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GRAŽINTI LAISWE SATELITU ŠALIMS - DULLES
Dar daug kalbama apie

Poznanės .darbininkų sukilimą
J. KU2MI0NIS, Anglija

Poznanės darbininkų sukilimas, suruoštas nepakenčiant rau- 
donųjų išnaudojimo, gaminant Sov. Sąjungai pramonės išdirbinius, 
<iar vis yra plačiai diskutuojamas pasaulyje.

Kas vyko Poznanėje, — gerai 
žinome: streikininkai pasirinko 
laiką, kada Poznanėje vyko tarp: 
tautinė pramonės paroda, ir už
sieniečiai buvo liudininkai atkak
lios darbininkų ir komunistų ko
vos. Streiko dalyviai, staiga šū
vių padaryti sukilėliais, užėmė 
kalėjimą, saugumo policijos būs
tinę bei radijo stotį. Paleidę ka
linius, sudeginę saugume suras
tus kaltinimo aktus ir sudaužę 
vakarų radijo transliacijas truk
dančią „pragaro“ mašiną, — pa
galiau turėjo kapituliuoti.

Komunistai išsigando 
streikininkų.

Būdinga, kad komunistai taip 
išsigando streikininkų, virtusių 

, sukilėliais, kad nutraukė telefo
no ryšį netik su Varšuva, bet ir 
su užsieniu. Londono „Daily 
Mail“ paskelbė birželio 30 d. šią 

. būdingą žinią iš Stockholmo:
„Visi telefono ryšiai šiąnakt 

nutrūko su komunistų tautomis 
Baltijos rytiniuose krantuose.
Švedų Telefono Bendrovė buvo 
painformuota, kad „atsižvelgiant 
į Jechninius sutrikimus“ jokio 
iššaukimo negalima priimti iš 
Švedijos betkokio Estijos, Latvi
jos ar Lietuvos asmens“.

kartais leidžiama spausdinti ir 
drąsesnių nuomonių. Kaikurių 
lenkų komunistinių laikraščių 
nebuvo įsileista į Čekoslovakiją, 
kad, matyt, ir ten nesukeltų noro 
atviriau reikšti savo mintis. 

Siūlo vakarams nesnausti

Liepos 4 d. „The Daily Tele- 
graph“ siūlo vakaramš nesnaus
ti, nes Chruščevui nebus patogu 
staiga nusigręžti nuo taip karš
tai skelbtos didesnės laisvės min
ties. Laikraštis siūlo, kad JAV 
pasinaudotų proga ir Rytų Euro
pos kenčiančioms tautoms pasiū
lytų ekonominę pagalbą. „Tai 
Stalinas paskutiniu akimirksniu 
uždraudė satelitams priimti šitą 
neįsivaizduojamą pagalbą. Jugo
slavija ir toliau gauna amerikie
čių pagalbą. Jei Washingtonas 
pasiūlytų pagalbą kitiems Rytų

Chicagos lietuviai
užsitarnavo garbes

CHICAGA. — Lietuvių kilmėą 
visuomenės veikėjai prašo* šio 
miesto tarybą žemės plotą, esan
tį tarp Marquette Rd., Rockwell 
St., 68 St., Washtenaw Avė., 69 
St^ir Califomia Avė., pavadinti 
„Lithuanian Plaza“.

Minėtą žinią pranešdamas, Chi 
cagos dienraštis „Chicago Ame
rican“ savo vedamajame, pava
dintame „Užtarnauta garbė“, ra
šo: Lietuvių kilmės amerikiečiai 
šią sekciją yra nusagstę svarbio
mis mokslinėmis, kultūrinėmis 
bei religinėmis institucijomis“. ,

Toliau pažymima, jog čia yra 
Marijos augšt. mokykla, Šv. Kry 
žiaus ligoninė, Šv. Kazimiero se
serų vienuolynas, Gim. Švč. Pa
nelės Marijos bažnyčia ir Da
riaus - Girėno paminklas.

„Lietuviško kraujo chioagie- 
čiai padarė arba dar daro svar
bius įnašus į šio miesto kultūrinį 
gyvenimą. Jie taip pat nenuilsta
mai dirba jų tėvų žemei iš komu
nistinės Rusijos pavergimo iš
laisvinimui.

Suteikiant garbės vardą „Lith- 
uanian Plaza“ sričiai, kurios pa-

Hilton viešbuty, Chicagoje, atidaroma demokratų partijos būs
tine, demokratų konvencijai. Iš kairės į dešinę: F. E. McKinney, 
rajono dir.. I. Edvardą. ' ’ ”■ • - — - .. —rajono dir., I.’Edvards, vicedirektorė. Stovi L. Benefield, 
rektorius, ir W. N. Roach, direktoriaus pavaduotojas.

'•--------

Okla., di- 
(INS)

Europos kraštams, laikydamasis 
to paties pagrindo, tai būtų ne .ž&ngąi grožyje ir kultūroje Jie

Dulles reikalaują rusų įrodyti
jų naujos politikos kryptį

WASHINGTON, liep. 11 d. — Valstybės sekretorius Dulles 
pareikalavo atstatyti nepriklausomybę komunistų pavergtoms tau
toms, kuo jie galėtų įrodyti savo naujos politikos reališkumą. j 

Sovietų sistemoje, Dulles pa-
reiškė žinių konferencijoje, tik 
demokratiškų institucijų įsteigi
mas, apsaugos prieš naikinančią 
despotizmo jėgą.

Edenas lankysis
Rusijoje

LONDONAS. — Anglijos mi-
Jis užakcentavo: „Todėl visas nisteris pirmininkas Edenas pra

Reikia manyti, kad Lietuvoje 
sužinota apie Poznanės įvykius. 
Galima įsivaizduoti žmonių nuo- 
taikas ir lūkesčius. Teisingai lie
pos 4 d. „The Daily Telegraph“ 
pastebėjo: sovietų užimtos vals
tybės sutvarkomos tiktai polici
nės jėgos. Tegu jų žmonėms bus 
duota daugiau laisvės, ir jie be
matant atsipalaiduos nuo Mas
kvos.

Nerimas kituose okupuotuose 
kraštuose t

Diena po dienos didžiųjų dien
raščių reporteriai praneša apie 
politinį nerimą ir kituose sovietų 
okupuotuose kraštuose. Būdin
gos žinios ateina iš Vengrijos: 
komunistų laikraštis „Szabad 
Nep“ liepos 3 d. patvirtino, kad 
Budapešte veikia opozicinis są
jūdis. Tas sąjūdis ypatingai sie
jasi su Petoefi Klubu ir buv. min. 
pirm. Imre Nagy, kuris praėju
siais metais buvo atleistas už 
„dešiniojo sparno“ politiką.

tik dramatinis patikrinimas, kaip 
laisvos yra jų vyriausybės, bet 
taipgi sumažintų Chruščevo rub
lio ofenzyvos perkūniją“.

Kadgovietų okupuotų kraštų 
vyriausybės yra tiktai iškamšos, 
vykdančios Maskvos įsakymus, 
— visiems aišku. Tiškus yra ir 
Kremliaus norai. Tačiąu juo to
liau, juo jam sunkiau tvarkytis. 
Teisingai pastebėjo vienas sovie
tų reikalų žinovas, anglų parla
mento atstovas Desmond Don- 
nelly liepos 4 d. „Daįly Mail“:

„Chruščevas padarė didelės ža
los komunizmo reikalams Vaka
ruose, tačiau jis tuo pačiu būdu 
nepaveikė Rytų. Pačioje Rusijoje 
jis režimui padarė ir kaikurios 
naudos“.

Pagaliau jis reziumuoja, kad 
mes įžengiame į naują istorijos 
periodą, kuris yra pilnas pavo
jaus, tačiau taipgi vilties palydi
mas. Anot jo, mums tereikia at
sigrįžti dvylika mėnesių atgal, 
kad pamatytume tks tolumas, ku 
rias perkeliavome. v

Trumpai iš visur

yra tiek daug pasidarbavę, būtų 
tinkamai išreikštas chicagiečių 
įvertinimas už jų visuomeninį 
darbą ir už žmogiškosios laisvės 
meilę“, — baigia laikraštis.

Malik’as mėgsta
Eisenhowerį

LONDONAS. — Sovietų Są
jungos ambasadorius Londone 
Jacob Malikas, sužinojęs apie Ei- 
senhowerio sutikimą kandidatuo 
ti antrajam terminui, išsireiškė, 
jog tai yra „gera“ žinia.

„Aš esu už Eisenhowerį“, pa
reiškė Malikas, — Europos gy
ventojai jį pažįsta, mėgsta bei 
pasitiki juom. Mes galime biz
niauti su prez. Eisenhoweriu“.

Kruščevas, kalbėdamas siun 
čiamam į Rytus Sovietų jauni
mui, pastebėjo, kad komunistams 
nėra reikalo ruoštis į trečiąjį ka

rą, nes jis įsigalės visame pa- 
Pasirodo, kad pastarųjų dviejų saUiyje, įveikdamas „kapitalisti-

savaičių bėgyje Petoefi Klubas, 
kurį yra suorganizavusios Buda
pešto jaunimo organizacijos, vy
ko karštos diskusi jbs, kurių metu 
stipriai kritikuotas dabartinis 
režimas. Komunistų laikraštis 
pripažįsta, kad buvo kalbama 
apie „naują revoliuciją“. Kalbė
tojai, girdi, kurie norėjo tas su
gestijas atmesti, buvę nušvilpti.

Paskutinio posėdžio metu bu
vo svarstomi spaudos laisvės 
klausimai. Žurnalistų Federaci
jos komitetas pasipriešinęs per- 
didelei laisvei. Tada tie, kurie 
palaiko Nagy, nutarę“ sušaukti 
atskirą pasitarimą- Kom. laikraš
tis paminėjo rašytoją Tibor De- 
ry, Nagy draugą, kuris susirin
kime reikalavęs panaikinti cen
zūrą, pagrindiniai pakeisti kraš
to politiką ir dabartinį komunis
tų lyderį Matyas Rakosi pakeisti 
Imre Nagy.

Būdinga vien tai, kad apie tai 
drįstama drąsiai ir atvirai kalbė
ti, nors kažin ko iš to sunku ti 
kėtis. Turima tikrų žinių, kad 
Lenkijoje ir toliau vykdoma 
griežta laikraščių cenzūra, nors

nę sistemą“, ir be karo. Komuniz 
mo pergalė „esanti būtina ir nė 
išvengiama“...

* I
• Per slaptą JAV senato vi

daus saugumo reikalams pako
misės posėdį pabėgusio į Vakarus 
vieno iš lenkų komunistų parti
jos vadų, Sverino Bialer, pareiš
kimu, lenkų komunistų vadams 
Kruščevas yra pažymėjęs, kad 
tariamasis sambūvis tarp JAV ir 
Sov. Sąjungas netruks ilgai. Pas
kum ateis tokia fazė, kada santy
kiai „turės pasidaryti visai aiš
kūs“...

• Pasipriešinimą raudonie
siems okupantams rodo ir Tibeto 
gyventojai, kur prieš kiek laiko 
įvyko sukilimas. Sukilimo sritin 
buvo pasiųsta apie 160,000 rau
donųjų kinų, kurių apie 40,000 
nugabenti tik į Tibeto sostinę. 
Prieš laisvės reikalavimus kinai 
pasiuntė bombas. Tačiau pasi
priešinimas tibetiečių nepalauž
tas nė ligi šiol, ypač rytinėje 
Golko provincijoje, kur daugu
mas tibetiečių priklauso rezisten 
elniam „Menang“ sąjūdžiui.

Rusai Sako, kad amerikiečių 
lėktuvai skridę virš Kauno ir kitų 
sovietų okupuotų kraštų miestų

WASHINGTON. — Rusija apkaltino amerikiečius, kad šių 
kariniai lėktuvai pacįarė didelį sovietų teritorijos pažeidimą. Mas
kva pabrėžė, jog minėti skridimai yra padaryti su noru pabloginti 
JAValstybių ir Sov. Sąjungos santykius.

Formalus Rusijos

• Vokiečių spaudoje pažymi
ma, kad Vokietijos Rytų zonoje 
nuo 1945 m. gegužės 8 d. ligi šiol 
per 70,000 suimtųjų stovyklose ir 
kalėjimuose yra mirę, .tarp jų 
apie 1,000 jaunimo iki 18 metų 
23,500 pasigendama, o apie 24,- 
000 yra dingę be žinios. Politinių 
kalinių dar vis tebėra 18,900. Jų 
sąlygos labai žiaurios. Dalyvavu
sių 1953 m. birželio 17 d. sukili
me apie 600 dar vis tebelaikomi 
suimti.

• Bolševikinių rašytojų sąjun
gos leidžiamas savaitraštis ,^Li
teratūra ir Menas?', 1956. IV. 29 

numeryje rašydamas apie „at
gimstančius paminklus“, skelbia, 
kad garsiojoj Vilniaus katedroj 
„šiomis dienomis buvo baigti vi
daus restauravimo darbai. Šiuose 
paikiuose rūmuose greit bus ati 
daryta paveikslų galerija, ir res 
publikos darbo žmonės galės čia 
susipažinti su praeities dailinin
kų kūriniais“...

• Sov. Sąjungoje yra, pradėta 
kompanija prieš triukšmą. Poli
cija per garsintuvus įspėjo Mas
kvos ir Leningrado vairuotojus, 
kad po rugpiūčio mėn. 1 d. nebus 
-galima, be rimto reikalo, varto
ti automobilių garso signalų.•

• Portlando, Me. gyventojas
Theron N. Colbath padavė prašy
mą dėl atsiskyrimo nuo savo 
žmonos, kadangi ji su elektriniu 
grąžtu gręžusi jam kojas. «• <

• E. J. Edgar iš St. Joseph, 
Mo., mokindamasis važiuoti dvi
račiu, susižeidė koją ir turėjo at
sigulti ligoninėn. „Mokinys“ yra 
73 m- amžiaus.

r „ protestas,
įteiktas soviskų ambasadoriaus 

Georgi N. Zarubin Valstybės sek
retoriui John Foster Dulles sako, 
kad JAValstybių kariniai lėktu
vai buvo įsiveržę į Rusijos teri
toriją, Pabaltijo srityje liepos 
mėn. 4—5 ir 9 dieną.

Maskvos radijo, vėliau, praneš 
damas šio protesto turinį, dar 
pridėjo, jog skridimai virš Rusi
jos teritorijos tegali būti verti
nami kaip apgalvoti, įvykdyti 
žvalgybos tikslais.

Protesto rašte buvo pažymėti 
sekantys skridimai: liepos mėn. 
4 d.: „DvimotoriB, vidutinio dy
džio bombonešis, perskrido lenkų 
— sovietų sieną netoli Gardino.

skrido keliu: Brest Litovsk — 
Pinsk — Bardnovfchi -— Kaunas 
— Kaliningrad, išbūdamas virš 
Rusijos 1 vai. 20 min.“

Tą pačią dieną, kaip sakoma 
notoje, kitas amerikiečių lėktu
vas taip pat pažeidęs sovietų te
ritoriją. *

Notoje taip pat pažymima apie 
amerikiečių lėktuvo įsiveržimą 
liepos mėn. 9 d., bet jokių detąlių
apie jį nepateikta./

Valstybės departamento spau
dos valdininko pranešimu, ši pro
testo nota bus perduota Gynybos 
departamentui.

Iki šiol Valstybės departamen
tas, dėl sonetų notos bei MaSk-

pasaulis stebės, kas tikrumoje 
išeis iš dabartinių aplinkybių“. 
Dulles dar pridėjo: „Jeigu jie 
(rusai) pakeis naminę bei užsie
nių politiką ir jos vykdymą Sov. 
Sąjungoje, visa pasaulio padėtis 
galės būti tuo pakeista. Mes vil
tingai laukiame tokios dienos“,— 
išsireiškė valstybės sekretorius.

Valstybės sekretorius savo pra 
nešime padarė ir daugiau pareiš
kimų, būtent jis užtikrino, kad 
JAValstybių ir Indijos santykiai, 
nežiūrint kai kurių nelygumų ir 
sutrikimų dėl užsienio politikos, 
yra geri.

Taip pat jis parėmė viceprez. 
Nixono mintį, kad J A Valstybės 
duos paramą ir toms valstybėms, 
kurios yra remiamos ir Sovietų 
Sąjungos. \

Mirė bevaidindama
mirštančiųjų

MINDEN, Vokietija. — Mane 
Vieker, 19 m. amžiaus vokiečių 
mėgėja artistė, vaidindama mirš- 
tančiąją, mirė nuo širdies prie
puolio. Vaidintojų grupė čia sta
tė veikalą „Daktaras ir pacien
tas“, kurio metu vienas artistas 
staiga pastebėjo, jog vaidintoja 
tikrai yrk bemirštanti. Tada at
skubėjo gydytojas, bet jis jau 
nieko negalėjo pagelbėti. \

nešė, jog jis sekančių metų gegu
žės mėnesį lankysis Maskvoje. Jį 
palydės užs. reik. sekretorius Sel 
wyn Uoyd.

Edenas pareiškė, kad ši kelio
nė bus atsilyginimas už Rusijos 
premjero Bulganino ir komunis
tų partijos šefo Kruščevo vizitą 
Anglijoje.

Po to, jis praskrido virš Minsko, vos radijo apkaltinimų, dar ne-
Vilniaus, Kauno ir Kaliningrado, 
įsiverždamas iki 200 mylių į Ru
sijos teritoriją“.

Liepos mėn. 5 d. — „Panašus 
lėktuvas >š Lenkijos liaudies res
publikos pusės įskrido į sovietų 
oro zoną prie Brest Litovsk. Šis

padarė jokių paaiškinimų.
• James W. Troxell, 87 m. am

žiaus Hollywoodo gyventojas bu
vo subadytas savo žmonos — 
Maxine mėsininko peiliu į.pilvą 
už tai, kad, ryte atsibudęs, šis 
liepęs jai parnešti alaus.

• - -j
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Įlipo į Himalajus;
suplonėjo 2 coliais

NEW DELHI, Indija. — Ang
lų 6 moterų — kalnų kopėjų gru
pė čia sustojo poilsiui, po įlipimo 
į šešias augščiauaias Himalajų 
kalnyno viršukalnes. Jos sakosi, 
kad kopimas joms padėjęs ir vi
sos per liemenį suplonėjusios apy 
tikrai po 2 colius. Kopėjų vadove 
buvo Joyce Dunsheath, 53 fnetų 
amžiaus moteris.

5
Kalendorius

Liepos mėn. 12 d.: šv. Jonas 
Gvalbertas; lietuviški: Margis ir 
Skaidra.

Saulė teka 5:27, leidžiasi 8:26.9 *
* -X

Oras Chlcagoj©

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien — da
linai debesuota, galimas lengvas 
lietus. Aukščiausia temperatūra 
85. Penktadienį — debesuota ir 

\vėsiau su lietaus galimumu.

Filmas “Kalinys”
laimėjo premijų

LUKSEMBURGAS. — Anglų 
filmas „Kalinys“ („The Priso- 
ner“), kuriame pagrindinę rolę 
vaidina Alec Guinness, laimėjo 
tarptautinio katalikų kino biuro 
1956 m. premiją. Joje yra vaiz
duojamas Vengrijos kardinolas 
Mindszenty, komunistų įmestas 
•į kalėjimą ir po ilgo kankinimo 
prisipažinęs kaltu.

Išjojo iš stiprios
raudonųjų globos

VIENA, Ąustrija. — Po tarp

tautinių jojimo varžybų įvykusių 
pereitą sekmadienį Vienoje, du 
geriausieji vengrų jojikai „išjo
jo“ į laisvę. Kaip pranešama, jie 
ir dar vienas arklių prižiūrėtojas 
neatėjo į geležinkelio stotį, kada 
likusieji Vengrijos jojikai ruo
šėsi vykti atgal į Budapeštą.
• Saarro krašto parlamentas 

vienbalsiai nutarė priimti Vokie
tijos tautines spalvas: juodą, 
raudoną ir auksinę savo vėliavos 
spalvoms.

Jungtinių Tautų gen. sekr. Dftg 
Hammarskjold, šiuo metu keliaujan
tis po Europos kraštus. (INS)

■s r

TUANSrOUTATION

'ęiNTtMST

FISCAl YEARS1916 1940 1955

šioje tabelėje, paruoštoje “National Industrial C^nference Board“, 
New Yorke, parodomos via didinančios JAValstybių valdžios išlaidos. 
Pavyzdžiui, nuo 1918 m. iki 1955 m. gynybai skirtos išlaidos padau- 
gėjnsioa net 76 kartus. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Vakarį Vokietijos naujai sutvertoji aviacija užsakė 187 

dvimotorius prancūzų transporto lėktuvus.
— Bulganmas vakar pasakė kalbą Augščiausiojo sovieto sesi

joje Maskvoje, kurioje pažymėjo, kad įtempimas tarp Rytų ir Va
karų yra sumažėjęs.

— JAValstybės, Japonijos mokslininkų pranešimu, išsprogdi
no galingiausią vanderįilio bombą Bikinio saloje.

— Dag Hammarskjold, JT gen. sekretorius, tarėsi su Jugosla
vijos prezidentu Tito.

— East St. Louis, IU., gaisras sunaikino Schmidt Roofing <S> 
Siding Co., pareikalaudamas 200,000 dol. nuostolių.

— Graikijos karalius Paul ir karalienė Frederiką aplankė že
mės drebėjimo nualintą Thera salą ir paguodė nuo nelaimės nu
kentėjusius asmenis.

— Anglų kariuomenė ir policija apsupo apie tOO graikų kiprie- 
čių, kurie priklausė EOKA —- pogrindžio organizacijai. \

i' ►
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Ketvirtadienis, liepos 12, 1956&
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS

, , ................... ■ ■ ■■ i =====

jau dabar turėtų ruoštis daly
vauti. Vyresnieji turėtų stovyk
las paremti materialiai ir mora
liai. Stovyklose vyresnieji bus 
laukiami kaip svečiai lankytojai.

Todėl visi važiuokime. Pabė
kime iš miesto dulkių j gamtą, 
idant grįžtume pilni energijos 
naujo darbo pradžiai. 6.

CHICAGIECIŲ ŽINIAI

Studentų at-kų draugovės su
sirinkimas — išvyka bus liepos 
15 d. pas tėvus marijonus, Hins- 
dale, III.

Šiai išvykai visi dalyviai punk 
tualiai 9 vai. ryto renkasi prie 
Dariaus ir Girėno paminklo Mar

DR. K J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: <255 W. 6Srd 88, 
Ofiso tat REUaaoe 5-4410 

BesUL tolei. GBovehill 6-0617
▼fUssndos: 1-1 p. m. Ir 6-8 p. m.

Penktad. tik po pistų. 
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

i vykioje dalyvavimas mokslei
viams turėtų būti būtinybė. Tik 
per stovyklavimą yra įmanoma 
palaikyti didesnę sąjungos vie
nybę ir bendravimų.

į, v • 'i
j Tačiau nebus galima mokslei-Į 
viui ištrūkti iš miesto, jeigu 

j jam nepadės mūsų vyresnieji. 
Mūsų sendraugiai turėtų ne tik 
siųstf savo vaikus į stovyklas, 
bet taip pat padėti išlaikyti tas 
stovyklas, paremiant jas finan-

: siškai. Visi žinome, kad toks 
stovyklų'* ruošimas kainuoja la
bai daug. Gi pajamų gauti iš

’ kur nors yra sunku. Todėl jau- 
Į ■' nesniesiems vyresnieji turi pa- 
į dėti. Daugelis vyresniųjų gauna 
į atostogų iš savo darboviečių. 

Jaunieji nedirba ir jiems atosto
gų niekas nesuteikė. Jiems ui 1 °vatostogas niekas neužmokės. 

f Jiems reikia padėti.
Siųskime jaunimą ir savo au-

’- kas d stovyklas. Stovyklų ren- 
.- gėjai ruošia programas, kviečia 
e paskaitininkus ir jų didžiausias 
e noras yra padėti praleisti mūsų 
s jaunimui tas dvi savaites ko ge- 
o riausiai. Vadovybės lauks jau- 
n nimo stovyklose. Gi jaunieji

po to — smagus pasilinksmint 
mas gamtoje.

(Nukelta į 5 psl.)

ųuette parke, iš kuri visi orga
nizuotai vyks į susirinkimą.

Programoje bus įdomi J. Ma
nelio paskaita, bendri pietūs, o

Of. Nina KRIAU6ELI0NAITI
(Gydytoja Ir Otrirurgč) 

motickų ligų ir aki amujoi 
SPECIALI ST®

1750 Wost 7 Irt Btrert 
(Kampu 71st Ir Californla) 

reL oftao ir res. REpublio 7-4146 
Vai. 11-1 Ir 6-8 v. ▼. fiešt 1-4 p. p. 

Prlšmlmas tik pagal susitarimų.

x DAINA televizijos bei ra
dijo krautuvė ir taisymo dirb
tuvė perkelta į erdvesnes patal
pas: 3321 S. Halsted Str., tėl 
CLliffside 4-5665.

Oflao tol. OLiffside 4 2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1171

DK. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki » v. vak. 
etUd. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek.

Redaguoja JONAS ŠOLICNAS ir VACLOVAS KLEIZA 
Telefonas — PRospect 6 - 2796 

Medžiagą siųsti: Jonas Šoliūnas, 5254 So. Trumbull Avė. DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Ohlrurgč) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
8PBC1AL18T1

7156 South We«tern Arenai
(MBDICAL BU1LD1NG) '

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 ▼. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fieštad. 11 
vai. ryto iki S vai. popiet.

Ofloe tol. RE. 7-1168 
Rea tai. WAlbrook 6-3766

TeL oflao HE. 4-66V8. rm. PR. 6-73*8

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Oarfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—8 

fieštad 1 e nia ta nuo 1 Iki 4 vai. ų. p. 
Išskyrus ketvlrtad. ir sekmad.

Važiuojam, važiuojam!
Mokslo stovyklose. Ta DR. FL. TALLAT-KELPŠA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 West 16th Street 

Vai.: kasdien 6-8, fieštad. 1-3 
Telef. TOwnhall 3-0866 
2534 West 68th Street 

Vai.: Uk Iš anksto sunitams.
Telef. HEmlodk 4-7080, ncaUaklim 

skambinu CEntral 6-2284.

Vasara jau įpusėjo, 
dienų pradžia beveik jau ranka kad kiekvienas moksleivis 
pasiekiama. Vėl, grįžti reikės lyvautų bent vienoje stovykl 
daugeliui mūsų į mokyklos šuo- Ar reikia dalyvauti stovykh 
lą ir vėl visą žiemą teks pra- Žinoma, kąd rteikia. Tui 
leisti uždaruose, namouse. Ta- nereikia daug aiškinti apie 
čiau prieš mokslo metų pradžią vyklavimo naudingumą rr 
dar daug^jjienų. Dienų saulė- jaunimui. Daugeliui mūstf 
tų, dienų karštų, kurias gale- venant didžiuliuose miestu 
lėtume praleisti gamtos ir mes retai turime progos pi 
draugų prieglobstyje. voti gamtoje ir pakvėpuoti

Kaip ir kiekiveną vasarą, taip ru oru. Mes visus metus g< 
ir šiemet, sutdentai ir mokslei- me miesto dulkes, kurst 
viai ateitininkai ruošia vasaros nuo fabrikų sirenų ir trokšt 
stovyklas savo sąjungų na- miesto dūmųtse. Ir retkari 
riams. Abiejų sąjungų centro yra būtina išbėgti iš visc 
valdybos jau dabar planus daro, triukšmo. Ypatingai trum 
pranešimus rašinėja. Taigi ruo- laikui pagyventi gamtas į 
šiasi stovyklai. Jau žinome, kad globstyje. Stovykla yra vie 
studentai stovyklaus kažkur ne- telė proga, kada jaunimas 
toli Baltimorės. Tiesa, sakė, kad, ir turėtų pabėgti iš miesto, 
ir Anapolis, kur kariuomenei va- Stovykloje moksleiviai t 
dus ruošia^ taip pat netoli. Sa- progą susitikti naujų dra 
ko, kad graži'ir patogi vieta, pažinti naujų vaidų ir pasu 
Manykime, kad taip ir yra. Pri- ti daugiau žinių, 
leiskime, kad daugelis studentų Jeigu norima, kad. moksli 
ten suvažiuos, poilsiaus, dirbs, sąjungoje būtų bent koks t 
rinks savo valdžią. tisumas, bendravimas, t. y.

moksleiviai ?

DR. VYT. TAURAS- 
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 5lgt St 
Tel. PItoepect 8-1323 arba WE 6-5577 

Oftao vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri, 
Trečlad. ir Penktad. 6-8 vai. vV, u 

fiefitadlenlata 2-4 vai. popiet.

TeL ofiso YA. 7-5557, rea. RE. 7-4864

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Wert 47th Strert

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki S:80 
Ušdara trsč. visa diena ir fieštad. velt

— Pritaiko akiniu. —
6S22 So. Western Avenoe 

Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-8 vai 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Oflao telefonas: PR 8-3338
Rea telef. WAlbrook 6-6076

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 West 5Ut Street 

▼ai. pirm. Ir antr. 10 Iki 13 ryto, 
21kl 4 Ir 6 iki 8 popiet: ketv. ir 

penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 8 popiet Šeš
tadieniais 10 iki 3 vai. popiet.

Oflao tel.PRospect 6-1786 
Rez. tel. GRovebiU 6-560*

Įtinu naują dideli sunkvežimi 
ir apdrauda*

2313 W. 91rt St. Chicago, HL 
Tel. PRescott 9-2781

DR. A. MACIŪNAS
6700 S. Wood Street

Atostogose iki rugp. 2 dienos. 
Reikalui /sant prašom kreip

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

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

CHIRURGAS
6255 South tVestern Avenno

VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—8 v
Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 

sekmadieniais uždarytaQ|Z|D’Q S E LF wl\lr O SERVICE

Liquor Store
DR. VL BLAŽYS

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
<701 South Damen Avenas 

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

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

Telef. oftao LAfayette 3-6048 
Rea.: WAlbrook 5-8048

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street

Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir, 6—S v. vak. 
Šeštadieniais 1—4 v. b. p.

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
Office: 10748 South Michigan Ava 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly HlUs 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 8 v. v., 
Lšskirus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Oftao — PUlIman 6-6766 
______Buto — BEverly 8-3946

5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202
LIEPOS MftN„ 12, 13 ir 14 DIENOM

TeL ofiso PRospect 6-9400
Rezld. PRospect 6-9400

DR. ONA VAiKEVICIUS
(Vaške vičiūtB)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenoe

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vaL 
vak. fieštad. 1-4 p. p. Trečladl.nlata 
Ir kitu laiku tik ausitaru.

Bet ką gi veiks
Dvi moksleivių stovyklos 

Moksleiviai nenusileidžia sa
vo vyresniesiem^ bičiuliams ir 
taip pat ruošiasi stovyklauti. 
Jie šiemet renkasi J dvi vietas: 
rytinių apylinkių moksleiviai sto 
vyklaus Marianapolyje. Stovyk
lai vadovaus kun. V. Martinkus >4
vakarinių apygardų moksleiviai 
vyks į Crowri Point, Ind. Sto
vyklą čia ruošia MAS Centro 
Valdyba. Rytinė stovykla bus 
nuo liepos 28 iki rugpjūčio 12 
d. Ihdianoje ruošiama stovyk
la bus nuo rugpjūčio 11 d. iki 
rugpjūčio 25 d. Taigi labai jau 
norintieji stovyklauti ir nebiją 
didelių kelionių kaikurie moks
leiviai galėtų dalyvauti abiejose

Tel. oftao HE. 4-6848. rez. HE. 4-8884

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEmL 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagak susitarimą

12.00 } metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mšgink NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite 62.00 už 8 oz. bonkų.

'T. bitautas
302 S. Pearl St., Denver, Colorado

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Weot 71st Street

Vai. Plrm.,i ketvlr., penkt. 1-4^lr 7-8 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal Sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS nt CHIRURGAS 

<817 South Westeni Aveaue 

Chicago 28, RL 
Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublio 7-4900

Rezidencija: GRoyehlU 6-8161

GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Ct. Ooera

Kasdien 10-12 vai ryto Ir t-l ta 
vak. Šeštadieniais 10-3. 

Trečiad. uždaryta
Ofiso Ir buto tel. OLymple 3-1*61

M O V I N G .
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus ir pervežimus 

iš tolimų ir artimų atstumų.

Tet BL 7-7075 arba 
PR 8-9842

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—6; 7—9. 
Seštad. 10—12. Trečiad. uždaryta. 

LAfayettę 3-4949 
Namų — CEdarcrcst 3-’<786

TeL oftao VIctory 3-1581
Rez. VIctary 1-0743

DR. t VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHTRTrRflAfl 

802 West Slst Street 
Kamp. Halsted Ir Il-moa gatvtųj 

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

GYDYTOJAS ik chirurgas 
4157 Archer Avenue 

Oftao vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0036

Rezidencijos tol. BEverly 8-8364 

ToL oftao VI. 7-0600, rez. RE. 7-6B67

DR. DR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
(Spec. moterų ligos Ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Californla Avė. 

▼AL.; 2—4 Ir 6—8 v. p. p.
Sešt. 2—7 Vai. p. p.,

’ Išskyrus sekmadienius.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St. 

Kasdien S—7 vai. vak.
Vestuvių nuotraukos ir 

ougštos rūšies fotografijos 
mūšy specialybe

fieštad. nuo
1—5 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Oftao tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St., tel. Republle 7-8616.

Tel. oftao PR. 6-6446, rea. HE. 4-*156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Bd.

VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

A UO L ASSSLLN TJ ŪMIŲ 

SKAUDANČIŲ VAIZDŲ 

IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kuris kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ,. ZAIZDŲ, 
negali ramiai sčdSti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenčjuslos žaizdos 
bieštl Ir skauda. Kad pašalinti tų 
ntežfijlinų Ir skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mų ir galfisite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skan
džių nudegimų. Ji talpg1 pašalina 
nležejluių Ilgos vadinamos PSORIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimų likos 
vadinamos aTHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perifcyšimų 
tarppiričių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiflstančios, suskilusios odos dedtr- 
vinlų, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tlhkama vartoti vaikučiams, kada pa 
•Įrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gsra gyduolš nuo 1A 
virtinių odos ligų. Ls
gulo Olntmsnt yra 
parduodama po 76

Pirkite valstlneseChl • 
rago) Ir apylinkėse— "įfc.
Mllwaukee, Wisc.,Oa 
ry Ind.lr Detrolt, Ml- 
chlgan arba rašyki- 
te Ir atsiųskit*

Oftao telefonas — BIshop 7-363C
DR. AL RACKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenoe

(Kampas Kędzle lr Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 8 vai. 

Trečlad. lr sekmad. tik susitarus

' (Incorporated) 

EDVARDAS tLIS, sav, 

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

TeL oftao CA 6-0357, rez. PR 6-6658

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rea. PR 6-6656 
Rezld.' 6600 S. Artoslan Ava. 

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. n.: 6—9 v v.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
756 West S5th Street v 

(kampas Halsted lr 86-ta gatvi) 
VAL. 1—4 lr 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2280
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street 

▼AL.: Pirm., antr., Ketv., penk 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:0 
fiešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. 
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJA* 

▼Iri 38 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1828
Pritaiko aklnlua.
Kreivas akta

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS) ,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marauette Medical Center 
6132 So. Kedzie Aveaue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—8 v. vak.
Trečlad. lr šeštad. pagal sutarti

GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ PAS

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
U J A S . £5=2230^^. z N A U J -A S
9 5 6 , . / 19 5 6

RYSLER .. —" « PLYMOUTH

Tikrina akta: pritaiko akintas, 
keičia stiklus ir efimua.

4456 So. Oalifornia Avė., Ohlcago 
Saukite YArds 7-7881 

Priima: vakarais 6 Iki 8; šeštad.
10 vai. ryto Iki 4; trečlad. ir sekmad. 

tik susitarus.

Ofisas Ir akinių dlrbtuvfi
756 West S5th Streot 

Vai. nuo 10 Iki 3, nuo 6 Iki S, trs- 
čtad. nuo 10-12, penktadieni Zš-8 U 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

Tel. ofiso PR. 6-8838, rea RE. 7-8188

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 W«ri 6Srd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. lr 7:80 
Iki 8 vai. Trečiad. Ir Sefit. uždaryta

Tel. ofiso YA 7-4787, rea PR 6-188u

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Avė. (kamh. 811)
Vai. nuo 8—4 lr 6—8; trečlad., Seš
tad. lr sekmad. tik pagal sutartj.* 

Jeigu neatsilieps viršminštl telefonai 
šauk i to MIdway 3-0001

Telefonas ORovehlll 6-1686
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIU LIGŲ SPECIALISTO

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 8—12 Ir 7—8 v. v. pagal 

susitarimų Išskyrus trečiadienius
2422 We*t Marąnette Bd.

LEGULO, Depeu-tment D. 
5618 W. Eddy St. CMcaco 34, BL

Palengvinu aklų (tempimų, kurto 
yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegyste lr tollregye- 
te. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mašlauslus 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
| mokyklos valkus.

<712 South Ashland Avsue 
Tel. YArds 7-1378

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. fieštad. 10:86
Iki 6 vai. Sokn^As treč. ušdara.

Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpiginta* kaina*

m P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthnpedas - Protestatm 

Aparatai-Protesal, Med. ban- 
< dažai. Spec. pagalba kojom

(Arcta Supports) Ir 6.L 
Vai.: 8-4 lr 6-1. Šeštadieniais 8-1. 
0RTHOPEDIJO8 technikos lab. 

3860 W. 63rd St. Chicago 26, nL 
Tel. PRospeot 6-6084.

Telefonsis REilance 6-1*11

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
' 3925 West 59th 8treet 

F AL. 1—4 popiet. 6:80—8:80 vai 
Trečlad. pagal sutarti

STATYBAI 
IB NAMŲ 
PATAISYMUI 
PBISTATOM 
Vhokių Bflfiių 
MEDŽIAGĄ DRAUGAS 

THE LTTHUANIAN DAILY FBIE|VD 

H." Oakley Avė., Chicago 8, ni. Tel. Vlrgtata

Te*, ofiso to buto OLymplo 2^-418*
DR. D. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
<988 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—s v. Ir 6—8 v. vakare 
Išskyrus trečiadienius 

Butas 1636 So. 46th Ava 
•aštadlenlšls 18 Iki 4 popiet

CARR MOODY 
LUMBER CO. ■ntered ta Beoond-Claao Matter Marob 81, 1816, et Chleage, nitaoto 

Undes the Aet of Marob S, 1878.
ember of the Catholtc Presu Ase'n SUBSCRIPTION RATM
abUsked dally, ezept Sundaya, 81.00 per year outstde of Oklont

hr th* 88.00 per year In Chloago A Gloeg
Ithuanlaa Oathollo Prens Soclety 88.06 pšr year In Oaaada

iloagoj Ir Cteeroj 86.00 8.00 81 78 8LI
itur JAV b Kanadojd 88.00 84.60 88.18 |i.«
Istenyje 811.00 86.60 88.06 81.1

STASYS LITWINA8, Prea.

3039 So. Halsted St.
' Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių PriBtaty 
mą Teikiame Nemokamai

Raštinį athlara kandJen nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro lr 
lefitadieniaia iki 8 vai. vakaro. I

BALZEKAS MOTOR SALES, INC
Oftao telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

<146 S. Archer Ava.
VAL. Kasdien popiet nuo 18-2:80 v 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:30 v 

Trečiadieni tik sueitame

CHRYSLER - PLYMOUTH DISTRIBUTOR
4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. VIrginia 7-1515 
Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobijių pardavimo ir Temontavimo įstaiga

Redakelja sttalpsnlds taiso savo nuožiūra. Nsaunaudotų straipsnių
saugo. Juos grųHna Uk Iš anksto susitarus. Rsdakolja ui sksIMsau ta 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus psošymų.

PIGIAI IR SAKIU

PERKRAUSTAU
BALDUS
\ irtoji: u: is. toliau 
K. EIDUKON1S

GRAIN ALCOHOL. 190 Proof

V.S.P. Fifth. . $4-89
BISQUIT, THREE STAR COGNAC Fifth $4.69
GRAND ARMAGNAC

•

t.

12 year old imported braudy Fifth 83-90
PEBBLEFORD 8 year old Bonded 

VVhiskey Fifth $3-69
MARQUITA PORt WINE Fifth $1.29
CINZANO VERMOLTH

Sweet or Dry Fifth 81.39
KUAFA WINE .............................................................................. . Fifth 81-69
TAM “0” SHANTER Imported Scotch

Whiskey Fifth 83-68
WURZBURGER, IMPORTED BEER

Caw> of 24 bottles Case 87-50
LOWENBBAU, IMPORTED BEER 

Case of 24 bottles

i
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RELIGIJA IR KOMUNIZMAS
Vakar buvo trumpai užsiminta, kad komunistų partija So

vietų Sąjungoje tebėra viskas. Komunistų vadovybė savo ofi
cialiame organe “Pravda” aiškiai pasisakė, kad jokiam kito
kiam politiniam ar kitokiam sąjūdžiui Sovietų Sąjungoje nėra 
ir nebus vietos. Ji( komunistų partija) net galvoja už visus 
žmones. Komunistiniame “rojuje” žmonėms taip ‘“lengva” ir 
“gera”, kad net patiems ir galvoti nereikia. Už juos partija 
galvoja.

Toji pati komunistų partija ir religijos reikalais “rūpinasi**. 
Ir čia nemažas “palengvinimas” bažnyčių vadovybėms, kurioms 
kiekvienu atveju labai artimai net iki įkyrumo “talkininkauja” 
partijos paskirti komisarai.

Kai naujieji Kremliaus diktatoriai pradėjo kalbėti apie ga
limumus komunizmui gyventi taikoje su kapitalistiniu pasauliu, 
nes mat Sovietų Sąjungoje padėtis jau “keičiasi” net ir politiniu 
atžvilgiu, tuo pačiu kartu visokiomis priemonėmis pradėta būg
nyti, kad ten jau ir religijos laisvė įgyvendinama. Vadinas, ir 
ši kliūtis taikingam sambūviui yra “šalinama”.

Deja tai yra tik tušti žodžiai. Komunistų darbai visai ką 
kitą kalba. Tai labai gerai žinodamas, Vatikanas įspėjo pasaulį 
būti atsargiu ir į visus Kremliaus pasiūlymus kritiškai žiūrėti, 
nes jie yra apgaulingi. Vatikano buvo aiškiai pasakyta, kad 
būtų labai pavojinga Vakarams susigundyti priimti koegzisten
cijos idėją už tikrą pinigą, pabrėžiant, kad tikrai bus rtegalima 
pakrikštyti komunizmo. x

Nuo Markso laikų, kuomet jis 1843 m. paskelbė religiją 
esant žmonių opiumu, iki Chruščevo tuo atžvilgiu nebuvo jo
kios atmainos.

Pastaruoju laiku pats Chruščevas paliudijo, kad taip yra, 
pareikšdamas: “Mes pasiliekame ateistais. Mes viską darysi-( 
me, ką tik galėsime, kad išlaisvintume kaikuriuos žmones iš re-į Gailis buvo ramaus būdo, 
Ilginio opiumo burtų, kurie dar egzistuoja. Mes darome viską, I tylus darbininkas ,nebuvo kai
ką galime, kad panaikintume susižavėjimą religijos jėga’

Vadinas, Vatikanas neklydo, padarydamas viršuje minėtą 
pareiškimą. Chruščevas labai aiškiai pasako, kad religijos per
sekiojimas Sovietų Sąjungoje tebevykdomas ir jis bus vyk
domas ir toliau, gal net žiauresnėmis priemonėmis negu ligšiol.

Kaip veidmainingi yra visi kiti Kremliaus naujųjų dik
tatorių siūlymai ir pasižadėjimai Vakarams, taip lygiai yra ap
gaulingi jų naujieji manevravimai religijos reikalais. Norima 
mums įkalbėti, kad po Stalino 'mirties ir religija turi daugiau 
laisvės Sovietų Sąjungoje, tačiau nepaleidžiami iš kalėjimų ir 
iš vergų darbo stovyklų vyskupai ir kunigai, kuriuos ten su
grūdo Stalino budeliai. Tiesa, kad leista įšventinti du naujus 
vyskupus Lietuvoje, tačiau išvežtas Sibiran “atostogų” vysk. 
K. Paltarokas. Tiesa, kad leista sugrįžti Lietuvon vyskupui kan
kiniui T. Matulioniui, bet leista tik tada, kada jis jau visai 
nebedarbingas, nes žiaurios kalėjimų kančios jo sveikatą visai 
pakirto. . ,

Tą patį reikia pasakyti apie Lenkijos, Vengrijos, Čeko
slovakijos ir kitų komunistų pagrobtų kraštų religijos būklę. 
Tų kraštų kardinolai, arkivyskupai, vyskupai ir šimtai kunigų 
tebepūdomi kalėjimuose. Ir tol, kol jie bus nepaleisti iš kalė
jimų, kol jiems bus neleista grįžti prie savo tiesioginių pa
reigų, tol komunistų diktatorių kalboms apie religijos laisvę 
Sovietų Rusijoje ir jos satelituose niekas netikės. Šioks toks 
pakeitimas nedaug ką reiškia. Pats komunistų partijos centras 
1935 m. yra pasakęs, dėl ko reikėjo pakeisti taktiką. Komunistų 
centro pareiškimas buvo toks: '

“Mums labai gaila, kad nepavyko sutriuškinti religinio sen
timento masėse. Mes pervertinome religijos jėgą. Nepaisant 
Bažnyčiai uždėtų aštrių suvaržymų, nepaisant valstybės ir par
tijos vestos stiprios priešreliginės propagandos, palyginti ne
daug žmonių buvo paveikta atsiskirti su religija. Mes buvo
me pirversti keisti taktiką dėl to, kad partija vis labiau pradėjo 
netekti įfakos, o religija tuo pačiu metu nuolat stiprėjo žmonėse. 
Mes paruošėme perdaug kankinių”.

Nors komunistų centras ir pripažino, kad religija yra ne
nugalima, nors buvo verčiamas keisti taktiką santykiuose su 
religija, tačiau tai buvo tik laikinas dalykas. Kaip matome, 
Chruscevas šiomis dienomit ir vėl pasisako, kad viską valdanti 
ir viską tvarkanti komunistų partija ir vėl imsis visų galimų 
priemomų persekioti religiją, siekiant ją nugalėti. Tačiau težino 
Chruščevas ir visi jo budeliai, kad ir naujos, nors dar ir žiaures
nes, priemonės kovoje su religija taip pat bus tuščiomis pa
stangomis, kaip ir visos buvusios stalininės priemonės, nes Baž
nyčios ne patys pragaro vartai nenugalės.

Dvi kultūros ir jaunimas

ELĖ MAZALAITĖ^™™®

ROMANAS

13 tęsinysNaujausiame “Aidų” numery 
mūsų jaunas studiozas Vytautas 
S. Vardys - Žvirzdys duoda ve
damąjį, kuriame be kitų dalykų 
iškelia faktą, kad Amerikoje au 
gančiam mūsų jaunimui tenka 
apsispręsti dėl dviejų kultūrų: 
tėvų atsovaujamos europietiš- 
kos — lietuviškos ir mokyklose 
randamos amerikietiškos. Da
rydamas išvadas autorius rašo:

— Auga jaunimas, nuo vy
resniosios kartos skirtingas ne 
tik psichologija ar temepera- 
mentu, bet įsitikinimais ir kul
tūra. Auga jaunimas padalintu 
lojalumu. Juo toliau, t. y. juo 
generacija bus jaunesnė, juo tie 
skirtumai didės. Pagautas dvie
jų daugumų susikirtime, jauni
mas gyvenimo veiksnių yra stu
miamas į dabar esančią ameri
kietišką daugumą ir bendruome
niškai, socialiai, kultūriškai 
ir religiškai. Juo toliau, juo — 
asimiliacijos proceso nebandant 
stabdyti — mažiau saitų bebus 
jaunimą pririšti prie lietuviškos

bendruomenės. B e ndruomenės 
sankcija, t. y. pririšimas baime, 
greitai jam nereikš nieko. Liks 
tik šeimos sankcija, kuri irgi ne 
amžina. Nėra lauktina, kad jau
nesnioji karta įgyjamas sąvo
kas bandytų atmesti vardan tų, 
kurias tėvai ar bendruomenės 
vyresnieji sugebėtų perduoti. —

Nustatydamas tą pavojingą 
diagnozę, autorius nori nurody
ti kryptį, jieškant tuos pavojus 
pašalinti.

— Reikia sudaryti sąlygas, 
kad lietuviškoje bendruomenėje 
(plačiąja prasme) dauguma jau
nimo turėtų nenutrūkstantį as 
meninį žmogiškąjį interesą. Ben 
druomenei jaunimas turi ne tik 
priklausyti, bet tapti integraline 
jos dalimi, ne tik vykdyti nu
tarimus, bet dalintis Ir spren
dimų darymo atsakomybe. Vy
resniosios kartos funkcija rei
kalauja ir aktyvios, ir pasyvios 
rolės, padarant pakankamai vie
tos jaunimui visuose gyvenimo 
baruose. Visų pirma reikia

±=3=
MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS

A. A. VIKTORAS GAILIUS
M. KRUPAVIČIUS

Pfullingene iš liepos 6 i 7 nak Ne žodžiu, bet pavyzdžiu trau- 
čia mirė Viktoras Gailius, 1. e. kė į susipratusių ir pasiaukoju- 
Vliko Tautos Fondo Valdybos šių savo tėvynei žmonių būrį. 
pirmininko pareigas. Apleido Puikybė, ambicijš. Gailįui buvo! 
šią varganų žemę baigdamas 62 svetima. Visur ir visada buvO| 
savo amžiaus metus (gimęs kuklus ir paprastas. Jis vieno- 
1893.VIII.27). Gailiaus asmeny dai kalbėjo ir su augštu vyru 
Lietuva nustojo augštos vertės ir su paprastu kaimiečiu ar dar 
lietuvio, tautos ir Lietuvos vate bininku. Jo kalba buvo trum- 
tybės nenuilstamo ir nuopelnin 1 pa, bet visai aiški ir supranta- 
go, sąžiningo, garbingo ir labai ma. Velionis gimė ii' augo lie
darbštaus vyro. tuviškame kaime. Tas visas ne

sugadinto kaimo teigiamybes
J» nuo pat savo jaunystes h- sav„ .

gi paskutinio atodūsio dirbda- ‘ isant isigyl0 B,tsdemi-
mas ,varnose srityse išvarė gi- * iSsilavinjm0, universitetinio 
h, vagą musu tautos gyvenime.
Apleisdamas š, pasaul, jis pali- Resnufc ilikoje. Jis su
ko didelę spragą. Savo nesuin- pereiti
teresuotu patnotizmu, dideliu « u joUio m„rmė-
garbingumu, krištoliniu sąžinin
gurnu ir nenuilstamu darbštu-
mu jis švietė patraukliu pavyz
džiu tai aplinkai, kurioj jam 
teko dirbti ir gyventi. Jo švie
sus pavyzdys patraukė į lietu
višką kelią ne vieną, kuris tapo 
jo sekėju ir naudingu Lietuvos 
vyru.

prie
jimo ir nusiskundimų. Jam kiek 
vienas darbas Lietuvai buvo ver 
tingas ir garbingas. Čia Kudir
kos “man darbo duokit, dirbti 
noriu — by tiktai doro...” buvo 
jam kelrodis visame gyvenime. 

Įvairiose pareigose

Čia jis Lietuvos atstovas Vo
kietijai Berlyne, čia t-oks pat 
atstovas Estijai Taline, čia 
Klaipėdos Krašto Direktorijos 
pirmininkas, čia tos pačios Di
rektorijos juriskonsultas, čia 
laikraščių redaktorius (Klaipė
dos Žinių ir Memelzeitung), čia 
vėl Klaipėdos uosto reikalų ve
dėjas, to pat uosto Direkcijos 
narys, vėliau Klaipėdos uosto 
laisvosios zonos administracijos 
tarybos narys, čia Klaipėdos 
krašto gubernatorius, tai kito 
gubernatoriaus patarėjas ir t.t. 
ir t.t. Neturėjau noro išpasako
ti apie visas velionies eitas pa
reigas ir turėtas vietas. Norė
jau tik parodyti, koks .įvairus 
buvo jo dirbtas darbas ir pa
žymėti, kad visur tiko ir buvo 
vertinamas kaip geras ir išma
nąs darbininkas ir pareigūnas.

Ištiko Lietuvą didžiosios ne
laimės. Gailius atsidūrė trem
tyje. Kaip gero artojo neatlei
džia kvapshi lietuviškoji dirva, 
taip ir Gailius neatitrūko nuo 
lietuviškojo darbo ir nuo kovos 
už Lietuvos išlaisvinimą iš bol
ševikiškos vergijos. Čia jis Vil
ko reikalų vedėjas, čia TF bu
halteris, čia TF valdybos pirmi 
ninkas. Šiose pareigose ir savo 
gyvenimą baigė. Kol Vilkas dir
bo Europoje, velionis buvo LF 
atstovo Vlike antrininku. Jo pa 
sakojimu, jis jokiai partijai ne 
priklausė ,nors partijas verti
nęs ir laikęs jas būtinomis de-, 
mokratinėse santvarkose. Jei 
partijose nedirbąs tai tik dėl to, 
kad tam darbui neturėjęs duo
menų. Vokietijoj Gailius ėmėsi 
ir platesnio visuomeninio dar
bo. Jis buvo Vokietijos LB vai

betoj as ir nedalyvavo plačiam 
visuomenės gyvenime. Jis bu
vo daugiau kabineto žmogus.

stengtis jaunimą suprasti. Nau
jų kultūrinių ar filosofinių, ne. 
europietiškai tradicinių idėjų su 
sidarymas apie gyvenimą ir kū
rybą nerekalinga ir žalinga trak 
tuoti kaip nutautėjimas ar su- 
amerikonėjimas. Taip jau daž
nai pasitaiko.

Vyresnioji karta turi parody
ti didelio kantrumo ir atvirumo, 
nesidrovėdama ir nebijodama di 
skutuoti dažnas neortodoksines 
jaunimo mintis, nors ir tautybės 
klausimais. Profesinės vyres
niųjų organizacijos turėtų trauk 
te sutraukti jaunuosius profe
sionalus ir duoti jiems atitinka
mą atsakomybės dalį. Vyresnie
ji intelektualai turėtų išvysty
ti ypatingai glaudų intelektua
linį bendradarbiavimą, įtrauk
dami jaunąsias intelektualines 
pajėgas į lietuviškosios kultūros 
kūrybą. Šito ypatingai tenka 
pasigesti. Pagaliau visuomeni
nės mūsų organizacijos turi į- 
traukti jaunimą į aktyvų darbo 
sūkurį. —

Autorius apgailestauja, kad 
dabar svarbiausiose tremties or
ganizacijose, ypač vadovybėje, 
jaunimo nedaug terasime, ir tas 
trūkumas juo toliau, juo labiau 
bus jaučiamas. Mūsų jaunieji 
intelektualai gali būti įtraukti 
į amerikietiškos bendruomenės 
sūkurį,>kur jie yra laukiami.

Tas jaunosios, mūsų tremty 
je išugdytų, intelektualų kartos 
atstovo balsas vertas dėmesio.

J. Dgl.

PJŪTIES METAS

i
Ji pašoko nuo trenksmo, tarytum šovė kažkur to

lumoje ir pataikė į kalbantį. Tai Mykolo motina stovėjo 
išsitiesusi ir rūsti, — Judita dar tebematė pakeltą ran
ką — ta ranka moteris buvo nuvertusi žemyn radijo 
aparatą. Ir po sekundžių, kurios buvo tokios ilgos, kad 
moteris per akis paseno, vyro motina išėjo laukan. Ir 
išėjo Jonas.

Aparatas nebuvo sudužęs, tačiau jiems būnant, Ju
dita niekuomet neišdrįso klausytis to ko norėjo. Bet ji 
negalėjo nieko kito galvoti tiktai, kad jis gali ir vėl 
kalbėti, o ji negirdės. Tegu ne jis, visi, kas kalba iš 
ten, yra jos draugai, kiekvienas žodis yra jo žinia — 
troškimas veikti, tarytum alkis ir troškulys žadino ją 
naktimis, ir dusino lyg slogutis. Ji nebegalėjo būti, tik
tai būti, kaip iki šiol, ji dabar pajuto, kodėl ištvėrė visus 
sielvartus — tai tam, kad vėl būtų įverta, kaip karolis J 

savo eilę, kad lauktų. Ir veiktų. Juk yra kas veikti.
Jau ir anksčiau, prieš savo vyro kalbą, ji girdėjo 

raginimus nepasiduoti, sabotuoti priešo nenaudai, 
sprogdinti tiltus, žudyti vokiečius ii* išdavikus lietu
vius — ji norėjo daryti taip, ji norėjo kovoti, būti did
vyre. Bet ji tepajėgtų sudaužyti savo galvą į lovos 
kraštą, arba kaukti, nes ką ji galėjo, slepiama žydė, 
vieniša ir silpna? Ji kalbėjo savo varkui lietuviškai, ji 
žiūrėjo, kaip kaip senelė jau kilnoja jo mažą rauką 
žegnotis, — ką ji galėjo?

Ji galvojo apie Kauną — jeigu ji būtų ghette, ji ne
būtų mažiau laisva. Nevisi buvo išžudyti, jos žmonės, 
jie dirbo net patiems vokiečiams, ji turėtų progų ką 
nors padaryti. Ji svajojo, kad didelis nacių ponas, augš- 
tas karininkas pamatytų ją ir būtų užburtas jos gra-, 
žumo — jis paimtų ją į savo butą ir kitą rytą jį rastų 
negyvą. Ji matė pirmąją Juditą išeinančią iš palapinės 
su Holoferno galva, ir kaip ji išdidi stovėjo prieš Izrae
lio žmones, nes ji gi suteikė drąsos, tarytum pagirdė 
vynu nusilpusius, ir jie kovojo ir laimėjo — moteris. 
O, ji net norėjo žūti, jeigu kitaip negalima, tačiau ką 
nors padaryti.

Kodėl negalėjo užpulti šitos nelemtos sodybos ir 
išlaisvinti ją? Ji girdėjo, kaip nejaukiai Jonas ir jo 
motina kalbėjo apie bandas plėšikų, valkatų; rusų be
laisviai bėgo nuo ūkininkų, kur jie buvo persamdomi 
darbams, kartais jie nužudydavo savo šeimininkus iš
bėgdami. Jie rinkosi grupėmis į miškus, gyveno ten 
pasidarę bunkerius, ginkluoti ir vadino save partiza
nais. Ir ji taip galvojo apie juos, ir šaukė mintyje, kad 
ateitų ir išsivestų ją, tačiau kas žinojo, kad ji iš viso 
yra? -RMHBš

Kartais sulojus šunims naktį ji bėgo prie lango ir 
klausėsi, ar nebuvo praskridęs lėktuvas — ji girdėjo 
ir tų, primestų sau, namiškių kalbas, kad rusai parašiu
tais nuleidžia savo šnipus, tie įsimaišo į žmones, jeigu 
patys yra šio krašto, arba gyvena su banditais miškuo 
se. Girdėjai, kad buvo nuverstas traukinys, nužudytas 
kelyje, ar net mieste, kas nors. Ir laikas nuo laiko ru
sai bombardavo vieną kitą vietovę. Tiktai ji nieko ne
galėjo.

Ir netikėtai atsiminė draugą Kostą — jis buvo toks 
atsargus, jog net ir savai valdžiai atėjus jis nėjo į vie
šumą — jis buvo baraiukas, kuris mėgo savo olą — 
taip Mykolas vadino jo veikimą. Jis apaktų, kaip kur-

JI
700 BIZNIO, MIESTO, DARBO IR DEMOKR ATŲ PARTIJOS VADAI PAGERBI A AL. C. 
KI MSKĮ OlinAGOS LIETUVIŲ KOMITETO IR DEMOKRATŲ LYGOS SURUOŠTOJE 
GOLFO DIENOJE BIRŽELIO 20 DIENA-

Keliolika dalyvavusią žymesnių svečių sėdi iš kairės į dešinę: Aid. John Egain, 13th Ward, 
Aid. Sydney Deutsch, 24th Ward ir kandidatas j Sanitary District Trustee, Herbert I’a- 
schen, kandidatas į Gubernatorius, Al Kumskis, į Sanitary District, Senator James Ryan, 
į Sanitary Dist., Leslie V. Beck, į Appellate Ct. Clerk, Judge Alex Napoli. Stovi iš kairės į 
dešinę: Max Marek, Henry Krueger, Joseph Mozeris, Komisijos pirmininkas, AIex Kumskis, 
Jr., Capt. Ed. Satunas, State Rep. John Fary, Paul Smith, Jr., Komįsijos pirmininkas, State 
Rep. Henry Lenard ir Herbert Pascben, Jr.

dybos narys ir vicepirmininkas. 
Vieną kartą man pastebėjus, ar 
jis išeidamas į visuomeninį dar
bą nepakenks savo silpnai svei
katai, gavau trumpą atsakymą, 
kokio ir galima buvo laukti iš 
jo — kiek pajėgiu, dirbu kiek
vieną Lietuvai naudingą darbą. 

Silpname kūne stipri dvasia

Įvertinti ir suprasti tinkamai 
Gailiui reikalinga žinoti dar vie 
na aplinkybė. Pirmojo Didžiojo 
karo metu Gailius buvo paim
tas į vokiečių kariuomenę eili
niu kareiviu. Kare buvo aun- 
kei sužeistas. Iš gautų žaizdų 
jam nepavyko išsigydyti. Jis 
tapo paliegėlis, silpnasveikatis. 
Daug ligoninių apėjo, daug gy 
dytojų apvažiavo, ^bet Gailius 
visam gyvenimui pasiliko kūnu 
luošas. Ir atrodė kaip ligonis. 
Tos negalios vis stiprėjo ir bai
gėsi kapais. Tačiau tame silp
name išvargintame kūne buvo 
stipri gyva dvasia. Ta dvasia jo 
silpną kūną stiprino ir gaivino. 
Vailos vedamas galėjo tiek ir 
taip dirbti. Nuo tramvajaus 
Gailiui buvo 2-3 minutės kelio 
ligi darbovietės. Tas kelias jam 
buvo ilga ir varginantį kelionė. 
Mirties dieną jis į darbą atvy
ko jau taksiuku. Jo išvaizda bu 
vo bauginanti. Gelžinis man te- 
lefonavo, kad Gailius baigia sa
vo žemiškas dienas. Taip ir at
sitiko. Tą pačią naktį Gailių 
rado žmona lovoj nebegyvą. 

(Nukelta į 4 pusi.)
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mis, saulėje — juokėsi Mykolas. Tačiau draugas Kos
tas buvo reikšmingas ir vertinamas, jis ir jo šeima: 
meilužė ir sūnus, jie visi dirbo drauge. Jeigu jie buvo 
tokie paslaptingi, gal jie surizikavo likti? Jeigu jie mė
go tiktai saugų pogrindį, ar galėjo išsižadėti to ir pa
bėgti į viešą kovą? Jeigu ji parašys laišką — jeigu ji 
pasirašys tiktai draugė Judita, jis, arba jie, atsimins. 
Jeigu ji paprašys susitikti. Kur?

Ne čia — nes jeigu Kosto nėra ir laiškas paklius 
kam nedera — ją pagautų net be spąstų. Jeigu ji aiškiai 
nurodys vietą miške — prie pasisukimo į sodybą, pa
kankamai nukuviai nuo čia? Ji galės laukti pasislėpus 
ir matys ar tas atėjo, ko šaukėsi. Ji galėtų net į medį 
įlipti iš anksto, kaip nors. Bet kaip ji parašys, kur įmes 
laišką, jeigu kojos nėra iškėlus į miestelį?

Ji svarstė ir abejojo, naktimis ji galvojo, kad nueis 
prie pašto ir įmes laišką, tačiau kas bus, jeigu ją su
tiks, kas nereikia? Ir staiga buvo nutarusi: senoji iš
siųs jos laišką. Jokiu būdu neduotų Jonui, bet vyro 
motinai ji pasitikėjo. Ir tą patį vakarą ji prasitarė:

„Kaip tamsta manai, gal reiktų man išdrįsti para
šyti laišką vienam žmogui? Jis lietuvis, jis yra tarna
vęs pas mano tėvą, ir tėvas buvo jam labai dosnus — 
gal kartais jis žinos daugiau apie mano gimines“. — 
Senoji pažvelgė ir tarė: — „Jeigu pasitiki, kad nieko 
pikto tau nebus — rašyk“.

Ir sekmadienį, kai vyro motina keliavo į bažnyčią, 
Judita įdavė jai laišką, parašytą ant tokio pat popie
riaus, kokį senoji pati naudojo, kai rašė savo sūnui 
kunigui. Judita matė kelis kartus, kaip vyro motina 
rašė, ilgai, ištisas valandas, tarytum išeidavo į laukus 
dirbti, tiek ilgai. Ir to popieriaus davė ji Juditai. Ir 
pati nupirko pašto ženklą ir įmetė: — pasakė ji parė
jus namo.

IBus daugiau)

X
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Min. Lozoraitis Detroite

gražią kalbą, pareiškė, kad, jei
gu kun. Rudzinskas būtų iš 
ankstyvesnių laikų žinomas, bū
tų buvęs nuvežtas į Washingto- 
ną, ir sąskrydžiui būtų nereikė
ję jieškoti kitataučio kunigo. 
(Gal tada ir būtų nesusimaišiu3i 
politika su religija... — S. G.).

Banketo pagrindiniai kalbėto
jai buvo gen. Černius ir min. Lo
zoraitis; Be to buvo eilė svei
kintojų. Pasistengsiu atpasako
ti origanlesnes mintis. Adv. U- 
vickas, sveikindamas min. Lo
zoraitį, iškėlė savo nuopelnus lie 
tuvybei, primindamas, kad jis 
pasidarbavo gindamas nuo so
vietų valdžios lietuviškus fon
dus. Jis pabrėžė, kad “min. Lo
zoraitis yra Lietuvos valdžios 
valdonas”, kad-į tą jo titulą (at- 
seitsdiplomatijos šefo — S. G.) 
reikia žiūrėti kaip į šventą ir 
“kurį jis turi išlaikyti”. Be to 
priminė, kad amerikiečiai be 
naudos nieko nedaro ir iš jų rei
kia pasimokyti.

Detroito tautininkai š. m. lie
pos 7 d. suruošė banketą min. 
p. St. Lozoraičiui pagerbti. Da
lyvavo apie 200 asmenų. Buvo 
svečių iš Chicagos, New Yorko,
Clevelando, Windsoro, Flinto ir 
kt. vietų. Detroitiečiai, su ma
žomis išimtimis, tautinių grupių 
nariai — buvę karininkai, poli
cininkai ir augšti valdininkai 
bei visuomenininkai — žodžiu, 
valdantysis luomas, kurie vėliau 
buvo apibūdinti kaip geri ir 
kraštui atsidavę žmonės, kurių 
dalies dažnai pasigendame mū
sų kultūriniuose parengimuose.
Šalia tautinės grupės buvo at
stovaujami skautai, Vilnaius Kr.
Lietuvių S-ga ir LB Detroito a- 
pylinkė. Banketo vadovu — J.
Bačiūnas. Į garbės prezidiumą 
buvo pakviesta apie 30 asmenų, 
kurių dalis neatvyko.

/
Vaišės buvo pradėtos malda, 

kurią atkalbėjo Windsoro lietu
vių klebonas kun. Rudzinskas.
Jam pirmajam ir teko tarti žo
dį, kuriame jis ypatingai iškėlė 
min. Lozoraičio nuopelnus tau
tai, ir kalbąbaigė šūkiu “Tegy- Paikindamas, kad ministeriui įą vakarą buvę plojimai). Gi J 
vuoja min. Lozoraitis”. J. Ba- 1 tenka nepaprastai sunkios parei- Bačiūnas pridėjo jau girdėtą 
čiūnas, atsidėkodamas už tokią 1 &os nepriklausomos Lietuyos, mįntj, kad Lietuva susitvarkys 

valstybės tęstinumas. LB Dėt- ta.ip, kaip noi'as, nes yra žmo 
roito apylinkės pirmininkas V.
Kutkus savo sveikinime pašte-

PRIE VESTUVIŲ STALO

Antanas ir Margareta Stark

Lietuvių Prekybos Namai
BALDAI - NAUJAUSIO STILIAUS -

BE BROKŲ

ŠAUNIOS VESTUVĖS
Antanas ir Margareta Stark 

(Aukštikalnis) savo įdukrintai 
augintinei Lorraine Ann suruo
šė šaunią vestuvių puot^. Š. m. 
birželio 9 d. Šv. Antano para
pijos bažnyčioje klebonas kun. 
dr. Boreišis laike iškilmingų šv. 
mišių, ,kurias atnašavo jis pats, 
moterystėn palaimino Lorraine 
Ann Stark ir Peter Paul Kuja- 
wa, Jr. Jaunuosius prie alto
riaus palydėjo tėvai, 14 porų 
pajaunių ir pamergių, o artimų
jų ir pažįstamų prisirinko pilna

Gen. Černius sveikino min. Lo nesusirgti, nors tol, kol grįšįrn 
zoraitį, kaip diplomatijos Šefą, į Lietuvą (salėje kilo didžiausi

Viktoras Gailius
(Atkelta iš 3 ousl'

Gailius — pavyzdingas ir kil- 
nadvasis karys, kuris kovoja už 
šventą ir brangų reikalą. Ap
kasuose suardė jo kūną priešo 
kulipkos. Jėgos Silpsta, sunkiai 
ginklą palaiko rankose, bet gru 
mesi, vietos neapleido, kol mir
tis neatpalaidavo jo nuo uždėtų 
garbingo Lietuvos piliečio ir 
patrioto pareigų.

bažnyčia, tarsi per dideles šven
tes. Jaunųjų tėvai ir visa vestu
vinė grupė priėmė Šv. Komuni
ją. Bažnyčios altoriai buvo pa
puošti baltomis gėlėmis, o taip 
pat daug gėlių buvo ir šiaip baž
nyčioje. Gražus ir saulėtas šeš
tadienio oras dar daugiau pra
skaidrino vestuvininkų linksmas 
nuotaikas. Vestuvinio pokylio 
metu dalyvavo daugiau 400 žmo 
nių. Pusryčių ir vakarienės me
tų visų nuotaika buvo ko pui
kiausia, nes vaišingi šeimininkai 
mokėjo visus svečius gražiai pri 
imti.

Antanas ir Margaret Stark 
yra seni Detroito gyventojai. Jie 
gražiai išaugino sūnų Juozą, ku
ris jau yra vedęs ir augina du 
vaikučius. Daugiau vaikų netu
rėdami ir gyvendami turtingai, 
A. ir M- Stark paėmė auginti du 
našlaičius .— broliuką, ir sesu
tę. Tai Philipp ir Lorraine. 
Šiuos vaikus jie graž'.ai išaugi
no ir išmokslino. Dabar išleis
dami į gyvenimą Lorraine Aūn

SĄSKAITOS BE 

FINANSŲ

KOMPANIJŲ

Vien 50 įvairiausių 
valgomųjų, Maha- 
goni, 'riešuto, ar 
ąžuolo, vyšnios 
medžio — 7 dalių 
valdomieji nedega
mu viršumi Formi- 
ca labai puikaus, 
stiliaus pas mus 
tiktai ................$129-00

nių, kurie tenai kovoja ir tik jie 
tvarkys jos ateitį. Pava’zdavo, 

bėjo, kad Bendruomenė nori iš- kaip emigrantams grįžus į tėviš 
kelti vienybes simbolį, kad ji kę yra sunku*prigyti. A. Banio- 
visus veiksnius vienodai lygiai nis( sveikindamas L. Skautų Bro
traktuoja ir prašė min. Lozorai- k‘ ?-------- 1-----------,( r darb, ir "o aRyJ

krypsta į nepriklausomos Lietu
vos atstovus, ir kad su Lietu-

dar kartą visiems linkėjo vie
nybės.

Rašytojas V. Alantas į p. Lo-i vos diplomatine tarnyba rado a- 
zoraitį kreipėsi jo netituluoda- tetinkamą susipratimą, pasira

šydami komunikatą^ remti diplo
matijos užnugarį, (kažin, ar

Didžiulis,pasirinkimas svečių kambario 

baldų, 100% vilna ar nailon, su dviem 

ar vienu foteliu nuo $“| 5Q.OO—

Antanas Stark yra didelis mu 
zikos mėgėjas ir dabar laisvalai- 
laikiais dažnai groja savo sū
naus orkestre tiek lietuviams, 
tiek kitataučiams. Orkestras y- 
ra žinomas “Joey’s Stark” orkes 
tro vardu.

Antanas Stark su sūnumi Juo 
zu turi savo įmonę “Master 
Tool & Die”, kurioje pusė visų 
darbininkų yra lietuviai. Jis ne 
vienam naujajam ateiviui yra 
suteikęs darbą ir galimybę iš
mokti amto. Jis taip pat yra 
parėmęs skelbimais ir aukomis 
lietuviškus parengimus bei lie
tuvišką veiklą ir nusipelnęs mū

Miegamieji ąžuolo, 

riešuto ar Mahago-, 

ni medžio—su šli

fuotu sidabro vei

drodžiu dreseris — 

komoda — lova — 

dvi lempos, pas 

mus tik .... $1 49.OO

mas. Pareiškė norįs kitą kartą 
sveikinti ja’i už vieno stalo sė- 

Jis mirė su dinčius visus Lietuvos laisvini- oera savo nuomonę primesti vi
sam jaunimui juk bankete iš vi
sų jaunimo organizacijų buvo 
tik tautininkų “dvynukai” — 

brose. senas Amerikos lietuvių skautai ir santariečiai). Dar 
veikėjas, kalbėdamas pasakė, 
kad trūksta vienybės. Kad pas 
mus “mažesnieji” serga didybės

ginklu rankose kovoj už savoj mo veiksnius ir jam palinkėjo 
surasti bendrą kalbą su visais 
vadavimo veiksniais. Petras Am

tėvynės laisvę.
Taurus patriotas

Viktoras Gailius mažlietuvis, 
gimęs ir augęs Pagėgių apskri
ty. Gailių namai buvo grynai 
lietuviški. Tėvas buvo vietos 
veikėjas ir kovotojas už lietu
vio teises savoje okupanto pa
vergtoje žemėje. Gailių pastogė 
buvo šviesus toli siekiąs lietu
vybės židinys. Gailiai kurstė ir 
palaikė, kaip tos šventos ug
nies saugotojos vaidilutės, šven 
tą lietuvybės aukuro liepsną 
Nieko tad stebėtino, kad iš tų 
namų išėjo visi trys sūnūs ne 
tik su mokyklų diplomais, bet 
kaip vienas vyrs į vyrą pavyz
dingi lietuviai. Vienas jų buvo 
mūsų artilerijos pulko vadas, 
savanoris kūrėjas, vėliau ėjęs 
visą eilę kitų pareigų ir už sa
vo lietuvišką veiklą žuvęs hit
lerinėj^ Dachau žudykloje. Ki
tas _ evangelikų kunigas, ku
ris buvo paskirtas Klaipėdos 
krašto evangelikų bažnyčios ko 
misaru. Man pačiam teko su 
juo tuo reikalu tartis. Jis man 
pasakė, žinau, kad ilgai toj vie
toj .neišlaikysiu. Sąlygos tokios, 
kad daug iškentėjus teka vietą *«■ 
apleisti. Bet jei mano auka rei- Jj 
kalinga tėvynei, sutinku. Jo nu- Jį 
jautimas išsipildė. Nei Lietuvos 
vyriausybė nieko negalėjo na- 
daryti jam šioj vietoj išsilaiky-1J 
ti. Nelemtas statutas kliudė. Ap 
leidęs šią vietą mokytojavo Vy- 
tauto Didžiojo gimnazijoj ligi 
mirties. Viktoras paskutinis iš 
Gai’Jų pamos apleido gyvųjų 
pasaulį. IK

Velionis Viktoras turėjo du 
sūnus, kuriuos išauklėjo stip- 
riais ir šviesiais lietuviais. Vie- 
nas jų žuvo Italijoje priešiško- 
jc mums hitlerinėje kariuome
nėje, kitas mokytojauja Vasa
rio 16 gimnazijoje. Jam teks iš 
laikyti garbinga ir graži lietu
viškoji Gailių tradicija Ir pava
duoti savo kilnų tėvą, kad ne
pasiliktų neužpildyta spraga.

sveikino dr. S. Biežis iš Chica
gos, Balfo ižd. Alb. Trečiokas.
vilniečių s-gos atstovas iri kiti 

manija, u2 tai jis kreipėsi į I Vieni norėjo su minieter u susi- 
aūgštąjį svečią, prašydamas jp tikti Vilniuje, kiti tau os didy
tapti gydytoju ir pagydyti iš bei ir valstybės gerovei r kiavol sų visuomenės dėkingumo. 
tų “ligų”, o po to ir pačiam ja' (Nukelta į 5 pusi > ___Į g.

10 ATSAKYMŲ, KODĖL APSIMOKA TAUPYTI 
STANDARD FEDERAL TAUPYMO IŠTAIGOJE

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

2. Nuo 1909 metų ji visiems išmokėjo pagal pareikalavimą.
3. Josios turtas yra virš $58,000,000.00.
4. Atsargos Fondas virš .$4,800,000.00.
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 U-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 knygAtę, o mes mielai kitus reikalus sutvarkysime.
CHARTERED AND SUPERVISED BY THE UNITED, STATES GOVERNMENT. 

Member of Federal Savings & Loan Insurance Corporation.

JUSTIN MACKIEWICH, Prcsidcnt
JPTAIOOH VALANDOS: Kasdien, Įskaitant SeStnrl., nuo 9 vai. ryto Iki 4 vai. po pietų. 

Ketvirtadieniais nuo 9 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

STANDARD MU SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

i ii [rf TI lllįįiįjlf 4192 A*CMI* AVI.. CHICAGO 44 
* PHONE: VI rqinia 7-1 141

Virtuves stalai chro

mo su formica vir-4
šumi, 5 dalių sta

las ir 4 kėdės 

nuo . $39.00—$99.00

☆

I

Kilimai 100% vilna, 9x12 puikių spalvų . r ......................................... $59*03
Šaldytuvai 8 cub.-pėdų, 1956 metų tik..........................................$175.00

t
Parcclano pečiai virimui: Crown, Ūęiversal, Norge ir daug kt. $99" 1 4-9

Knygoms spintos stiklo durim tik................ . ............................$29-00

Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio tiktai..........................................$6 50

Telefonui staliukai, ąžuolo, riešuto ai Mafrogani, tiktai.........................$2-50
9xl2 linoleum įvairių spalvų tik ... .. ............................................................... $£>50

FURNITURE CENTER, Ine.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226

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

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.

z
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Nauji Lietuviški Rekordai
Po 01.50 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 Kalyatytės Duetas.

Po 01.00 vienas:
Daug, Daug Dainelių ir Gyvenki, Juokis, Mylėk. Moterų Kvart. Rūta. 
Ramu Čia Gyventi ir Šlama Šilko vėjas. Moterų Kvartetas Rūta. 
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.
Nutilk, širdie Tango ir Kanarkų Fokstrotas. Solo Šabaniauskas. 

Jonelio Polka ir Dariau Lyseles. Solo Šaukevičius ir Orkestras. 
Bridgeporto 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. - x
Dzukų Dzyvai ir Zanavykų Prašmatnybės Polka. Lietuvių Taut. Ork. 
Tykiai, Tykiai ir Visur Tyla. Solo Babravičius.
Našlaitės Kapas ir Griovėsių Gėlelė. Pupų Dėdė ir Dėdienė.
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. E.BUDR1K FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted St. Tel. CAlumet 5-7234

CHICAGO 8, ILLINOIS

30 naujų tarnautojų 
kalėjime

Cook apskrities taryta leido 
pasamdyti 30 naujų tarnauto
jų Apskrities kalėjimui. Bus 
18 naujų sargybinių, dd draus
mės pareigūnai, vienas leitenan
tas, du seižantai, trys moterys! 
prižiūrėtojos, gydytojas ir dar 
vienas medicinos tarnautojas. J

/ e 1
Stambus išeikvojimai

Illinois valstybės auditorius 
Orville E. Hodge tardomas ry
šium su jo iškeistais 42 įtarti
nais čekiais, siekiančiais $536, 
226. GubePnatorius Stjatton 
įsakė jam atsisakyti nuo kan
didatavimo perrinkimųį į tas 
pačias pareigas.

Aiški išeitis
— Nežinau, kaip galėčiau su

laikyti, kad Jonas dėl manęs ne
darytų didelių išlaidų?

— Ištekėk už jo...

f

VMMM

„ Mūsų mielai narei — CKDSK sekretorei

REGINAI PEMKUTEI,
gavus liūdną žinią, kad Lietuvoje yra miręs jos tė
velis a. a. KAZIMIERAS PEMKUS, jai ir jos arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Chicagos Krikščioniškos Demokratijos 
Studijų Klubas

HENRY GEDWILL
Gyveno 1952 Junior Court, 

Downem Grove, 111. Tel. DOw- 
ners Grove 3389-J. ’

Mirė liepos 11 d., 1956, 8:40 
vai. ryto .

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Trys 
kių parapijos, Pelediškių kai
mo.

Amerikoje išgyveno 43 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žinyną ’JosephBnet (Bernard);
2 sūnūs: Henry, J r. ir Gerald,
3 broilai; Mykolas .brolienė 
Izabelė, jų vaikai Izabelė ir 
Mykolas; Pranas, brolienė Ci
ną; ir Stanislovas, brolienė Ma 
rija, jų vaikai Jean ir Eduar
das. Sesuo Emilija Straus 
(Strasdauskas), švogeris Jonas, 
jų vaikai Raymond, Helen Ir 
Joan, uošvė Ann Bernard, švo
geris Bill Bernard ir švogerka 
Theresa Bernard, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Dariaus-Girėno A- 
merican Leigon Post No. 271 
ir St. John’s Couneil K. of 
'C. Downers Grove ,111.

Kūnas paašvotas Antano M. 
Phillips koplyčioj^, 3307 Litua- 
nica Avė.
( -Laidotuvės įvyks šešt. lie
pos 14 d., iš koplyčios 8:30
va. ryto bus atlydėtas į Šv. Jur
gio parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks geduingos pamados už 
velionies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi 
nes.

Nuoišrdžiai kviečiame visus: 
gimines .draugus ir pažįstamus 
dalyvauti, išošė laįdotuvėse.

Nuliūdę: žmona ir .sūnūs, 
laidotuvių direktorius Anta

nas M. Phillips. YArds 7- 3401.

A. A.
GERTRŪDA BKISHKIS

(BIDIUA’K YT£)
Gyveno 4351 S. Talman Avė.
Mirė liepos 9 d.. 1956,,■ 5:30 

va. popieti sulaukus .'senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra

seinių apskr., Kražių- parap.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me 2 dukterys: Morta, žentas 
Edward Smith ir Stanislava, 
žentas Juozapas Raudonis, sū
nus Aleksandras Barauskas, 7 
anūkai, brolis Petras Budroc-\ 
kis, brolienė ir šeima, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Tretininkų Drau
gijai.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeiklo koplyčioje 4330 B. Ca
lifornia Avė.

Laidotuvės įvyks penktad. 
liepos 13 d., iš koplyčios 8:3(1 
vai. ryto bus atlydėta j Švenč. 

^Panelės Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčių; kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta j Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: dukterys, sūnus,
žentai ir anūkai.

Laidotbvių direktorius John 
E. Eudeikis, tel. LAf. 2-0441).

A A

ONA LABĄNAUSKlENfi 
(Sabeekaite)

Gyveno 2131 W. Homer St. 
Tel. Flllmore 4-7081.

Mirė liepos 10 d., 1956, 1:30 
vai. po piet, sulaukus 72. m.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Aly- 
’ taus apskričio, Simno parapi
jos, Skitirų kaimo .

Amerikoje išgyveno 52 ia.
Pasiliko dideliame nuliūdinto 

sūnus Stanislovas; 2 seserys — 
l’etronelė Kičienė ir jos šeima 
ir Paulina Mankevičienč, švo
geris Petras, 2 broliai — An
tanas ir jo šeima, gyvena Mia- 
mi, Florida, ir Julijonas, gy
vena lietinėje Amerikoje; 2 
puseserės — Ona Gussen ir Va 
lerija Tumilla ir jų šeimos, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko 3 broliai — 
Vladislovas, Stanislovas ir Vin 
centas ir jų šeimos ir pamotė 
F^onstancija.

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

Kūnas ' bus pašarvotas 5-ta 
vai. po piet koplyčioje 1850 
North Wood St..

Laidotuvės Įvyks šeštadienį, 
liepos 14 d., iš koplyčios 8:30 
va. ryto bus atlydėta į Šv. My
kolo parapijos bažnyčių, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sieų. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
.gimines; draugus ir pažįstamus 
'dalyvauti šiose aidotuvės.

Nuiųdę: sūnus ir kiti gimi
nės.

I-aidotuvių direktorius Stepo
nas Lackawicz. Tel. REpuhlic 
7-1213.

A. f A.

' Advokatas ROMAS DULSKIS
Mirė liepos 11, 1956, sulaukęs 63 m. amžiaus.
Kūnas bus pašarvotas šį vakarą 5 vai. John Eudeikio kop

lyčioje, 4605 S. Hermitage Avė.
šeštadienį, liepos 14 d. 8:30 v. r. iš koplyčios kūnas bus 

nulydėtas į Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčią. Poa gedulingų pa
maldų laidoj amas Šv. Kazimiero kapinėse.

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

Dėl informacijų skambinti — YArds 7-1741.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Sukaktuvinių Metų Dovanos Taupytojams

r

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335

Šiais metais Crane Sąvings mini savo 30 metų 
sukakty. Šia proga bendrovės vadovybe nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau
pytojams. Štai jos:

1. Kits atidarys naujų sąskaitų arba* laidės į senųjų $50.00 ar 
daugiau, tai gaus dovanų bendrovės raktą su termometru 
arba puikią piniginę.

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

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 West 47th Street LAfayette 3-1083
B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkieadcz, sekr. ir advokatas

Mokame aukštus dividendus Keftluojame čekius. Parduodame 
ir liperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui. 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN. APDRAUSTA IKI $10,000

DARBO VALANDOS: plrmad. Ir ketv. nuo 9 iki 8 vai. vak.; 
antradienį ir penktadieni nuo 9 iki B; trečiadienį uždaryta, 
o AeAtadlenlais nuo 9 valandos iki vidudienio. I

Gautomis iš anapus žiniomis, Sibiro taigose 
buvo nukankinti mūsų mylimi: tėvelis LEOPOLDAS 
PAUKŠTELIS ir brolis ADOLIS PAUKŠTELIS.

Pamaldos už jų sielas bus atlaikytos š. m. lie
pos 15"d. 12 v. lietuvių saleziečių koplyčioje, Cedar 
Lake, Indiana.

Nuoširdžiai prašome visus: gimines, draugus 
ir pažįstamus tą dieną už jų sielas pasimelsti.

Anastazija Paukšty tė-Stanuienė Dr. Jonas Paukštelis.

Gilaus liūdesio valandoje, 
s**f!b’* f a-

ROMUALDUI DULSKIUI mirus, 
jo žmoną p.*Adelę, dukras Aldoną ir Danu
tę bei ją šernas ir sūnų Romą nuoširdžiai

V • V* / ” ružjaučia ,
Aldona ir Jonas Juozevičiai

JV, v

MAROZAS
(VAIČIŪNAITE)

Gyveno Mar(|uette Manor.
Mirė liepos JO d., 1956, 11:45 vai. vak., sulaukus senatvės.
(iinu' Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio aįiskilčio, Ramygalos pa

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

Petras \ ilimas ir Ona, žentas Krank Matejka, .3 sūnūs: Kazimie
ras, martj Sofija, Jonak, marti Martini ir Boleslovas, marti Ger- 
trude ir marti Catlicrine Marozas, 18 anūku ir 18 proanūki}, kiti 
giminės ,draugai ir pažįstami.

Priklausė Tretininkų Draug., Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų 
Draugijai ir Dariaus-Girėnoi American Legion Post No. 271 Auxi- 
liary.

Kunas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje 4.3,30 S. Cali- 
fomia Avė. ,

Laidotuves įvyks šcšlad. liejies 14 d., iš kophčios.9 vai. ryto 
bus atlydėtais į Švenč. Panelės Gimimo įsi lapijos bažnyčių, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos nž velionės* šit lų. Po pamaldų bus 

nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, diaugus ir jKižįstanius 
dalyvauti šiose įaidotuyėse.

kai.
Nuliūdę: dukterys, sūnūs, marčios, žentai, anūkai ir proaiiū-

0440.
Jjaidotuvių direktorius .lolm F. Eudeikis. Tel. LAfayette

X

LJODĖSIO valandoj

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6840 So. Westera Avė. Air Conditioned kopiyAa 
REpubUe 7*8600 — 7-8601 Automobiliams vM»

Ttoma, kurie gyvena kitoae mieste dalyse; gausime 
koplyčia arčiau JOaų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. J4I0 S0. SOth AVĖ. 
. CHICAGO, li-L ' CICERO, IU-

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-Z109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS.
4665 07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

ambulaNce dieną ir naktį

“^1

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

Univdrsal Sąvings and Ląan Assoeiatlon užtikrina saugu
mą Ir gražų pelną. **

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000 00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną —* 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos. .

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

Dėl paskolų ir visais finaasiuJais reikalais kreipkitės:I T , -r—

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, ■ Chicago 8, Illnois

J

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulanaų patam*- turipie koplyčia®

vimaa dieną ir nak- ^jsose Chicagoa ir
tį, Reikale šaukite Roseiando dalyse ir

uojau patarnaujame

PETR 4S BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA A VE. Tel. LAfayette 3-3572
——ANTANAS M. PHILLIPS •
3807 S. UTVANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS '
659 Weet 13th STREET Tel. SEeley 3-5711

m

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd„ Rlveraide, nt Tel. OLymplc 2-5245

" POVILAS J. RIDIKAS
8864 S. HAISraD^TREET TeL Y Arde 7-19U

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
■0821 8. MICH1GAN AVĖ. TeL COnunedore 4-2223

JURGIS F. RUOMIN '
3319 g. UTCANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1133-1139

VASARIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVĖ., CICERO, Dl. TeL OLympic 2-10031

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUOYCKI
1646 W. 46th STREET Y Ardu 7-07811

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET BEpabUe 7-1213
2814 W ISrd PLACE Vlrgtaln 7-6672



r,
*

A

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Juozai Kijauskas ir Irena
VaidukaKtytS susituokė liepos 
7 d. Šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje, Clevelande, Ohio. Juo
zo Kijausko brolis kunigas Ki- 
jauskas asistavo jų vedybinių 

X Adv. Komas Dulskis, bu-! mišių .metu. Vestuvinė puota 
praėjo lietuviškoje nuotaikoje.

— Česlovas ir Elena Macai

čiai su dukrele Nijole persikė
lė iš Tenn. valstybės, kur kele
rius metus gyveno, į rytines vai

z mus
vęs Lietuvos banko juriskonsul
tas, mirė liepos 11 d. rytą Chi- 
cagoje. x

X Zenonas Kolba, Amerikos 
Lietuvių Dailininkų sąjungos
pirmininkas, išvyksta atostęgų stybes. Dabartinis jų adresas: 
j Beverly Shores, kur išbus iki 622 Market St., Aberdeen, Md.
liepos 30 d. Sąjungos reikalais 
galima į jį kreiptis telefonu Be
verly Shores 21014. Praeitą šeš 
tadienj į dail. Kolbos butą bu
vo pro virtuvės langą įsilaužę 
vagys, kurie, jiešdami pinigų, 
viską išvartė, bet neradę paė
mė tik dukrelės taupymo kasą, 
iš viso $1.50.

— Taurus lietuvis iš Sioux 
City,' Iowa, per kleboną kun. 
Simoną Morkūną pasiuntė 200 

Ca«"e siuntiniu: 100 — Vasario 
16 gimnazijai, Vokietijoje, 50 
— Saleziečių mokyklai ir 50 — 
Šv. Kazimiero kolegijai, Romo
je, Italijoje. Tas lietuvis atsisa
kė atostogų ir tuos $200 paau
kojo tikrai kilniam tikslui — 
padėti jauniems lietuviams, per 
vasarą siekiantiems mokslo. š’-3

X Pivarono kepykla, 4620
So. Marshfield Avė., labai daug
prisidėjo prie Dainų šventės . A .

~ j- i taurus lietuvis yra gyvas pa-chonstų pavaišinimo sestadie- . rvyzdys mums viisems.

DIB. BRITANIJOJ
— Iškilmės Bradforde. Bir

želio 30 d. Bradfordo lietuviai 
atšventė kun. J. Kuzmickio 20 
metų kunigystės sukaktį. Aka
demiją atidarė bažn. komiteto 
pirm. Jonas Juška. Sveikino 
DBLS Bradfordo šk. pirm. V. 
Ignaitis, Baltų Tarybos ir LAS 
atstovas Al. Dičpetris, Bradfor-

nio vakare kolizėjaus patalpo
se, suteikdama nemokamai įvai
raus maisto.

X Raimundas Mišauskas, Ci
cero lietuvių kolonijos gyvento 
jas, studijuojantis Illinois Un- 
te Chicagoje keliems mėnesiams 
išvyko instruktoriumi į JAV a- 
viacijos stovyklą — Doraldson 
A. F. B., Pietų Karolinoje. Jis 
taip pat reiškiasi spaudoje.

X Petras Petrutis iš Windso 
ro, Kanados, didelis sporto vei- įj-buvęs “Žibinto” Augšt. Pre
kė jas ir vienas iš IV-sios Ka- kybos mokyklos Vokietijoje 
nados lietuvių dienos, įvyks-' direktorius j. Varanavičius, 
tančios rugsėjo mėn. 1-3 d.d. 'LRS sk. pirm A. Barauskas, 
Windsore .rengėjų Dainų šven- DBLS G. Hortono sk. pirm. P. 
tės ir Kultūros kongreso proga Matulevičius, sktn. J. Bružins- 
lankėsi Chicagoje. j kas įr Atžalyno būrelio Var

du A. Bučys.

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

Peter Paul Kujawa, Jr., ir .Lorraine Ann Stark priima moterystės sakramentą, kurį suteikia kun. Boreišis. 
Apie jungtuves žinia telpa Detroito skyriuj, 4 psl.

Detroit, Mich.
(Atkelta iš 5 pusi.)

mas. Praėjusiais metais liga, 
paguldžiusi į patalą, leido ku
riam laikui atsikelti, tačiau svei 
katos velionis neatgavo.

CHICAGOS ŽINIOS
Kalėjiman visam amžiui

Ketvirtadienis, liepos 12, 1956

Ekspresiniai keliai ChicagojlIsland nuo 79 iki 107 gatvės, 
kur prasideda Calumet ekspre-

Planuojama Chicagoje pada
ryti ' dar naujų ekspresinių ke
lių už $275,000,000./Ta i bus ne
sunku įvykdyti, nes, federali- 
nei vyriausybei finansuojant ei 
lę ekspresinių kelių, atlieka 
anksčiau sutelkti $245,000,000 
Planuojama padaryti ekspresi
nį kelią 55 gatve tarp Stony 
Island ir Cicero, — Franklin 
gatve į pietus nuo Congre3s eks 
presinio kelio, išvesti 7’/, mylių

sinis kelias.

Dinamitas ir vogti čekiai
St. Charles mieste buvo areš 

tuotas ir atgabentas į Chicagą 
buvęs kalinys Fred Zimmer- 
man, 38 m. amžiaus, kai jis ban 
dė iškeisti čekį, pavogtą iš vais 
tinės. Darant kratą pas jį ras
ta dinamito, o jis važinėjo vog
tu apskrities asesoriaus Cadil-

šiaurės-pietų ekspresinį kelią, iac’u. Atgabentas į Chicagą ir 
pravesti ekspresinį kelią Stony čia bus teisiamas.

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000 00 
I » 1

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
_________ lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Ava.________ Chicago 36. Iii.
7 \ CRANE SAVINGS & LOAN ASSN. “
2555 W. 47th St.____________ Chicago 32. m.

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

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

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

metu buvęs prezidentu New 
York0 universiteto, dabar iš
rinktas Fordo fondo preziden
tu.

Iššoko iš trečio augšto
Trys vyrai iššoko iš trečio 

augšto White Eagle viešbuty, 
119 E. 18th slr., Chicagoje, kai 
juos užklupo policija, gaudan
ti narkotikų vartotojus ir spe
kuliantus. Tų vyrų amžius 32- 
42 metai. Vienas susilaužė kul
nį, kitas riešo kaulą, trečias 
ranką. Visi nugabenti į kalėji- 
mho ligoninę.

Žuvo trys darbininkai
Trys Chicagos darbininkai, 

21-24 metų amžiaus, krisdami

Maxine Jarolimek, 33 m. mo
teris, nuteista visam amžiui ka
lėti už tai, kad ji nužudė savo 
vyro motiną, 55 .m. amžiaus.
Verkdama teisme ji prisipažino 
melavusi ,kad šūvis buvęs per 
neatsargumą.

Laiveliu trenkė į didelį 
laivą

Michigan ežere, apie septy
nias mylias nuo Navy Pier, ne
didelis laivukas, kuriuo plaukė 
Leonard Schwartz, 47 m. am
žiaus, ir Wayne E. Rehrer nak
čia trenkė į didelį laivą S. S In
ternational ir sudužo. Swartz 
išsigelbėjo, pagriebęs pirmą stie
bą, o paskiau, tokią stambią plū iš 133 pėdų augščio, mirtinai

Grįžęs į ligoninę, po antros o- 
do Lietuvių Namų Fondo pirm. peracijos nebekėlė iš patalo. Iki 

paskutinio momento nepaprasta 
kantrybe kovojo su liga ir po 
trijų mėnesių kančios š. m. bir
želio 26 d., gražų vasaros rytą, 
užgeso kaip išsekusi žvakė, dar 
prieš mirtį spėjęs žvilgsniu at
sisveikinti su žomna.

Liko dukrelė Vida, 15 m., ir 
Izabelė, 10 metų. Buvo palaido 
tas Holy Sepulchre -kapinėse, 
dalyvaujant dideliam būriui 
žmonių. Laidotuvėmis rūpinosi 
Charles Stepanauckas, kuris su 
velioniu buvo geri bičiuliai.

DAR APIE WINDSOR\

Š. m. liepos 14 d., šeštadienį, 
Windsoro ateitininkai vilioja 
detroitiečius palikti dulkėtą 
miestą ir nuvykti į Mata’s Park 
Beach, važiuojant Windsor E.. 
198 Riverside Dr., St. Clair pa
ežere. Čia įvyks gegužinė, bus 
galima paplaukioti laiveliais, pa 
simaudyti, pasišokti, gauti ska
nių užkandžių ir gėrimų. Šo
kiams gros gera muzika. 

STUDENTŲ IŠVYKA

Šį sekmadienį, liepos 15 d., 
bus studentų ir jų bičiulių iš
vyka į Kodačių ūkį. Visi iš
vykstame po 9 vai. pamaldų 
apie 9:30 vai.) nuo “Neringos” 
knygyno: Maudymasis, irąty-
masis valtelėmis, svarbus susi
rinkimas, laužias ir šokiai su
darys dienos programą, 
smulkesnės informacijos 
kreipkitės į skyiraus valdybą.

X Muzikas Antanas Vismi
nas, gyvenąs 5013 - 67th St. literatū*inę kūrybą kalbėjo ra- 
Woodside, N. Y., dalyvavo Dai šyt R Spalig
nų šventėje, o taip pat atsilan
kė ir “Draugo” redakcijoj. Ta Pabaigoje dvi mergaitės įtei- 
proga Visminas paaukojo $10 kė sukaktuvininkui gyvų gėlių 
“Draugo” Naujų Mašinų Fon- puokštę ir V. Jokūbaičio tapy- 
dui. Mielam aukotojui reiškia
me širdingiausią padėką! Rei

Atskk-ai apie sukaktuvininko 
tūri

kia pažymėti, jog Visminas var 
gonininkauja Viešpaties Atsi
mainymo parapijoj, Maspęth, 
N. Y., kur klebonauja visiems 
gerai žinomas prelatas Jona3 
Balkūnas.

X Richardas Blažauskas va
dovauja. Omahos, Nebr:, lietu
vių futbolo kcmandai, kuri lie
pos mėn. 22 d. žada atvykti Chi 
cagon draugiškoms rungtynėms 
su vietos lietuvių futbolo klu
bu.

X Chicagos Lietuvių Futbo
lo Klubas “Vainutas”, kaip I 
rato savo grupės pirmosios vie
tos laimėtojas, turės teisę žaisti 
Illinois valstybės “Peel Cup” 
1956 metų varžybose, kur te
bus tik 8 komandos iš 40 čfla 
esančių vienuolikių. Varžybose 
žais 4 vienetai iš “major” divi- 
jos, 2 — I div. ir po 1 iš abiejų 
II div, grupių. Lietuvių prieši
ninku I rate yra “Falcons” ko
manda iš “major” divizijos.,

X Martynui Kėkštui yra
Draugo redakcijoj laiškas.

X Chicagos Santaros sky
rius š. m. liepos 13 d. ruošia 
ekskursiją į Ravinia Park kon
certą. Renkamasi 6:30 vai. va
karo pas kol. P. Žygaitę, 4437 
S. Artesian avė. Visi besidomin 
tieji kviečiami dalyvauti. -

X Akademinio jaunimo-stu- 

dentų sekcija lietuvių Kultūros 
kongrese Sherman viešbutyje, 
Chicagoje, sutraukė gausų da
lyvių būrį (apie 120). Čia pas
kaitas laikė trys prelegentai: 
Leonas Sabaliūnas, kuris užgrie 
bė vyresniąją kartą, Arvydas 
Barzdukas, plačiau apsistojęs 
ties akademiniu jaunimu ir Gab 
rielė Prialgauskaitė, pasigilinus 
j mokyklinio amžiaus jaunimo 
problemas. Po paskaitų buvo ir'

tą paveikslą.
Meninėje dalyje pirmiausia

pasirodė Atžalyno vyrų okte
tas, parengtas- T. Buroko. Skau
tės grakščiai pašoko tautinius 
šokius. Jas parengė R. Bružins
kienė. V. Galbuogytė padekla
mavo sukaktuvininko eilėr. “Va 
karo giesmė”, o Z. Daržinskai- 
tė — “Laišką Motinai”. Solo 
padainavo J. Kasperavičius. 
Bažnytinis choras, vadovauja
mas J. Juškos, padainavo kele
tą dainų.

Savo padėkos kalboje sukak
tuvininkas nuoširdžiai visiems 
padėkojo, pasižadėdamas ir to
liau dirbti savųjų tarpe.

Vakare Stella Maris Klube 
buvo surengta vakarienė.

diskusijas, kuriose pasisakyta 
dėl jose iškeltų minčių. Visa 
sekcijos posėdžio eiga buvo už
rašoma Amerikos Balso atsto
vo. Studentų sekcijai vadovavo 
Bronius Juodelis, o studentų 
Są-gos atstovu bendroje Kong
reso rezoliucijų komisijoje bu
vo Edvardas šulaitis.

X Chas Vizgard Ir Peter Viz
gard, turį vartotų automobilių 
pardavimą 6943 So. Western 
Avė., šiomis dienomis atidarė 
krautuvę" KRIDE CO., 2719 
West 71st Str. Jų skelbimai tel
pa “Drauge”, kur galite suži
noti kokius dalykus jie parda
vinėja.

duruojančią pagalvę. * Rehrer 
— per naktį nebuvo surastas.
Chicagos Centro komitetas

Mūsų .mieste veikia Chicagos 
Centro Srities komitetas, kurio 
nauju vadovu išrinktas Randall 
H. Cooper. Tas komitetas jieško 
būdų, kaip pagerinti centririę 
miesto dalį. Komitetą sudaro 
verslo ir kiti įtakingi civiliai 
žmonės.

Fordo fondo prezidentas

Henry T. Heald, buvęs prezi
dentas Illinois Technologijos in 
stituto Chicagoje, o paskutiniu

KAS KĄ IR KUR

užsimušė. Nelaimė įvyko prie 
grūdų eleavtoriaus, naujai sta
tomame Chicagos uoste. Lūžo 
stalažai, ant kurių tie trys vy
rai dirbo.

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

' OFISO VALANDOS: x
Plrmad., antrad., penktad. Ir Trečiad. 9 ryto Iki 1S vai., 
aeflt&d. 9 vai. ryto Iki 4:10 p.p. Ketvlrtad. 9 vai. Iki 8 vai. vak.
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ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

X t i t o t a t
4919 So. Paulina St 

’ PRospect 6-7960
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII

“Baustas nukrausi i
r* ii TOLI IR ARTI

NAUJI OIDEU TNOKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (PAHK/AI 
H&U METŲ PATYRIMAS - PIGUS MSĄŽ.IN/N6AS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, IL1. Tel. V/AIGmok 5-9209

MOVIMO

ROOSEVELT FURNITURE CO-
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)SUDRIKO RADIJO PROGRAMA

Ketvirtadienį, liepos 12 d. pa
siklausykite Budriko radijo valan- 

Dėlj dos iš stoties WHFC, 1450 kil. 
vi3l Naujas orkestras ir žymiausi mū

sų dainininkai' išpildys duetus: 
Kas subatos vakarėlį, Du broliu
kai ,Kur banguoja, Plaukia sau

TRUMPAI laivelis, Duok ranką, Nesek sau
_ Jauniai šachmatininkai rožės ir Tūkstantis žingsnelių. Tas 

.. , . ri~ • x .i- daineles išpildys musų žymiausi
ruošiasi turnyrui. Užsirašyti dainininkai. O kas jie tokie, jūs 
pas Mindaugą Gilvydį, pašau- , išgirsite per radijo ir turėsite pro-
kiant telefonu WE 3-7461. £» dovaną Taipgi bus mįs-

. , ... ,__ lių konkursas. Labai retai pasitai
— Antanas Visminas, Mas- ko jggįratį tokių žymių daininin- 

peth, N. Y., parapijos vargoni- kų. Sudriko pranešėjas

ninkas, vykdamas iš Dainų šven 
tės, buvo sustojęs Detroite ir 
svečiavosi pas senug pažįstamus 
"Medonius ir laikrodininką V. Hr 
Zubricką.

—‘ Marcelė Gurauskienė su
dukra Julia išvyko į Dubois, Pa., 
dalyvauti Daniaug Stasiukyno 
vestuvėse. St. G-kas

P&JJOKUBKA
TV. DEIMANTAI IR T JUK RODŽIAI 

Pardavimu ir Talaymu 
4077 So. Ąreher Avė.

Chicago 82, IU. — Tel. LA 8-8617

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

ROOSEVELTFURNITURE CO
2310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-4711

NELLIE BERTULIS IR FKLIX 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.

Visais keliais vykstame liepos 22 dieną
į Lietuvių Susiartinimo šventę - Pikniką,

kuris įvyks
N. S. Seserų Lietuviškoje Sodyboje, Putnam, Conn.

J’rograma: 11 vai. Mišios ir Procesija 
x 12:30 Pietūs ir Pikniko Pramogos

4:30 šimto l stovyklaujančių mergaičių pasirody
mai ir Jaunimo šokiai (5:30)

Tat iki pasimatymo liepos 22 dieną Putname!
Nek. Pr. Seserų Gildos C

JOlĮASGRADINSKAS

Valdyba

iiiiiiiiiiiiiiiiiiitniiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHH

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus. sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Ii artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL

_____________ . Telefonas — FRontler 6-1882
iiiiNiMiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiniiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiin

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

J. G. TELEVLSION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBIS

Pardavimas ir taisymas 
2646 W. 69th St. REpublic 7-1941
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IŠ ATEITININKU 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 psl.)
TRIKAMPIO SUVAŽIAVIMAS

Šiemetinis trikampio suvažia
vimas bus liepos 21 — 22 d. nau 
joje ALRKF stovyklavietėje 
prie Detroito.

Visi yra prašomi dabar regist
ruotis pas draugovės pirm. VI. 
Šoliūną, telf. PR-6-2796. Smul
kesnės informacijos bus sutei
kiamos registruojantis.
ATEITININKŲ STOVYKLAI 
ITAIJJOJ AUKŲ ATSIUNTĖ:

Putinamo moksleivių ateitinin
kų kuopa — 5 dol.; V. S. — 20 
dol., MAS Centro Valdyba — 
50 dol., Kęst. Keblys — 3 dol., 
ASS Waterburio skyrius — 30 
dolerių.

Visiems aukojusiems Federa
cijos Valdyba labai nuoširdžiai 
dėkoja. Kartu prašo ir kitus 
ateitininkus bei ateitininkiškus 
vienetus bent maža auka/parem
ti Europos ateitininkų stovyklą.

“ATEITIS” VISIEMS k 
ATEITININKAMS

“Ateities” nr. 6 išsiuntinėtas 
visiems ateitininkams, atseit ir 
tiems, kurie ligšiol dar “Atei
ties” neprenumeravo. Kartu 
“Ateities” administracija išsiun
tinėjo ir laiškus, prašydama, 
kad Užsisakytų “Ateitį”, primin
dama Federacijos Valdybos nu
tarimą, kad kiekivenas ateit’nin 
kas ar ateitininkiška šeima tu
rėtų “Ateitį” prenumeruoti ir 
visokiais būdais remti. Likusį 
šių metų pusmeti “Ateitis” te- 
kaštuos tik 2 dol. Užsakymus 
siųsti: “Ateitis”,' 916 Willough- 
by Avė., Brooklyn 21, N. Y.

“VIEŠPATIES ANGELAS”,
kan. A. Sabaliausko maldakny
gė, gražaus formato, labai gra
žiai išleista. Kas ją užsisakys 
per ateitininkų kuopų vadovy
bes ar kapelionus, gaus papigin
ta kaina. Visi ateitininkai pra
šomi šia proga pasinaudoti.

DEL ADRESŲ PAKEITIMO

Visus mielus “Ateities” skai
tytojus administracija labai pra 
šo, pakeitus gyvenamą vietą, 
naują adresą, pranešti administ
racijai. Ypač daug studentų kei 
čia gyvenamas vietas nuo naujų 
mokslo metų pradžios. Kad ne- 
susitrukdytų kito^‘Ateities” nu
merio išsiuntimas bei gavimas, 
prašome naują adresą tuojau 
siųsti administracijai — 916 Wil 
loughby Avė., Brooklyn 21, N. 
Y.

DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 4 psl.)

grandinę lietuvių, o kiti, santū
riai pabrėždami nieko neatsto
vaują, sveikino asmeniškai.

Paskutinis kalbėjo min. St. Lo 
zoraitis. Jo apsilankymas turįs 
tokį pat pobūdį, kaip ir kituose 
miestuose. Tai gerų norų ir ge
ros valios vizitas, turįs panaikin 
ti skirtumus tarp lietuvių, kas 
geriau padėtų mūsų tautai išsi
vaduoti iš svetimųjų okupacijos. 
Kaip diplomatijos šefas, siekiąs 
savigarba pagrįstos tolerancijos. 
Kaip buvę kalbėtojo siūlyta, nie 
ko negalįs gydyti, nes kartais 
atrodo, kad pats esąs ligonis. 
Prie esančių moralinių aplinky
bių lengva širdimi negalįs priim
ti tam tikrų emigrantinio gyve
nimo pasireiškimų. Darbas esąs 
sunkus. Lietuvos diplomatija ir 
jis pa0 laukiąs daugiau para
ri ~~ '

mos. Lietuvą vertino kaip gerą 
ir išmintingą tautą, geriausią 
kraštą, koki jam tekę matyti 
dviejuose kontinentuose. Tarp 
kitko pasidžiaugė, kad buvo 
tūkstanČiąi gerų žmonių, atsida
vusių kraštui, ir šiame bankete 
esą susirinkę taip pat gerų norų 
žmonės.

Vakarienei pasibaigus, min. 
Lozoraitis kalbėjosi su kiekvie
nu norinčiu pasikalbėti. Jam į- 
sitraukus į kalbą su grupele as
menų, besidominčių mūsų poli
tiniu gyvenimu, viena ponia iš 
Clevelando iškėlusi originalią 
mintį lietuviškai vienybei atsta
tyti.

Abejotina, ar geri receptai ar 
ba ir gudrūs diplomatiniai susi
tarimai atneš visų trokštamą 

.viėnybę, kurios pasiilgimo nuo
taikos gana stipriais išsireiški-

ixi: laike sveikinimų min. Lo
zoraičiui pasireiškė šiame gry
nai tautininkų ir jų simpatikų 
bankete. Abejotina dėl to, kad 
atskiri “vadukai” kasasi “apka
sus” užnugariui remti, keldami 
neva jaunimo vėliavas ir nepa
stebėdami, kad iškelia partinius 
marškinius. Stasys G-kas

NAUJAS TREMTINIO KAPAS

Vis dažniau suskamba gedu
lingi varpai. Vis dažniau Įnir
tis iš mūsų tarpo išsiveda dar 
besižvalgantį į tėviškę pavargu
sį tremties kovotoją. Lieka dvi 
našlaitėlės, raudančios prie tė
vo karsto, lieka skausmo pri
blokšta žmona, didvyriškai at
laikiusi likimo smūgį, pasiry
žusi kovoti už vaikų ateitį. Pas
kutinę pagarbą atiduoti atskuba 
klasės draugai, net labai iš toli 
ateina kaimynai ir pažįstami, ir 
a. a. Vladas Kukučionis skęsda
mas gėlėse dingsta iš visų akių.

iškeliaudamas į anapus. Lietu
voje lieka senutė, 80 metų su
lakusi, motina.

A. a. Vladas gimė 1907 m. di
delėje šeimoje; broliukų ir sesu
čių turėjo 15, tačiau jų tik du 
gyvi yra Lietuvoje. Baigęs Laz
dijų "Žiburio” gimnaziją, įsto
jo į karo mokyklą aspirantu. 
Vėliau dirbo Lietuvos Šaulių Są 
jungoje. Pagaliau vėl grįžo į 
karo mokyklą ir, baigęs, tarna
vo kadro karininku £ pėst. pul
ke. 1939 m. susipažino su savo 
gyvenimo drauge Angele ir 
1940 m. ją vedė. Okupacijų me
tu dirbo savivaldybininko darbą 
ir stengėsi, kiek galėjo, visiems 
padėti. Tremtyje gyveno Ha- 
nau lietuvių stovykloje, kur iš
moko laikrodininko amato ir, 
atvykęs į šį kraštą, juo vertėsi. 
Priklausė Lietuvių Bendruome
nei, kurį laiką dirbo šeštadieni
nės mokyklos tėvų komitete. 
Buvo labai draugiškas ir links- 

(Nukelta į 8 psl.)

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

CHICAGO SAVINGS NAUJAS NAMAS
-f

Kairėje matote būrį įtakingų asmenų, 1955 m. rugsėjo 12 

dįeną susirinkusių į Clhieago Savings & Loan Association 

naujo namo, esančio 6243-45 So. Westerm’ Avė., statybos 
pradžios (ground brealdng) ceremonijas. Paveiksle iš kai

rės į dešinę stovi: Jack Healy, vyriausias egzaminatorius 

iš State Auditor įstaigos; John McCarthy, Marąuette 

National Bank direktorių pirmininkas; Barney R. Piet- 

kiewicz, Crjme Savings & Loan Association prezidentas; 

Julius Brenza, Metropolitan State Banko prezidentas; 
Aliam Anderson, Federal Home Loam Banko viceprezi

dentas; Walter McAvoy, Illinois įstatymus leidžiančios 

įstaigos atstovas; Michael Hanniga.ni, 15-to wafdo repu- 
blikonų komiteto atstovas; John Klnczynski, J. A. Vals

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

bastion, Chicago Savings direktoriai.

Kasamojoj .mašinoj sėdi: John Pakel Sr., Chicago 

Savings prezidentas; Miss daine Pakel, tarnautoja, _ 

John F. O’Toole, 15-to wardo demokratų konilteto atsto

vai, ir Norbert II. /Lamberty, Chicago Savings advokatas.

Į statybos pradžios ceremonijas dar buvo atvykę Mr. 

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

A. CoinVay, lietuvių anglų spaudos bei įvairių Real Estate 

įstaigų atstovai, nors paveiksle jų ir nėra.

bunieriaT
IR PROFESIJOHALAI

Jeigu norite pirkti arūa parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės j

ELSEA REAI.TY * INVEST- 
MENT COMPANY

atstovą
VL4D4 BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4366
Si įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams.

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ii- CHIRURGE 

X-RAT
393 West Grand Boulevard Į | 

cor. Shady Lane Detroit 16. Michifat į
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ltetv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai
Treč. ir įeit. 12-3 vai. ,

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS 

11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan

Tel. WE 4-6146 
G K N ERA L .COSTRAOTOK

Atiteka jvalrl'is statybos, patalsy i 
mo Ir pertaisymo darbus — stalinio j 
kystfia cemento, mūrijimo, elektros ] 
plumhlngo, dažymo Ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bet butų |ren(itnus 
pastosAse Ir skiepuose.

Klausykite
LITHUANIAN MELODIES

Aon Arbor — WPAG - 1050 kilo 
cyclea

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p. 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lemi re — Detroit 27,
Mlchig&n

Žemiau dešinysis paveikslas rodo iki šios dienos padarytą Chicago Savings riaujo 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 hei patogumais greitesniam ir malonesniam taupytojų bei paskolų aplikantų patarnavimui.

I t , \

Chicago Savings iš anksto kvieėiakaip senus, taip ir naujus taupytojus, ir bendrai visus lietuvius 
rengtis į Chicago Savings naujo namo šaunų atidarymą (Grand Opening) 195C 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. 0 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 sąugiai ir pelningai tarnauja savo taupytojams. Per visą tą laikotar
pį ji visada išmokėdavo aukštesnį dividendą neg’u didžiumą kitų finansinių įstaigų. Toliau gyvenan
tieji pas mus gali taupyti laiškais. Norint sužinoti mūsų mokamus dividendus ir mūsų teikiamus ver
tingus patarnavimus, prašome mums paskambinti GRovehill 6-7575.

Pas mus taupomi pinigai yrA pilnai apdrausti.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
• * ' ' , K ‘ ‘ ' "

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., trečiad. uždaryta visą dieną, o šeštad. nuo 9 iki 2 vai. po pietų.

V



CANVAS

1

AWNINGS
ALUMINIUM FIBERCLASS

COMBINATION STORM DOORS ................................ $39-75
TRIPI.F. 1NSERT WINIKIWS ...................................x $ 17.95
F.H_A. TERMS NO MONEY DOWN

Atidarą sekmad. nuo 9—2 vai. p. p. Kasdien nuo 10—5 vai. vak.
LIETUVIAI SAVININKAI: CHAS VIZGIRD 

PETER VIZGIRD

Nemokamai apkainavimai

. KRI DE CO M PA N Y
2719 West 7l»t Street. Tetet. HEmloek 4-9H 4

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

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

ML CES AS, patyria Bato

INSURED 
-JJPTO-

u
T
U
n
L

FEDERRL
5RVING5
AND

Cliartered A Supervlsed 
by the U. S. Government

MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CffiCAGO, ILLINOIS

Temperatūrų kontroliuoti lau
ke dar negalima; viduje—taip: 
už $229.00 gali nusipirkti % 
tonos aparatų ir vėsinti kam- 
barj iki 500 kvadr. pėdų dy
džio — pas Gradinskų, J. G. 
Television Co., 2512 W. 47th 
Str., FR. 6-1998.

PLUMBING
Licenaed, bonded plumbera

Joks darbas nėra dideliu ar mažas. 
Baoldto dabar. Kalbame lietuviškai 

Trt. KEpubUo 7-0844 
WAlbrook 6-8451

Ketvirtadienis, liepos 12, 1956

CLASSIF1ED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — MOTERYS

illlllliiilllllllllililllillllillllllllllllllllllilll
VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis
BEVERLY SHORES, IND.

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

Gera maudymuisi vieta
IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HTLLS GtUNYClA 
Geriausios gtlGs dil vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

244J WEST SSRD STREET 
Tel. PRospect 8-0833 ir PR 8-08S4

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų. - * x

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 Willonghby Avė.
BR00KLYN 21, N, Y.

Norite nekiln. turtų pigiai pirkt 
arba greit ir gerai parduot — 
kreipkitės į šių įstaigų.
Parūpinant gerom sąlygom paskolas

A.BUDRECKAS. REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 8-3384

Nejud. tarto pirldmas-pardavlmas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2736 W. 71st St — WA1. 6-6015

Priei pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-tNSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrove pergyveno karus,
ekonomines depresijas, panikas ir Įtrizes Ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvienų sutau
pytų dolerį. ,

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per- 
stojimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne
šite savo banko knygutę.

e
• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.
' Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres.

Ohartered ir Bnpervised, by the United States Oovemment
Istmgos VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nue 9-tos valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 vaL ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

a WGES Stoties — Banga 149# 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAI). 

8:4$ Iki 9:S0 vaL ryte 
GESTAI). 8:10 Iki 9:10 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—9 v. 
SEKAU. 8:30—S:SO v. r. U stoties 

W0PA — 1490 klL 
Chloago lt, UL HEmloek 4-1411 

TĮSI SO. KOCKWELL 8T.

GERIAUSIOS
net 88 ženklais rašomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais. 
ROTAL didžiausia firma pasauly. 
Jums pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jūsų pasirinktu stilium.

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

užsisakantiems. Pranešę adresą, dy
kai gausite smulkias Informacijas Ir 
paveikslus per: --

J. L. GIEDRAITIS
1632 Broad St, Hzrford 6, Conn., 
kuris “Draugui” žinomas, kaip 
sųžiningaaasmuo.

šioje nejudomo turto pardaOjmp 
ištaigoje perkant arz parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
NORVILA-KURŠIUS

RF.AB ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospect 8-5454

MARQT’ETTE PARKE:
Mūrinis — 4 butai — 2 po 5 kam

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

Mūrinis 4 ir 2 kamb. 58-čios ir 
Sacramento apylinkėj. Centr. šild. 
Garažas. Kaina $16,500. Puiku ma
žai šeimai .

BRIGHTON PARKE:
Mūrinis — 2 po 5 kamb. Centr. 

šild. Garažas. Gražūs kambariai.
Medinis, 3 butai — 2 P° 4 kamb. 

ir 1 — 3 kamb. Kaina $16,300.
Mūrinis. Iš priekio kirpėjo ir bat

siuvio dirbtuvės; iš užpakalio gražus 
5 kamb. (3 mieg.) butas. Centr. šild. 
Kaina $21,0(50. Idealu amatininkui.

Turime namų visuose liet. koloni
jose. Parūpiname paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Bullders, Insurance

2737 West 43 St. f 
CUfslde 4-2390

BY OWNER 
ANTĮ OCH

Year ’round home on tyooded lot 
on East Loon Lake. 3 bdrms., comp. 
liv.-dip. rm. natl. firepl., cab book- 
case, sun perch, cab. kit., full bemt., 
oll ht., 2 car gar. Lot 132x224. 
lake rights,- swimming and fishing. 
Mušt be sleen to be appreciated. '

Very reaS.
Antioch 478,12.

HELP YVANTED — VYRAI

NAMŲ SAVININKAI! 
Reikalingi vieno ir dviejų bu

tų namai Marąuette, Gage ir 
Brighton parkų apylinkėse. Tu
rime pirkėjus. Be jokių įsipa
reigojimų skambinti HE 4-7085 
“Varpas”, 5916 So. Westem 
Avė., Chicago 36, III.

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

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

Trečiadieniais uždaryta.

PALATINE

Rustic ranch home, paneled in 
fine woods, wood burning erab 
orchard fireplace, large new 
horse barn; 8 aeres, beautiful 
oak and hiekory woods; creek; 
aereage alone good investment 
at $35,000. Leaving statė, imm.

i , . -i possession.
PALATINE 13R2

Ji putams apsaugos bonus p STANKOVItlUS

NELAIKYKITE SUTAUPYTŲ PINIGŲ NAMIE!
REAL B8T. h IRSUR. BROKBBIB 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St 

Ph. DAnbs 64798
Padeda pirktu - parduoti aamna 
Gklns. biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

REIKALINGAS 
/ DŽENITORIUS

yiRŠ 40 M. AMŽ. ' 
Nuolatinis darbas. Geras atlygini

mas. Reikalinga kalbėti angliškai.

REfLECTOR HARDWARE CORP. 
2235 S. Wester» Avė.

WANTED - BRIGHT 
YOUNG MAN
BETWEEN 19 AND 21

To work as TELLER in 
SAVINGS & LOAN ASS’N 

Pleasant working conditions & 
many company benefits. 

Call MRS. EISIN
CLiffsidę 4-0104

MACHINISTS
Ali around job shop 

experience 
Day work. Overtime 
Year around work 

H. 8c K. MFG. CO.
,r '

4646 S.Western Avė.

ATIDARYKITE TAUPOMĄ SĄSKAITĄ ŠV. ANTANO TAUPYMO B-VEJE, 

kur jie bus saugūs ir atneš augščiausią dividendą visoje Chicagoje nuo mėnesio pirmos 

. ' ' dienos, jei pasidėsite pinigus prieš 10-tą dieną.

VELTUI (nemokamai) LAIKRODĖLIS, RANKOGALIŲ SAG
TUKAI, PLUNKSNA ir PIEŠTUKAS, atidarantiems naują ar p 
pildant jau esamą taupymo sąskaitą $5,000.00. VELTUI ŽIEBTI 
VELIS, PLUNKSNA*ir PIEŠTUKAS atidarantiems naują ar papi 
dant ju esmą taupymo sąskaitą $2,000.00. VELTUI STIKLIN 
PELENINE atidarantiems naują ar papildant jau esamą taupytu 
sąskaitą $50.00 ar daugiau.

5300 S. DAMEN AVĖ. Medinis na
mas. 4 kamb. viršuj, 3 apačioj. Tuo- 
Jau galima užimti.

MŪRINIS. 2 butai — 4 ir 4 kamb. 
Modemiškas “plumbing”. Gazu ap
šilti. Koklių vonia ir virtuvė. Gara
žas. Arti 22ud ir Keeler. $16,600.
SVOBODA 3739 W. 26tb St. LAwn- 
dale 1-7038.

SOUTH BERWYNe. Naujas 2-jų 
butų po 6 kamb. Autom, alyva ap- 
šild. Tuojau galima užimti. $37,900.
SVOBODA. 6013 Cermak Rd. BI- 
shop 2-2162.

SAVININKAS PARDUODA.

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

7098 So. FUrfleU Avė.

SAVININKAS parduoda mūrinj 
namą. — 10132 S. PEORIA ST. 5 kb. 
buųgalow ąu uždaru saulėtu porčiu. 
'“Canvas" — drobe apmuštos sienos. 
“Tile” grindinys rūsy. Platus skly
pas. 2 autom, garažas. Automatiškai 
apšildoma. Susitarimui skambinti

CE 3-0778

PROGOS — OPPORTUNITIES

PIRKITE TIESIAI IS 
SAVININKO

Gerai veikiančių maisto produktų 
krautuvę — “MIDWEST”. Galite 
pirkti ir namų. Pirksite pigiai; par
duodama dėl nesveikatos. HEmloek 
4-0800.

By Owner

Grocerland Store
Good North side trans. comer lo- 
cation. Meat Market, produce — 
bakery. Exccl. opp. for bntcber, 
double store. RA.venswood 8-2490

Parduodama geromis sąlygomis 
judri mėsos ir maisto krautuvė.

LAfayette 3-8293

AUTOMOBtLFJs — TRUCKJB 
Automobiliai — Sonkvežlnilal

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III. Tel. TOwnhall 3-8131 - 8132
AUdara kasdien; Uždara trečiadieniais ......................... JUOZAS ORIBAUSKAS, Vedi jas

PAJIEŠKOJIMAI
Skubiai pajieškau mažo butelio 

2-3 kambarių su vonia, gera būtų 
ir apšildymu, sau ir mamytei. Pa
geidaučiau Brighton Parko netoli 
liet. bažnyčios. >

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

Pajieškoma BIRUTC-STASE 
LIAUDINSKAITfi LUKŠIENE, ki
lus iš Kybartų. Jicško motina ii 
Lietuvos. Prašoma atsiliepti arba 
žinantieji pranešti — Pranu Bazi- 
liauaku, 12926 Sorrento, Detroit 27, 
Michigan.

Pajieškoma ADELE PETRAVI
ČIŪTE, kilusi iš Tųura^ėg apekr., 
Šilalės valsč., Paakmenės km. Gyv. 
Chicagoje. Atsiliepti — Bronius So- 
dilnsku, 261 Kerrgm Blvd., New- 
ark, N. J.

Skelbkite “M’

atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
MISCELLANEOUS 

x įvairūs Dalykai
LIPT. APDRATJDŲ AGENTCRA 
▼tau rūšių apdraudoa. Antomotol

llų finansavimas. Notarlatu. Valaty 
b«e patvirtintos kainos.

Prlsš darydami apdrandas Zkltm 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5G71

INTERSTATE INSURANCE AOEN(T» 
•108 8. Ashland Avė., Chicago SG, III

I8NUOM1JOJAMA

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

A. Naujokienė 
Kreiptis: Liqnor Store,

3529 So. Halated 
Tel. YA. 7-6054

SECRETARY
Tliis is your opportnnity to be- 

come associated with a leading 
Cornpany. This is a position with 
a definite future. .

REQUIREMENTS:
Sbortband, 90 ^ivords j»er minute; 
typing 60 words per minute. 
Forty hour week.'

BENEFITS
• 24 working days, paid 

vaeation
• 8 paid holidays per year

• Generons siek leave, retire- 
mont. plan, bospital and 
insurance program. Phone

MR. C. E. DREW
COlumbus 1-1278

LOCAL OFFICE OF ■\ k

S A N D I A
. C0RP0RA7I0N

K
A subsidiary of the Western

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

YOUNG LADY
Wanted for part time office 

work.
Mušt be able to type.

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

Call MRS. EISIN

CLiffsidę 4-0104

Neat and pleasant 
Young Lady

wanted by a Savings & Loar 
Assoc. as a Swifohboard 

operator,
/Miiat 'do šome typing. Plea

sant working conditions and 
many company benefits. Call — 

MRS. EISIN 
Cliffside 4-0104

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus ^išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez, tel. Bl 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Bullders - Insuranča 

2737 West 43rd Street

KONTRAKTO RIUS 
STANDARD BUII.DERS, INO. 
9523 W. «9 st. Chleagri 29, 111.,

PRospeckt 8-3792 
A. GlkTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedSjas
Lietuvių .Statybos RendrovG:
• stato nąmus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Įrengia aluminijaus langus Ir 

duris.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Streel

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

Tel. — HEmloek 4-5881 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
ĮĮIIIIIIIIIIIIIIinillllllllllllllllllllllHllllillU 
= LIETUVIU STATYBOS E

BENDROVE |

MŪRAS I
BUILDERS, INO. Ę 

Stato gyvenamuosius na- = 
mua, ofisus ir krautuves pa- = 
gal standartinius planus ai = 
Individualinius pageidavimus. = 

Įvairūs patarimai staty- = 
boa bei finansavimo reika- = 
lais, skiciniai planai ir na- E 
mų įkainavimas nemokamai. E 

Statybos reikalais kreiptis E 
į reikalų vedėja šiuo adresu: S
JONAS STANKUS f
kasdien nuo 4 vai. popiet = 

TeL PRospect 8-2018- =
= 6800 80. CAMPBETJ, AVK. = 
~ Chicago 29. IHlnola = 
Tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilillliill?

ŠILDYMAS
A. štanėlauskas Ir A. Lapkus

.nstoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air conai- 
tioners) Ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 8. 49th OOURT, CICERO 
TsL OLymple 2-9311 nuo 8 vai 

ryto Iki 5 vai. vakaro. 
Teist.' nuo S vbL vak.: OILympt 

2-6752 br OLymple 2^492

A
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