvailumo mei- .J j lio, karves iš priekio, o pikto
Įėję, bet kvailume visuomet yra'žmogaua iš viaų puaių> 
išminties. — Nietsche — Mūsų liaudies išmintis

CLASS1FIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — MOTERYS

HELP W ANTED — MALĖ

ENGINEERS
Work and Lite in The šstion's Finesi Climate at

ROKR
Naar beautiful San Diego, California ,

DESIGN ENGINEERS 

STRESS ENGINEERS 

WEIGHT ENGINEERS 

LOFTING ENGINEERS

thermodynAmicists
METALLURGISTS

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

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

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2785 W. 71st St. — WA1. 5-6015

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 

WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. Ir sekmad.)

BARGF.N'AS, Pietvakariuose gra
žus mūrinis bungalovv. 6 ir 3 kamb. 
arba 3 po 3 kamb. Visi su baldais. 
Dabar pajamų $229, plius 3 kamb. 
butas savininkui. Karšto oro Šildy
mas alyva. Garažas. Greitam parda
vimui tik $17,800.

VENTA
4409 So. Fairfield Avė.
Tel. LAfayette 3-3881.

BEVERLY HILLS GBUNYCIA 

3erlauslos geiša dSl vestuvių, banke- 
ų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

S44S WE8T SSRD STREET 
reL PRospect 8-083S Ir PR 8-08S4

Today with more than 8,000 employees, Rohr is the world’s 
largest producer of ready-to-install Power Paekages for both 
commercial and military planes — along with the making 
of over 30,000 other aircraft parts.

WHAT IS A POWER PACKAGE?
In building a Power Package, Rohr Aircraft Corporation 

starts with a bare aircraft engine and builds the motor 
mount, sheet metai covvling, pamelš, diaphragms,, supporting 
structures, air ducts, fuel and oil lines, electrical harness 
assemblies, and kistalls other items necessary for the en- 
gine’s operatiou — To make a complete Power Package 
ready to install on the airplane, more than 4,000 Rohr-built 
parts go into the Power Package.

Bright young men are offered outstanding career po- 
sittong with opportnnities for advancement at fast-growing 
Rohr in Southern California — heart of the big bustling air
craft industry. Firm commitments will be made. Relocation 
assistance to those accepted.

Apply in Person, Wire, or Write Complete 
Resume To Mr. J. L. Hobel,

Industrial Relations Manager, Dept. D.

ROHR AIRCRAFT CORP.
0F CHULA VISTA, CALIFORNIA

9 Milės S. of Sunny San Diego

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

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospect 8-5454

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir IN8UR. BROKERIP 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

S1SS So. Halsted St.

Ph. BAaahe 6-1798

Radėja plrkltl - parduoti aamna 
aklus, blsntua. Parūpina paskola* 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

McHENRY - Recently 
built 2 ranch homes on 
4 ac. wooded land. 1 
lge 2 bdrm., gar. and 
bsmt. 1 smaller 1 bdrm. 
util rm. Perf. for income 
Owner Rte 4, Box 740, 
phone 995J.
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Medinis 5 kamb. 2 mleg. ir porčlij 
kambarys. Centr. Sild. — alyva. Ho- 
man ir 63 apyl. Didelis sklypas. Daug 
gšlių ir medžių. $14,500.

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

Medinis — krautuve ir 5 kamb. 
[.ubai gerai einantis biznis. Įkainuo
tas skubiam pardavimui. Brlghton 
Parke.

Mūrinis 4 kamb. Centr. Sild. Gage 
Parke. 40,500.

Mūrinis 3 bt. ir krautuve Brigh- 
ton Parke.

ŠIMAIČIAI
Realty, Bullders, Insurance

2737 YVest 43 St.

CLifside 4-230O

PARDUODAME NEBRANGIAI mū
sų 2-jų augfttų “pressed brick” mūro 
namų. Gazu apšildomas. Turi būti 
parduotas. Arti Archer ir Loomis. 
lAfeyette 3-0335; po 5 v. vak. — 
lAfayette 3-0234.

BY OWNER. BENSENVILLE —
5% rm., 2 bdrms.; tile bath, shower, 
tile cab. kit.; llv. rm., din. rm. Clos- 
ed rear porch, htd. Expand. attic. 
Kuli bsmt. 2 ią car gar. Adjouining 
lot available; storms - sereams. 
$18,00.

Owner.
Bensenville 1920-W.

GLEN EELYN r
Lovely 7 rm. center hall Col. on 

huge wooded lot.
Revere sec. Nat. firepl., tile birch 

kitchen., tile bath, lat fl. earpet. 
Kuli bsmt., gas ht., attrac. financ- 
ing. By owner. Ix>w 30s.

Glen Ellyn 118W.

BY OWNER 
ANTIOCH

Year ’round home on wooded .lot 
on East Loon Lake. 3 bdrms., comp. 
liv.-dip. rm. natl. firepl., cab book- 
case, sun perch, cab. kit., full bcmt., 
oil ht., 2 car gar. Lot 132x224. 
Lake rights, swlmming and fishing. 
Mušt be seento be appreciated.

Very reas.
Antioch 478.12.

SECRETARY
This is your opportunity to be- 

come associated with a leading 
Company. Tliis is a position with 
a dcfinite t'uture.
REQUIREMENTS:
Shorthand, 90 words j>er minute; 
typing 60 words imt minute. 
Forty hour tveek.

BENEFITS

• 24 working days, paid 
vaeation

• 8 paid bolidays per year
• Generous siek leave, retire- 

ment plan, hospital and 
insurance program. Phone

MR. C. E. DREW 
COlumbus 1-1278 

LOCAL OFFICE OF

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

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

Albuąuerąue, New Mexico

IŠNUOMUOJAMA

Yra iSnuom. 6 kamb. butas Rrigh- 
ton Parke, dirbantiems. Centr. gazo 
šildymas; 1-mas augštas. 2728 W. 
Pershing Rd. Tel. LAfayette 3-2958, 
po 5 v. v.; šeštad. visų dienų.

HELP WANTED — VYRAI

Work Near Home 
Save Time Traveling

DIGTAI’HONE-CLĘRICAL 
Small modern Office is looking for 
giri interested in diversified, duties, 
some experience deaired, however 
will eonsider' bright beginer. — 
Call Mr. McMillen for interview.

POr. 7-4600. C. P. Hali C<>,

Jieškoma moteris prižiūrėti 5 m.
berniuką. Gali gyventi vietoje. Jokio 
namų ruošos darbo. Skambinti —

FRontier 6-0698

10 ATSAKYMU, KODĖL APSIMOKA TAUPYTI 
STANDARD FEDERAL TAUPYMO ĮSTAIGOJE

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

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

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

$35.000,000,00.
8. Visi STANDARD FEDERAL direktoriai yra lietuviai.

' 9. Padėjus taupyti pinigus prieš 11-tą kiekvieno mėnesio dieną, dividen
das mokamas nuo pirmos.

10. Saugumo atžvilgiu nėra panašios įstaigos, kaip STANDARD FEDE
RAL, visoje Chicagoje.
Norėdami perkelti savo sąskaitą į STANDARD FEDERAL, atsineš

kite knygutę, o> mes mielai kitus reikalus sutvarkysime.

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE UNITED STATES GOVERNMENT. 
Member of Federal Savings k Loan Insurance Corporation.

JUSTIN MACKIEWICH, President
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien, (skaitant šeštad., nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. 

Ketvirtadieniais nuo 9 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

si Wh\iih . SAVIM.S
1 or

AND LOAN ASSOCIATION 
O F C H I C A G O 

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO J7 
PHONE: Virgin.o 7-1141

dėl visų mūsų bendro tikslo —WV
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PALIKIMAS. Parduodamas 2-jų 
butų mūrinis namas. Apylinkėje 
28th ir Drake. 4 ir 5 kamb. (3 
mieg.). Gartfžas. Uždari pečiai. 
$14,900; įmokėti $3,000. SVOBO- 
DA, 3739 W. 26th St. LAwndale 1- 
7038.

LOMBARD
Savininkas parduoda 5/a kamb. 

medinį namų. 5 m. senumo, “sun
keli living room”, kilimai, židinys, 
didelė 24x26 pėdų pastogė, garažas, 
patio, pilnas rūsys, apsodintas skly
pas, apie 1/4 akro žemės. Alyva ap- 
šild. Tuojau galima užimti. LOm- 
bard 2245-M.

2-Jų angštų - mūrinis namas — 4
butai po 4 kamb. 2 autom, garažas. 
Arti mokyklų. Pilna kaina $13,000. 
Arti 32-os ir Morgan St. LAfayette 
3-0335; po 5 v. v. — LAfayette 
3-8234. , s

PALATINE

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

PALATINE 13R2

CARY, ILLINOIS

By owner. Fox R. front. 4 bdr. 
house; auto. gas ht.; 2 car gar.; 
pvt. beach; 1 m. to school and 
shop., trans. Root Spring. Lot 
88. Mušt see to appreciate.

MERCURY 9-7479

ORYSTAL LAKE — BY 0WNER/
Ranch home on eorner lot, 3 blocks 
from lake. 2 yra old. Plast. walls, 
oak flre, large knotty cedar and 
cer. tile kit. Tile bath. 2 bdrms. and 
den. Living rm. with picture win- 
dow. Auto. oil bt. Alum. eombin. 
storms and screens. l’/i car garage. 
$12,600 or make an offer.

ORYSTAL LAKE 1363W2

Pirkit Apsaugos Bonus!

Reikalingi

VYRAI
iki 40 m. amž.

Mokytis
SURFACE GRINDING

& ‘PLASTIKINIŲ 

MODELIŲ GAMINIMU

Geras pradinis atlyginimas, 
ir antvalandžiai. Reikalinga su
prasti angliškai. Darbininkams 
daug priedų.

Kreiptis —

NATIONAL LEAD 
COMPANY

1710 So. Peotia 
CAnal 6-3710 

MR. WALTERS
MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

APDRAUDĘ
Visų rūšių apdraudoa. Automobi

lių finansavlmaa. Notarl&tu. Valaty- 
Ma patvirtinto* kalno*.

Prieš darydami apdrauda* kitai 
pasiteiraukite pa* mua

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5# 71

INTERSTATE INSURANCE AOENCI5 
R108 S. Ashland Avė., Chieago 36, III

LIKT. aGKNTORA

NUO UŽSISENEJUSIŲ

SKAUDANČIŲ VAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kuri* kenčia nuo SENU AT
VIRŲ Ir 8KAUD2IŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai *6d6tl ir naktimis 
miegoti, ne* Jų uiaisenSJualos žaizdos 
Mėlti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
aietejlmų ir akaudSJtmų aenų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždšklte 
LEGULO Olntment Jo* gydymo 
rpatybš* palengvins Jūsų akaudžjl- 
mų ir galšslte ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
oležšjluių ligos vadinamo* P8ORIA-> 
SIS. Taipgi pagalina peršėjimų ilgo* 
vadinamo* aTHLETE’S FOOT. su
stabdo džiovinimų odo* ir perplyštmą 
tarpplrščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
Ižlflstančtos, suskilusio* odos dedlr- 
vinlų, odo* išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiam*, kada pa 
slrodo skaudu* IŽbšrlma* nuo vyst.y 
klų. Ji yra gera gyduolš nuo iš 
virtinių odo* ligų. L*
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et., $1.15, Ir $1.50.
Pirkit* vaistinis* Chl 
oago] ir apylinklM—
Idlvraukee, W'«o.,Oa 
ry. Ind.lr Detrolt, Ml- 
oklgan arba rašyki
te ir atsiųskit* lfo- 
oey order |

LEGULO, Department D. 

5618 W. Eddy 8t Chlc&go 84, I1L

Waitresses
FULL TIME or PART TIME 

GOOD TIPS 
“The Emerald Room”
GRAEMERE HOTEL 
3400 W. Washington

LAUNDRY HELP
EXPERIENCED PREFERRED 

GOOD PAY. FREE HEALTH AND 
WELFARE INSURANCE

SPARKLE LAUNDRY 
5114 W. 95th St.

OAK LAWN, ILL.

BUILDING & BEMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 

General Contractor

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

SIMAIČIAI 
Realty - BuUdcrs - Insuranoe 

2737 West 43rd Street

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 00 st. Oblcago 20, BĮ.,

PRospeekt 8-3702 
A. OINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedfija*
Lietuvių Statybos Bendrovl:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus.
• atlieka remonto darbus,
• įrengia alumlnljaus langu* Ir 

duris.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiii

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881 
iimmmiiimimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

uiiiliillllllliliiimiliilliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiB 
= LIETUVIŲ STATYBOS = 
= BENDROVB Ę

1 MŪRAS I
2 BUILDERS, INO. ĘĖ 
E Stato gyvenamuosius na- = 
E mus, ofisus ir krautuves pa- =

= mų įkainavimas nemokamai. = 
r Statybos reikalais kreiptis = 
s } reikalų vedėją šiuo adresu: S
| I0N AS STANKUS |
S kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
= TeL PRospect 8-2013 =
= 6800 SO. CAMPBELL AVK. = 
= Chlcago 29. IHInols E 
imiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiimmiiiiiiiiiiiii?

šildymas
- A. Rtančlaunka* Ir A. Lapkm
instaliuoja vigų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 8. 49th OOURT, CICERO 

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

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLynopI
2-6752 Ir OLympio 2-8492
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Ketvirtadienis, liepos 5. 10*6 DEENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

V

žiaus, gyvenusi 629 W. Deming, 
Chicagoje, buvo užmušta auto
mobilio, kurį vairavo Heloise 
Holder. Automobilis užšoko 
ant šaligatvio, kai automatiško 
ji greičių dėžė sugedo. Užmušto 
ji moteris buvo invalidė, sirgu
si polijo liga, nors dar galėjo 
eiti sekretorės pareigas ir buvo 
grįžusi pimą dieną iš atostogų.

Pamokos be vasaros 
atostogų?

Chicagoje, švietimo vadovy
bės pasltaimuose ir spaudoje, 
vis girdėti daugiau balsų, kad 
mokyklose galėtų būti mokslas 
tęsiamas ištisus metus, be va
saros atostogų. Ypatingai gau
sus šios vasaros kurso lankyto 
jų skaičius taipgi rodąs, kad 
galima būtų mokslą tęsti ištisus 
metus.
Užmušta moteris šaligatvy

Marguerite Baker, 37 m. am-

Neseniai gauta liūdna žinia, kad 1952 m. Sibire 
miręs mūsų brangus brolis ir švogeris

Lietuviu Prekybos Namai
VINCAS GUČIUS

Už jo vėlę šv Mišios bus š. m. liepos mėn. 7 d. 
9 vai. Šv. Kryžiaus bažnyčioje .

Kviečiame dalyvauti gimines, pažįstamus i 
Sibiro kankinių užjaučiančius, nuliūdę

v Emilė ir Zenonas Kolbos

BALDAI - NAUJAUSIO STILIAUS
BE BROKŲ Perskaitę “Draugą” duokite 

kitiems!

SĄSKAITOS BE 

FINANSŲ 

KOMPANIJŲ

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcrest 3-6335
(PO TĖVAIS RAILAITĖ)

Mirė antrad., liepos 3,d., 1956, 8:10 vai. vak., sulaukus 55 
m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Henry L. ir sūnus 

Henry G., tėvai: Antanina ir Ignacas Pranskus, sesuo Ber- 
nice Warzecha, puseserė Pearl Augustine, švogerka Bar
bara Poedtlke ir kitos giminės.

Kūnas pašarvotas koplyčioje po adresu: 5218 S. Kedzie 
Avė., Chicago, III.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 7 d., 1956 m.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, sūnus, tėvai, sesuo, puseserė, švoger

ka ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius: Becvar, Tel. PRospect 6-3809.

Didžiulis pasirinkimas svečių kambario 

baldų, 100% vilna ar nailon, su dviem 

ar vienu foteliu nuo $1 50-00—

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermltage Avenuo
Tel. TA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

en b U įvairiausių 
valgomųjų, Maha- 
goni, riešuto, ar 
ąžuolo, vyšnios 
medžio — 7 dalių 
valgomieji nedega
mu viršumi Formi- 
ca labai puikaus, 
stiliaus pas mus 
tiktai................$1 L1ODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANSAleksandra Svctikicnė-Sweetack
BALČIŪNAITEMiegamieji ąžuolo, 

riešuto ar Mahago- 

ni medžio—su šli

fuotu sidabro vei

drodžiu dreseris — 

komoda — lova — 

dvi lempos, pas 

mus tik .... $ 1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
0845 So. WMtera Avė. Air Condltloned koplyfla 

BEpnbUo 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vieta 
Tl.m*. kuri* cyren* kito** miesto daly**; ramia* 

koplyčia arčiau Jū*ų namų.

Gyveno 4527' S. Fairficld Avė. Tel. LA 3-2019
Mirė liepos 2 <1., 1956, 7 vai. vak., sulaukus 71 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kėdainių apskričio, Pašušvės para

pijos, Mikailiškiu vienkiemio.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Stanley, marti Mary, anū

kas Stanley, Jr,,jr anūkė Nancy, brolis Lionginas Balčiūnas, ir jo 
žmona, kiti giminės, draugai ir pažįstaini. Lietuvoje liko sesuo Ona 
Gelušienė su šeima ir sesuo Stasė Sakalauskienė su šeima.

Priklausė Švenč. Panelės Nekalta Prasidėjimo Draug. ir Tre
tininkų Draugijai.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje 4330 S. Cali
fornia Avė.

Laidotuvės įvyks šdštad. liep. 7 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į Švenč. Panelės Nekalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
dų buB nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Pagal velionės pageidavimą prašome gėlių nesiųsti.
Nuliūdę: sūnus, marti ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Jobu F. Eudeikis. Tel. LAfayette 3- 

0440.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 SO. VVESTERN AVĖ. 1410 S0. 5ūth AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehili 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

Virtuvės stalai chro

mo su formica vir

šumi, 5 dalių sta

las ir 4 kėdės 

nuo . $39.00—599.00

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHTCAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulanaų patam*. Uea turime kopi

vimaa dieną Ir nak- visose Chicago
tį. Reikale laukite Roeelando dalviKAZIUI JONIKUI mirus, 

jo žmonų Viktoriją, dukterį Danutę ir sūnų 

Jonę užjaučiame ir kartu liūdime.

Mikalauskų šeima

PETRAS BIELiONAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-3572

3307 S. LITU A NIC A AVĖ. Tel. YArds 7-3401Kilimai 100% vilna, 9x12 puikių spalvų ... .............................. .'. $59.00

Šaldytuvai 8 cub.-pėdų, 1956 metų tik.......................................... $175-00

Parcelano pečiai virimui: Crown, Universal, Norge ir daug kt. $99" 1 4-9

Knygoms spintos stiklo durim tik'.............................................................$29-^0
Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio tiktai........................................ $6 51

Telefonui staliukai, ąžuolo, riešuto ai Mahogani, tiktai.........................$2^

9X12 linoleum įvairių spalvų tik ... .. ................................................................ $6-51

PETRAS P. GURSKIS
059 W«t 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

A. -į- A.

KAZIMIERUI JONIKUI
i, jo žmoną VIKTORIJĄ, dukterį 
t IT V ir sūnų JONĄ giliai užjaučiame

ALFREDAS VANCE
177 WOODSlt)E Rd„ Riveraide, UI. Tel. OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
8854 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS P. IUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodoro 4-2228Viktorija ir Vytautas 

Karaliai JURGIS F. RIIOMIN
8319 8. LITUANICA AVĖ. TeL Y Arda 7-1180-1139

FURNITURE CENTER, Ine VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, Dl. TeL OLymple 2-1008Giminėms ir pažįstamiems vienokiu ar kitokiu 

būdu pagerbusiems velionę
A, j* A.

JADVYGĄ SABALIŪNIENę
ir užjautusiems mus didelėj liūdesio valandoje reiš* 
kiame nuoširdžiausią padėką.

Lionginas, Gražina ir Leonas 
Sabaliūnai

3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226
1046 W. 46th STREET Y Arda 7-0781

STEPOHAS 0. LACKAWIOZ
Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die 

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.
2424 W. ttth STREET 
2414 W. 2Srd PLACE

Z
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s DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, liepos 5, 1956

/ mus
X Kultūros kongreso metu, 

kad sėkmingiau vyktų darbas, 
buvo pasiskirstyta net devynio
mis sekcijomis. Apie jų darbus, 
jų rezoliucijas, bei pageidavi
mus parašysime plačiau vėliau. 
Šiuo .metu spasdiname tik tų 
posėdžių trumpus aprašymus.

x Lietuvių Kalbos D-jos sek 

cijos posėdžiui pirmininkavo 
A. Dundulis, o sekretoriavo Gra 
žiną Sirutienė. Referatą “Lie
tuvių kalbininkų uždaviniai 
tremtyje” skaitė lituanistas 
Leonardas' Dambriūnas. Šio3 
sekcijos rezoliuciją paruošė li
tuanistas pulk. J. M. Laurinai
tis.

X Pabalt. Universiteto 10 m. 

sukakties minėjimas. Dalyva
vo virš 50 profesorių ir studen
tų iš Chicagos, Detroito, Toron
to, Hamiltono, Wipnipego. Pra
dėta “Gaudeamus*’. Pagerbti 
mirę PU nariai.

Pirmininkavo S. Kairienė iš 
Toronto ir V. Šatas iš Chicagos. 
Skaityti sveikinimai. Kalbėjo 
buv. lietuvių rektorius prof. V. 
Manelis. Paskaitą “Vilnius iki 
Vytauto laikų” skaitė prof. J. 
Puzinas. Priimta .eilė rezoliu
cijų. Be to, kalbėjo pirmasis PU 
studentų atstovybės pirminin
kas V. Bildušas.

Minėjimas buvo baigtas va
kare jaukiu studentišku nuo 
taikiu pobūviu.

P

X Teatro sekcija. Sekcijos 
posėdį atidarė rež. St. Pilka pa
kviesdamas pirmininkauti A 
Kutkų. Referatą skaitė rež. S. 
Velička: “Išeivijos teatro atei
tis”. Svarbiausias sekcijos pa
sisekimas buvo ta prasme, kad 
sutvertas scenos darbuotojų vie 
netas: “Lietuvių Scenos Dar
buotojų Sąjunga”. Laikinąją 
Valdybą 1 metams sudaro: Va
liukas, Sprindys, Pilka, Velba- 
sis ir Kutkus. Antrą referatą 
skaitė rež. St. Pilka: “Mūsų 
teatras dabarties .mętu”. Buvo 
nutarta rengti festivalius Ka
nados ir Amerikos lietuviams. 
Sekcijos organizacijos komite
tui sekretoriavo Ir. Nivinskai- 
tė. Posėdin atsilankė keliasde
šimt aktorių, aktyviai dalyva
vusių diskusijose.

X Dailės sekcija. Sekcijos 
posėdį atidarė ir jam pirminin
kavo dail. J. Pilipauskas. Da
lyvavo apie 30 dailininkų. Pas
kaitą “Tautinio meno reikšmin
gumas tremtyje” skaitė dail. K. 
Žoromskis. Daugiausia buvo 
kalbama apie lietuvių tautinį 
meną ta tema buvo karštų dis
kusijų. Sekcija, kaip ir kitos, 
priėmė rezoliuciją.

X Rašytojų sekcija. Rašyto
jų sekcijos pasitarimą atidarė 
LDR pirm. B. Babrauskas, pa
kviesdamas į darbo prezidiumą 
B. Brazdžionį, Alę Rūtą, E. 
Skujieniek, L. Andriekų ir J. 
Cicėną. Dr. Jono Griniaus pas
kaitą: “Lietuvių rašytojams ak 
tualios problemos” skaitė B. 
Babrauskas. Paskaita susilaukė 
karštų diskusijų. Rezoliucijų ko 
misiją sudarė St. Tamulaitis, 
P. Gaučys ir P. Orintaitė. Nau- 
jon valdybon išrinkta B. Bab
rauskas, Al. Baronas, S. Pipi- 
raitė, V. Ramonas, P. Gaučys. 
Kandidatais liko A. Valentinas 
ir Kl. Jurgelionis. Susirinki- 
nrtas, sulaukęs eilės kitur gyve
nančių rašytojų, buvo gyvas. 
Jam pirmininkavo B. Brazdžio
nis. Dalyvavo virš 60 asmenų.

X Aušros Vartų parapijos 

bažnyčioje (West Side) šv. Mi
šios bus atnašaujamos liepos 
6 d. 7:30 vai. vak. pirmojo penk 
tadienio proga.

X Lietuvių Kultūros kong
reso ir Dainų šventės proga mū 
sų dienraščio redakciją malo
nėjo aplankyti daug svečių iš
kitur — Kalifornijos, New Yor- 
ko, Pennsylvanijos, Michigano, 
Ohio, Naujosios Anglijos ir kitų 
valstybių vietovių. Alto pirmi
ninkui ir redaktoriams buvo la
bai malonu su mielais svečiais 
ir mūsų bendradarbiais ir pa
simatyti ir pasikalbėti. Lauksi
me tokių progų dažniau.

X šv. Jurgio moterų klubas 
rengia gegužinę liepos 17 d., 
antradienį, Fox River Grove. 
Norintieji važiuoti kreipkitės į 
St. Perutis telef. VI 7-0714.

X Vincas Stulpinas, 839 W. 
33 st., per 35 metus dirbęs vi
suomeninį darbą įvairiose or
ganizacijose, šiuo metu išleido 
Lietuvos žemėlapį, kuris vaiz
duoja kokia Lietuva buvo prieš 
500 m.

X “VENTA” Real Estate 
įstaigos vedėja O. Kavaliūnie- 
nė trim savaitėm išvyko atosto
gų į Kaliforniją. Pakeliui ap
lankys žymesnes šio krašto vie
tas. Tuo laikotarpiu įstaiga bus 
atidaryta nuo 5 v. v. iki 8 v. v., 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
visą dieną. Biznio reikaluose 
gerb. klijentams patarnaus P. 
Leipus ir A. Plaušinaitis. Dar
bo metu prašoma skambinti LA 
3-3881, kitu gi laiku LA 3-9027 
arba VI 6-9446.

X Great Necko lietuviai, ku
rių Vyrų choras, vedamas My
kolo Cibo, dalyvavęs Dainų 
šventėje, suaukojo 42 dol. Pats 
choro vadovas rinko aukas.

x Dr. A. Maciūnas atostogo
se iki rugpj. 2-ros d. Jo vie
tą užima dr. V. Mušinskas.

X Gegužinės kiekvieną sek
madienį vyksta lietuvių senelių 
prieglaudos darže (Holy Fami
ly Vilią, 123 St., Orland Park, 

^Illinois). Visi kviečiami. Visuo
met galima gauti ten kugelio, 
virtiniukų ir t.t.

X Palangos restorano savi
ninkai Ročkai, 6918 So. Wes- 
tern Avė., kurie turi savo tau
tiečių didelį pasitikėjimą pre
kyboje, Dainų šventės reika
lams dar 25 dol. paaukojo. J. 
Ročkus Lietuvoje yra baigęs 
ekonomiją, o M. Ročkienė yra 
buvusi aktyvi skautė ir moky
toja. Jie visad remia savo au
komis mūsų kultūrinius darbus.

X Chicago Ralfo apskr. val
dybes nepaprastas posėdis įvy
ko M. ir J. Rudžių rezidencijo
je, kuriame dalyvavo vysk. V. 
Brizgys, Balfo centro valdybos 
pirmininkas prel. J. Balkūnas 
ir p.p. Rudžiai. Buvo aptarta 
daug labai svarbių reikalų, su
sijusių su Sibiro lietuvių šalpa. 
Be to, iškelta eilė klausimų ir 
sugestijų, kurie turėtų būti ap
svarstyti rudenį įvykstančiame 
Balfo seime.

Posėdį ui pasibaigus malo
nūs šeimininkai — dideli Bal
fo veiklos rėmėjai — p.p. Ru
džiai visus posėdžio dalyviuą ir 
svečius pavaišino.

X J. Kriaučiūnas, senosios 
kartos veikėjas bei rašytojas, 
prieš kelis metus išleidęs eil. 
rinkinį Iš dūminės lūšnelės, lan 
kėši Chicagoje, buvo užsukęs ir 
į Draugo redakciją. Šiuo metu 
rūpinasi naujos savo knygos 
Siauruoju takeliu išleidimu, ku
ri bus daugiau autobiografinė, 
kaip autorius sako, savamoks
lio rašytojo istorija.

X Anatolijus Kairys šventė 
gimtadienį ir ta proga buvo su- 
ruošęs vaišes, kuriose dalyva
vo prof. K. Pakštas, kun. dr. A. 
Baltinis, dr. J. Girnius, Al. Ba
ronas irkt.

x Petrui Girdauskul yra laiš 
kas iš Lietuvos. Siųstas iš Šila
lės.

X B. Viršila atidarė krau
tuvę Lituanicos ir 33 gatvių 
kampe, Bridgėporte.

GRAŽI DRAUGGY’STfi

H A. m;
... .„.^1:^....- . . "i

Paroda vadinama Free Fair atidaroma liepos 6 d. prie 47th St. ir 
Damen Avė. Joje nemokamai bus važinėjami vaikai taip pat ne
mokamai bus įvairių pramogų. Parodoje matysime įvairių rūšių gy
vulių ir paukščių. Čia matyti, kaip mergina glosto asiliuką, o iš 
tvarto į tai su pavydu žiūri ožys. 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
vuoju pasauliu bus galim akal- 
bėti tik tada, kada pavergtosios

SYDNfiJUS. Tragiškuosius 
mūsų tautai birželio įvykius 
Australijos lietuviai paminėjo 
su giliu liūdesiu ir susikaupi
mu. Sydnėjuje buvo suruošti du 
minėjimai. Bendrą pabaltiečių 
minėjimą, kuriame dalyvavo 
daugiau kaip 500 lietuvių, lat
vių ir estų, birželio mėn. 16 d. 
suruošė Sydnėjaus Pabaltiečių 
Komitetas. Vyriausiuoju minė
jimo kalbėtoju buvo pakvies
tas J. M. Prentice — pulkinin
kas, pagarsėjęs radio komenta
torius ir žurnalistas. Prelegen
tas, paminėjęs Pabaltijo tautų 
pavergimo faktus, iškėlė rusiš
kojo komunizmo grėsmę laisva 
jam pasauliui. Dabartinė Sov. 
Sąjungos politika tėra nauja 
tik savo metodais ir taktika, 
bet jos tikslas yra nepasikeitęs. 
Jis ir toliau pasilieka tas pats 
— komunizmo santvarkos įvedi 
mas visame pasaulyje. Kalbė
damas apie “taikingą koegzis
tenciją”, pulk. J. M. Prentice 
pabrėžė, kad apie taikingą Sov. 
Sąjungos sugyvenimą su lais-

X Rakšnyte Ramona, Vyt. 
Ramanauskas, O. Salčiūnienė, 
Salčiūnai Antanas ir Vincas, vi 
si iš Philadelphijos, lankėsi 
Draugo redakcijoj, apsimokėda 
mi prenumeratas bei paauko
dami mašinų fondui.

X Ignas Sakalas, “Draugo” 
redaktorius, praėjusį šeštadie
nį išvyko poilsiui trims savai
tėms. Kun. K. Baras, po mėne
sio poilsio, praėjusį pirmadienį 
atsisėdo prie redaktoriaus stalo 
ir dabar pavaduoja redakcijoje 
Igną Sakalą.

x Dipl. tote. Jom. Vilute po tuv.ma riuiWnt„ gleame9. 
operacijos kuru padare sek- p<) mjnėjLmas buvo

mingai dr. A. Maciūnas, sveiks 
ta Franklin BĮ v. Hospital, 3240 
W Franklin Blv.

X Aleksas Šimkūnas, West- 
wood likerių parduotuvės savi
ninkas, 2441 W. 69 St., yra se
nas dainininkas, visuomet lie
tuviškos dainos entuziastas, dai 
navęs įvairiuose choruose. Pir
mąją JAV ir Kanados Lietu
vių Dainų šventę jis parėmė 25 
dol. auka.

X Julius Pakalka, gyv. 6733 
So. Rockwell St. Chicago, III., 
savo gimtadienio ir vardadienio 
proga paaukojo Amerikos Lie
tuvių Tarybai $15, 5v. P. M. 
Gimimo parapijos Marąuette 
Parke naujai statomai bažny
čiai $15, Balfui $15.00 ir Liet. 
^ultūros Fondui $5.

Pažymėtina, kad Julius Pa
kalka, tėvynės laisvinsimo rei
kalams panašią piniginę auką 
aukoja kiekvienais metais.

Tad lai būna Julius Pakalka 
ir kitiems pavyzdys.

Pabaltijo, Balkanų ir pačios Ru' sio Lietuvos grafo, visuomet 
sijos tautos atgaus savo ne- Wna lietuvišką medžiagą.
priklausomybę. Jei tų valstybių 
nepriklausomybės grąžinimas 
nėra įmanomas ir galimas tai
kiu būdu, jis turės būti pasiek
tas ginklu. Baigdamas savo nuo 
širdžią ir puikią kalbą pulk. J.
M. Prentice ragino pabaltiečius 
neprarasti vilties, savitarpyje 
bendradarbiaujant kovoti dėl 
šventųjų laisvės idealų ir išlai
kyti bei ugdyti savo tautines 
-kultūrines vertybes.

Didelis skaičius lietuvių mo
terų: ir mergaičių minėjime da
lyvavo pasipuošiusios ^gražiais 
tautiniais drabužiais.

Meninėje programos dalyje 
Sydnėjaus choras “Daina”, va
dovaujamas Alg. Pluko, įspūdin 
gai padainavo tris dainas. Pia
ninu akompanavo Br. Kiveris. 
Be lietuvių choro programoje 
dar dalyvavo estų vyrų choras 
vienas latvių solistas.

Birželio mėn. 24 d. antrą trė
mimų minėjimą tik vien lietu
vių visuomenei suruošė Lietu
vių Rezistencijos buv. Politinių 
Kalinių Komitetas. Camperdow 
no bažnyčioje pamaldas atlaikė 
kun. P. Butkus ir pasakė dienos 
nuotaikai pritaikintą pamokslą. 
Pamaldų metu prie bažnyčioje 
paruošto ir gėlėmis išpuošto 
simbolinio kapo garbės sargy
boje stovėjo uniformuoti skau
tai su vėliavomis ir mergaitės 
tautiniuos rūbuose. Po mišių 
prie to kapo už visus žuvusius 
tautiečius buvo atgiedota “Li
tera”. Pamldų metu giedojo 
choras “Daina” liūdnoms sukak

tęsiamas parapijos salėje. Pas
kaitą skaitė Katalikų Kultūros 
Draugijos pirmininkas dr. Al. 
Mauragis. Jis priminė, kad. šios 
dienos minėjimas lietuviui turi 
būti kaip rekolekcijos, gilaus 
susimąstymo diena, diena pri
siminti savo tautines pareigas 
tremtyje ir pasiryžti jas išpil
dyti. Svarbiausios tautinės pa
reigos tremtyje, prelegentas 
pabrėžė, yra šios keturios: lan
kyti lietuviškus susirinkimus ir 
parengimus .skaityti lietuvišką 
spaudą, remti savaitgalio lie
tuviškas mokyklas ir įmesti pi
nigėlį į kiekvieną lietuvio iš-
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Plgua, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Ii artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
MIS 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.
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Mūsų mielam nariui
A. | A

VLADUI KUKUČIONIUI
mirus, jo žmonai ir dukrelėms, jų giliausio skausmo 
valandoje,, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame.

AMERIKOS LIETUVIŲ BALSO RADIO KLUBAS 
Detroit, Mich.

IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— Birželio 16 d., 1956, Carls 
Restorane ALT0 L03 Angeles 
sk. surengė vakarienę Karoliui 
Žalkauskui, kuris šiuo metu a- 
tostogavo Kalifornijoje ir vieši 
pas žmonos seserį Jadvygą Ta- 
mienę.

— Lietuvių Dienų metinė ge
gužinė įvyks rugpjūčio 12 d., 
Reseda parke, Calif. Jos pelnas 
skiriamas LD tobulinti.

— Neseniai susiorganizavu
sio L. Angeles Liet. Rep. klubo 
valdyba taip pasiskirstė: pirm. 
L. Valiukas, vicepirm. K. Luk- 
šis, sek. J. Kojelis, B. Skirienė, 
Sylvia Wilkaitė, ižd. G. Rude
lis. ,

— Gen. St. Raštikio atsimi
nimų “Kovose dėl Lietuvos” I 
tomas jau išspausdintas. Knyga 
turi 704 pusi., gausiai iliust
ruota, gražiai įrišta. Kaina $7. 
00. Gaunama Lietuvių Dienų 
adm. ir pas visus spaudos pla
tintojus.

KANADOJ
— The Ensign, Kanados įta

kingas laikraštis, redaguoja
mas R. W. Keyserlingko, buvu-

Paskutiniame numery yra net 
du straipsniai apie Lietuvą.

BRAZILIJOJ
— Sao Paplo lietuviai savos 

spaudos kaip ir neturi, rašo S. 
Teresevičienė. Turime du nedi
delius laikraštėlius, kuriuos 
veik atmintinai išmokstama. 
Todėl gauti knygų, žurnalų ir 
šiaip jau spaudos yra tikras 
džiaugsmas ir malonumas. Gėda 
prisiminti, kad esame tokie ne
turtingi ir nepajėgiame užsisa
kyti Jungtinėse Aiherikos Vals
tybėse leidžiamų laikraščių, žur 
nalų ir knygų. Tiesa, mūsų tar
pe yra ir tokių, kurie išgali tą 
padaryti ir padaro, bet gauta ja 
spauda nesidalija su kitais. Iš
imtį daro tik kun. Šeškevičius, 
kuris viską, ką tik gauna ati
duoda lietuviškai mokyklai. Jis 
ir savo algą išdalija neturtin
giems. Lietuvišką mokyklą lan
ko daugiausia neturtingų tėvų 
vaikai. Rankdarbių taip pat mo 
kosi daugiausia neturtingos mer

tiestą ranką, primenant, kad 
lengviau yra duoti, negu ištie
sus ranką prašyti. ,

Po paskaitos buvo keletas de 
klamacijų ir pasirodė Sydnė
jaus Sporto klubo “Kovas” tau
tinių šokių grupė su Bernotai
tės paruoštu vaizdeliu “Už ką 
jie mus tremia”. į

Minėjimą pravedė Pr. Saka
lauskas.

Panašūs minėjimai buvo su
ruošti visose didesnėse lietuvių 
kolonijose: Melbourene, Adelai
dėje, Geelonge, Canberroje, 
Brisbane ir Newcastle.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiini 
leief. REpubtto 7-ftS<f3 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Vbą rttUų namų apšildymo 
riatemoa įvedimas, perdirbi

mas Ir patatoymaa 
Greitu, aąžinlngaa ir pigna 

patarnavimas

ATLAS FUELCO.
JI t i to m 

4919 So. Paulina St 
PRoapect 6-7960 
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IR TOLI
gaitės, tokios, kurioms prisiei
na padėti nusipirkti siūlų, ada
tų ir kitokių reikmenų. Dabar 
pas mus viskas labai pabrango, 
ypač maistas.

CHICAGOJE
Atleidžia geležinkelių 

darbininkus
Ryšium su plieno fabrikų dar 

bininkų streiku, sumažėjus 
transportui, atleidžiama tūks
tančiai darbininkų geležinkelių 
linijose, kurias jungia Chicagos 
pramonės sritį su kitomis kraš 
to dalimis.

Kur statys suvažiavimų 
salę?

Komisija, kuriai pavesta rū
pintis pafetatymu didžiulės su
važiavimų ir parodų salės Chi
cagoje, viešame piliečių apklau 
sinėjime gavo net aštuonis pa
siūlymus — kuri vieta būtų ge
resnė tai salei. Amerikos Ar
chitektų sąjungos Chicagos 
skyrius, darbininkų unijos — 
priešingos sumanymui tą salę 
statyti prie ežero, ties 23 gat
ve. Be kitų, siūloma tą salę sta
tyti kiek į šiaurę nuo miesto 
centro, kur bus kuriamas val
dinių įstaigų centras.

$3,500 laikrodis už $5
Čikagietis Cush Bey, 18 m. 

amžiaus .nupirko nuo nepažįs
tamo žmogaus laikrodį už $5 ir 
padovanojo savo žmonai. Laik
rodžiui sugedus buvo nunešta 
taisyti ir laikrodininkai nusta
tė, kad papuošalai, kurie laiky
ti stikliniais, tikrumoje yra dei 
mantai ir rubinai. Ir jų ten įso
dinta netoli šimto. Laikrodis 
įvertintas $3,500. Buv0 praneš
ta policijai, kuri neranda pa
grindo manyti, kad Cush Bey 
būtų laikrodį pavogęs. Jeigu 
kas neatsišauks paskelbus laik
raščiuose, laikrodis bus atiduo
tas tam, kuris jį nusipirko už 
$5.

35 susirgimai poliiu
Birželio mėnesį Chicagoje 

įregistruoti 35 nauji susirgimai 
polijo liga. Tai didžiausias įre
gistruotų naujų susirgimų skai
čius birželio mėnesį nuo pat 
1911 metų.

Padėka
Mažosios Lietiįvoii Rezistencinis 

Sąjūdis šiuo reiškia nuoširdžią pa
dėką Chicagos Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugijai už mažlietuvių su 
važiavimo globojimą, o ypatingai 
draugijos ponioms ir panelėms už 
suruoštas vaišias suvažiavimo daly
viams, Dėka jų pasišventimo buvo 
galima atlikti suvažiavimo drfrbus 
per numatytą laiką.

MLRS Prezidiumas.

Licensed, bonded plumben
Joks darbas nėra didelis ar malas 
šaukite dabar. Kalbame lletovtlkai 

TeL REpublic 7-0844
WAlhrooh 6-.U51
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VASARVIETE “NIDA”

Sav, Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

Tel. Michigan City TRiangle 3-2711
Lietuviškas maistas, alus ir vynas 

Gera maudymuisi vieta
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itllekami motoro remontai, lyginimo. 
Aalymo darbai Ir keičiamo* dalys

CALL-ME-MOTORS C0.

178,495 mokesčių už 
nuosavybę

Chicago Land Clearing komi 
sija už savo įgytus plotus su
mokėjo $178,495.94 valstybinių 
mokesčių. Tai didžiausia suma 
už nejudomą nuosavybę įnešta 
valstybės iždui Chicagoje. Ta 
žemė bus perleista privatiems 
kontraktoriams, kurie statys 
namus.

Suvažiavo 1,900 mergaičių
Chicagoje vyksta suvažiavi

mas busimųjų namų tvarkytojų 
— mergaičių, priklausančių Fu 
ture Homemekers of America 
organizacijai. Iš viso suvažiavo 
1,900 delegačių, kurios savo po 
sėdžius baigia šį penktadienį. 
Delegatės dalyvavo fejerkų de
monstravime Soldier Field sta
dione liepos 4 d.

Grįžo iš Rusijos
Atominės fizikos specialistas 

John Marshall grįžo iš Rusijos 
į Chicagą. Jisai sako, kad rusai 
stato net didesnius įtaisus ato
miniams tyrimmas, kaip ameri
kiečiai, jie turį gerai paruoštų 
mokstrfinkų. Rusų lhbloratori- 
jose jam teko matyti perspaus
dintus tūkstančius amerikietiš
kų žurnalų. Tačiau .mūsų moks- 
liinnkas pastebėjo, kad rusų ty
rinėtojai savo darbuose nėra
taip laisvi, kaip amerikiečiai.

1

Našlė paliko $1,400,00
Helen Wormse, advokato naš 

lė, gyvenusi 181 E. Lake Shore 
dr., Chicagoje, mirė turėdama 
riai turto $1,400,000, labdarai 
65 m. amžiaus; paliko dukte- 
skirdama $100.00.

Vasara nemiela, jei negali 
žmoniškai išsimiegoti. Pirk vė
sintuvą ar vėdintuvą. Koks 
Tamstos butui būtų tinkamiau
sias, klausk pas Gradinską, J. 
G. Television Co., 2512 W. 47th 
Str., FR 6-1998.

TT. MARIJONŲ

STOVYKLA
BERNIUKAMS

Arti Chicagos

Hinsdaie, Iii., apylinkėje

Sezonas prasideda liepos 7 
1956 m.

d.,

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

berniukai ankščiau ir jaunesni.
Pirmosios savaitės vyks griež

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

Marian HIlls Seminary 
Clarendon HIlls, m.
Tel. HINSDALE 1441

Duoną Ir įvairina akoningaa 
bulkutea kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8889-41 S. Lituanica Avė. 

TeL Oliffride 4-6370
Pristatome , vtaaa krautuves 
ir restoranus, taip pat 11- 
siunCia | visus artimuosius 

miestus.


