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JAV PASIRUOŠUSIOS ĮVYKIAMS VID. RYTUOS
Gražus lietuvio žygiai Panamos 

konferencijos metu 1
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 
Mūsų korespondentė Neu> Yorlze

NEW YORK. — Kad Panamos deklaracijoje Amerikos pre
zidentai pasisakė prieš totalitarizmą ir už tautų laisvę, žymia da
limi parėjo nuo čia esančių Pavergtųjų Europos Tautų veiklos. 

Šitai teko patirti Pavergtųjų
Tautų sluogsniuose, o smulkiau 
apie tai Jūsų korespondentei pa
pasakojo dr. Antanas Trimakas, 
kuris liepos mėn. pabaigoje grįžo 
iš kelionės po Pietų Ameriką. Jis 
buvo Vidurio ir Rytų Europos 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gos delegacijoje. Pastarųjų kelių 
savaičių metu jie apsilankė Pe
ru, Čilė, Argentinoje, Urugvaju
je ir Brazilijoje ir tenai sustipri
no ryšius su atitinkamais jiems 
artimų partijų sluogsniais bei 
pasimatė su tų kraštų vyriausy
bių galvomis ir išryškino jiems 
komunizmo grėsmę.

Lietuvos diplomatinis pasas

Dr. Ant. Trimakas, vienintelis 
lietuvių toje tarptautinėje pen
kių asmenų delegacijoje, į Pana
ra ąnuvyko iš Venezuelos, kurio
je jis atsirado kitiems delegaci
jos nariams iš Brazilijos grįž
tant į New Yorką.

Pradžioje tarptautinių laisvi
nimo veiksnių organizacijų bu
vo rūpintasi ir daugiau atstovų. „ , . , . . , tųjų tautų atstovai nori iš Ame-pasiųsti i Panamą, bet taip at-1 7.

vL a . ,nk°S prezidentų.sitiko, kad tik vienintelis dr. Tri 
makas tegalėjo patekti. Pasiro
dė, jog prieš pat Panamos kon
ferenciją tenai buvo imtasi to
kių saugumo priemonių, kad tik 
dr. Trimakas turėjo galimybių į 
Panamą įvažiuoti ir tai savotiš
ko atsitiktinumo dėka — todėl, 
kad jis važiavo su lietuvišku dip
lomatiniu pasu. (Dr. Trimakas 
yra dirbęs Lietuvos diplomati
nėje tarnyboje Varšuvoje ir bu
vęs Gen. Konsulu Vilniuje).

O buvo taip: į Venezuelą vie
nai dienai atvykęs, dr. Trinta-, 
kas, nors ir turėjo iš Washingto- 
ne esančios jų ambasados vizą, 
bet jų saugumo buvo beveik pu
sę dienos sulaikytas kaip tik dėl 
to paso. Valdininkai, pamatę 
Lietuvos vardą pase, ėmė sau 
galvoti, kad, matyt, čia gali bū
ti kas nors įtartino, ir bijodami 
komunistinės infiltracijos, jie
mandagiai paprašė dr. Trimaką vergtųjų tautų atstovu, Pana-
palaukti, ligi jie išsiaiškins. 
Jiems juk težinoma, kad Lietu
va dabar yra komunistų val
džioje, o, matyt, nesusigaudė, 
kad tas pasas dar Nepriklauso
mos Lietuvos Respublikos.

„Lagaminus visur patys jie 
man nešioja, mandagiai kalba, 
bet toliau vykti neišleidžia“, pa
sakoja dr. Trimakas.

Tačiau reikalas buvo išaiškin
tas, ir pase, šalia jau buvusios 
Venezuelos ambasados vizos dar 
atsirado ir naujas įrašas su Ve
nezuelos vidaus reikalų ministe
rijos štampu, kad viskas tvar
koje ir 'kad tas asmuo iš Vene
zuelos vyksta į Panamą.

Galima manyti, kad ir šis įra
šas bus prisidėjęs, jog dr. Trima
kas po to neturėjo jokių truk
dymų įvažiuoti į Panamą, kai 
tuo tarpu kitus kratė ir visaip 
žiūrinėjo. Taip jau visur buvo 
imtasi saugumo priemonių, kad 
dr. Trimako atėję pasitikti as
mens, net nebuvo įleisti į aero
dromą. Vėliau su dr. Trimaku iš 
Nevv Yorko telefonu 'kalbėdamas 
čia esančios laisvinimo įstaigos 
vedėjas nė pats netikėjo savo 
ausims, jog kalbasi su juo ir kad 
jis yra Panamoje. „Ar tai tikrai 
esi Panamoje?“ girdėjosi jo bal
sas“. „Na, tai kaip gi kitaip, jei 
bu manimi kalbi, turbūt gi žinai

į kur man skambinai“, aiškino 
jam dr. Trimakas kitam gale. 

Kelionė į spaudą

Dr. Trimako Panamoje laukė 
jau daugelis laiškų ir instrukci
jų iš New Yorko. Jis buvo pra
šomas ir jam buvo patariama, 
kaip jis turi ką veikti. Net spau
dos konferencija buvo užsakyta 
EI Panama viešbutyje, bet, deja, 
ji negalėjo įvykti. Tai buvo kaip 
tik ta vieta, kur turėjo vykti 
Amerikos prezidentų susitiki
mas, ir vietos korespondentai 
dėl naujai įvestos saugumo tvar 
kos dar nebuvo spėję apsirūpinti 
reikalingais policijos leidimais.

Šitokiai padėčiai esant, dr. Tri 
makui pačiam reikėjo imtis ini
ciatyvos ir daryti tai, kas atro
dė tuo momentu tinkamiausia. 
Apsirūpinęs reikalinga medžia
ga, jis pasiėmęs taksį, aplankė 
visų aštuonių dienraščių redak
cijas, pasimatė su redaktoriais ir 
jiems įteikė informacinės me
džiagos bei paaiškino, ko paverg

Kelias į tų prezidentų dele-z 
gacijas jau buvo praskintas prieš 
tai, kai ta tarptautinė pavergtų
jų delegacija lankėsi paskirose 
šalyse, aiškindama, kad tas pats 
komunizmas ir joms graso.

Visur jie buvo pakankamai iš
dėstę savo pažiūras į pavergtųjų 
tautų laisvinimą ir dabar jiems 
rūpėjo, kad Panamoje susirinkę 
Amerikos prezidentai pasmerktų 
komunizmą bei pasisakytų už pa 
vergtųjų išlaisvinimą.

Laikraščių redakcijose dr. Tri
makas sutiko karšto palankumo. 
Rytojaus ir kitomis dienomis 
spaudoje ėmė rodytis žinių apie 
pavergtųjų akciją. Vieni laikraš
čiai įdėjo Pavergtųjų Europos 
Tautų memorandumą, kiti davė 
bendrų žinių apie pavergtųjų ak
ciją, o dar kiti įdėjo pasikalbėji
mus su dr. Trimaku, kaip tų pa-

man atvykusiu pavergtųjų rei
kalų dėstyti.

Atsimenant tai, jog Panamos 
laikraščiai tuo metu buvo per
pildyti žiniomis apie tenai tuo 
metu vykusią prezidentų konfe
renciją, jų skiltyse tilpusi me
džiaga apie pavergtuosius visdėl
to, dr. Trimako nuomone, buvo 
didelis pavergtųjų laimėjimas.

Žurnalistų priėmime

Neturėjęs galimybės kartu su
sitikti su visais Panamos laik
raščių atstovais jau anksčiau nu 
matytoje konferencijoje, dr. Tri
makas betgi už tad turėjo pro
gos pasimatyti ir pasikalbėti su 
tarptautiniais laikraštininkais, 
kurie buvo specialiai atsiųsti Pa
namos suvažiavimą aprašyti.

Tai buvo Panamos žurnalistų 
sąjungos surengtas spaudos ba
lius, skirtas prezidentams ir sve
čiams žurnalistams pagerbti. Dr. 
Trimakas jame dalyvauti buvo 
pakviestas tos sąjungos pirmi
ninko, La Hora dienraščio re
daktoriaus.

Pavergtųjų laimėjimas

Privačiuose pasikalbėjimuose 
dr. Trimakas tiek su preziden
tais, tiek su laikraštininkais tu
rėjo progos priminti pavergtųjų 
norą — kad prezidentai savo su-

Demokratų tautinis vadas Paul Butler jau yra atvykęs į Chicagų ir 
turi pasitarimus su kitais demokratų konvencijos rengėjais, kuli čia 
prasidės po savaitės laiko. . (INS)

Komunistai siekia pasaulio 
užvaldymo—Walter Robertsonas

WASHINGTON. — Valstybės sekretoriaus padėjėjas Walter 
Robertson, kalbėdamas Virginijos valstybės advokatų sąjungos su
sirinkime pabrėžė, kad sovietų bei Kinijos komunistai nesvyruo
dami siekia įgyvendinti Lenino užsibrėžtą tikslą — pasaulio už
valdymą.

Jis pacitavo Kinijos kamparti- 
jos augštą pareigūną Liu Shao - 
chi, kuris yra antrasis pagal ran 
gą partijos vadovybėje. Liu 
Shao - chi neseniai Pekine kal
bėjo šitaip:

„Sovietų kelias yra kelias, ku
rį visa žmonija turi neišvengia
mai pasirinkti. Mes visuomet ti
kėjome, kad marksizmas ir le
ninizmas yra visuotinė tiesa“.

Šita „visuotinė tiesa“, sakė 
Robertsonas, Lenino raštuose ap 
rašyta šitaip: „Pirmiausia, — 
rašė Leninas, — mes užimsime 
rytinę Europą, paskui Azijos 
mases, ir po to mes apsupsime 
Ameriką, šitą paskutinę kapita
lizmo tvirtovę. Mums nereikės 
jos pulti; ji kris į mūsų rankas 
kaip pernokęs vaisius“.

Priminė prezidento žodžius

tentonjoje
RANGŪNAS, Burma. — Ran- 

gūno laikraštis skelbia, kad ko- 
Robertsonas priminė ir prezi- munistinė Kinija šiuo metu Bur-

dento Eisenhowerio žodžius, pa
sakytus Philadelphijoje praei
tais metais rugpjūčio mėnesį. 
Tada prezidentas sakė: „Negali 
būti tikros taikos, kuri būtų su

važiavimo deklaracijoje įtrauk
tų kovą prieš komunizmą kaip 
kolonialinę sistemą. Tačiau kai
kurie aiškino, kad prezidentams, 
kaip valstybių galvoms, nėra pa
togu kurį nors kitą kraštą nuro
dyti kaip priešą, todėl buvo ža
dama pasisakyti bendrai kaip už 
principą. Kaip žinia, toje dekla
racijoje, kurios svarbioji dalis 
lietė Amerikos valstybių ekono
minį bendradarbiavimą, buvo pa 
sakyta, jog visi prezidentai pa
sisako už tai, kad visos pasaulio 
tautos būtų laisvos ir kad laisvė 
yra nedaloma.

Šis punktas prezidentų priim
tas pavergtųjų laisvinimo veiks
nių akcijos įtakoje, nukreipus 
prezidentus į bendrus reikalus, 
priešingai nuo to, kaip jie anks
čiau buvo apsiriboję tik grynai 
Amerikos reikalais.

Pavergtųjų atstovai Nevr Yor
ke reiškė pasitenkinimą dėl to
kio falkto ir neabejotinai pripa
žino nuopelnus dr. Trimako bu
vimui Panamoje. Apie dr. Tri
make kelionę bendrai bus vėliau

sietą su dabartinės padėties pri
pažinimu, kurioje randame ne
teisingumo daugelio tautų at
žvilgiu ir žmonių persekiojimo 
milžinišku mastu...“

Valstybės sekretoriaus padė
jėjas Robertsonas savo kalbą bai 
gė šiais žodžiais: „Laikas dir
ba mūsų naudai, kaip jis visada 
veikė laisvųjų naudai. Ilgoje is
torijos įvykių eilėje nacizmas ir 
fašizmas liks tik tamsūs šešėliai. 
Taip bus ir su komunizmu, nes 
žmogus nepakęs nuolatinės, ne
gailestingos komunistinės ver
gijos priespaudos“.

Kiniečiai Burmos

mos teritorijoje turi 1,500 karei
vių. Jie yra įsitvirtinę 8 bunke
riuose nuo Muthu iki Songra- 
mung vietovių. Laikraščio pra
nešimu komunistų kariuomenė 
kontroliuoja 1,000 kv. mylių ruo 
žą.

• Peipingo radijo praneša, 
kad komunistinė Kinija planuo
ja didžiausią botanikos sodą pa
saulyje. Šis sodas, kuris bus ne
toli Canton miesto, turės 5,000 
kv. mylių.

Japonijos užsienio reikalų ministeris Mainom Rhigeniitsu, lėktuvu at
vykęs j Maskvą tartis dėl II Pas Karo taikos sutarties pasiraSymo. 
Jo kairėje stovi Sov, Sąjungos užsienių reik, min, Dimitri Šepilovas.

Chruščevas gina
nustalinimo žygius
MASKVA. — Sov. Sąjungos 

komunistų partijos šefas Nikita 
Chruščevas pareiškė, kad jo pa
sakytoji kalba, išryškinusi Sta
lino nedorybes ir dabartinė nu
stalinimo kompanija nesukėlė 
krizės ar nepasitenkinimų Rusi
joje.

Apie tai praneša serr. Allen J. 
Ellender (D. La.), kuris pirma
dienį turėjo 2,5 valandų pasikal
bėjimą su Chruščevu.

Ellender sako, kad Chrušče
vas yra nepatenkintas, jog JA 
Valstybės paneigė sovietų kalti
nimą dėl amerikiečių lėktuvų 
skridimo virš rusų teritorijos. 
Jis išsireiškė, jog sovietai tuo 
reikalu ruošia antrąją notą.

Ellender pranešimu, Chrušče
vas išreiškęs mintį, jog būtų ge
ras dalykas nuvaryti abejose ša
lyse egzistuojančią baimę dėl ge
ležinės uždangos ir atsisakyti 
agresinių užsimojimų.

Žukovas už
dideles armijas

NEW YORKAS. — Sov. Są
jungos krašto apsaugos minis
teris sako, jog nežiūrint moder
niškų karo priemonių ir išbujo
jusios aviacijos bei pažangos 
atominiuose ginkluose, didelės 
armijos vistiėk yra būtinos.

Žukovas šią savo nuomonę iš
reiškė laiške New York Times 
karinio skyriaus redaktoriui 
Hanson W. Baldwin.

„Oro pajėgos ir atominiai gin
klai patys negali daug ką pasa
kyti ginkluotame susirėmime“, 
— pareiškė Žukovas, — bet kar
tu su jais yra reikalinga didelių 
armijų, kurios yra neišvengia
mos karinėse operacijose“.

Teisiami už
išprievartavimą

WUERZBURG, Vokieitja. — 
Septyni amerikiečių kareiviai, ap 
kaltinti masiniu 15 metų am
žiaus vokietaitės išprievartavi
mu, vakar buvo pašaukti į JA 
Valstybių karinį tiesmą. Iš jų, 
kurių 4 dar yra nepilnamečiai, 
jeigu bus rasti kaltais, gali būti 
nuteisti mirties bausme.

Vokietijoje šio teismo proce
sas yra stebimas su nemažu su
sidomėjimu. Komunistai į jį žiū
ri kaip į propagandinę medžiagą, 
o ne komunistai iš jo išdavų 
spręs apie amerikiečių draugiš
kumo santykius su Vak. Vokie
tija.

• Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba, 10:0 balsais, patvirtino 
nacionalistinės Kinijos priėmimą 
į Tarybos sudėtį. Balsuojant, 
Burma ir Indija susilaikė.

JAV karo aviacija žada išvežti 
Amerikos civilius gyventojus

VIESBADEN, Vokietija, rugp. 7. — JAValstybių karo avia
cija yra pasiruošusi iševalkuoti visus amerikiečius civilius iš Vid. 
Rytų, jeigu Suezo kanalo konfliktas įgautų pavojingesnę formą. 

Amerikos aviacijos Europoje
vyriausia būstinė praneša, jog ji 
turi pakankamai lėktuvų ir įgu
los susitvarkyti su netikėta si
tuacija, kuri gali išplaukti iš ka
nalo įvykių.

Jau seniai pasiruošę

JAValstybių aviacija sako, 
kad toki planai jau buvo seniai 
paruošti ir jokių ypatingų pa
stangų šiuo metu nėra dedama.

Yra apskaičiuojama, jog apie 
20,000 amerikiečių būtų paliesta 
minimos evakuacijos metu. Iš jų 
apytikriai 10,000 dirba Aramco 
Oil Co. arba yra JAValstybių 
aviacijos šeimų nariai Saudi Arą 
bijoję.

Kaip pranešama, evakuacijai 
laivynas nebūtų vartojamas. Ne
Žiūrint to, kad Vl-ta laivyno NICO9IA, Kipras. — Kipro 
grupė Vid. jūroje yra paruošta-1 gubernatorius Sir John Harding
me stovyje, jos pagalbos nerei
kėtų. Viena aviacija būtų’pajėgi 
šio reikalo sutvarkyme.

Dar neduoda atsakymo

Dabar su dideliu įtempimu yra 
laukiama Egipto, Sov. Sąjungos 
ir Indijos atsakymo dėl Londono 
•konferencijos, kurioje yra sie
kiama išdiskutuoti Suezo kanalo 
krizę.

Po dviejų valandų sesijos, va
kar Egipto kabinetas dar nepa
darė tikro pareiškimo konferen
cijos reikalu. Iš oficialių šaltinių 
patirta, kad čia buvo nutarta ne
siskubinti, nes Egiptas dar turi 
daug laiko atsakymui. Paskuti
nė data šiam atsakymui yra tik 
rugpiučio mėn. 15 d. vidurnak
tis.

• Čilėje nukrito privatus lėk
tuvas, kurio pilotu buvo pranciš
konų kunigas Eduardo Manosal- 
va. Jis ir 3 kiti keleiviai buvo už
mušti.

Kalendorius
Rugpjūčio mėn. 8 d.: šv. Cirl 

jako ir draugų; lietuviški: Uo
gintas ir Daiva.

Saulė teka 5:51, leidžiasi 8:03.

Oras Chieagoje
Oro biuras praneša: Chieagoje 

ir jos apylinkėse šiandien — 
giedra su mažu pasikeitimu tem
peratūroje. Augščiausia tempe
ratūra — apie 85, žemiausia nak
tį — apie 65. Galimas lietus šį 
vakarą arba ketvirtadienį.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Raudonąją Kiniją nusiautęs taifūnas „Wanda“ pareikalavo 

1,960 žmonių gyvybių. Kiti — 1,200 buvo sužeisti.
— Bolivijoje buvo prisaikdintas naujasis prezidentas Heman 

Silez Zuazo, kuris birželio mėn. rinkimuose laimėjo didelę per
svarą.

— JAValstybių departamentas uždraudė amerikiečių žurna
listų įvažiavimą į raudonąją Kiniją. Sis komunistų pakvietimas 
yra laikomas propagandiniu triuku.

— Buvusio Argentinos diktatoriaus Perono neužilgo yra lau
kiama Venezueloje, kur jis žada atvykti iš Panamos.

— Prez. Eisenhoweris pasiuntė sovietų premjerui Bulganinui 
laišką, kuriame jis kviečia pademonstruoti „naują dvdsią“. Jis 
prašė nušluoti visas blogybes tarptautiniuose santykiuose dar už
silikusias tš Stalino laikų.

— Valstybės sekretorius Dulles vakar Washingtone susitiko 
su 20 Pietų Amerikos atstovais ir kalbėjosi dėl Suezo kanalo kri
zės.

, — Izraelio karinis teismas nuteisė vieną arabų sukilėlį mirties
bausme. Jis buvo sučiuptas Gaza srityje, bebandant pakenkti Iz
raelio kareiviams.

— Pranešime iš Hong Kongo sakoma, kad Raudonieji siunčia 
pagalbą į Tibetą padėti ten bekovojant iems prieš antikomunisti
nius sukilėlius.

— Anglija ir Prancūzija sutarė sudaryti bendras Vid. jūros 
pajėgas, kurios būtų naudojamos Suezo kanalo ginkluoto konflikto 
atvejyje.

Girtuokliams padeda
mokslas ir religija

WASHINGTON. — Dr. An- 
drew C. Ivy iš Illinois universi
teto pareiškė, jog mokytojai ir- 
dvasiškiai yra pajėgesni už gy
dytojus kovoje su alkoholizmu. 
Jis išsireiškė, kad jokia medici
niška formulė negali efektyviai 
pagelbėti nuo šios ligos. Dr. Ivy 
nuomone, dideli gėrikai turi bū
ti pakankamai išlavinti apsisau
gojimui nuo šios problemos. 
Šiaip jokio kito vaisto nebėra.

Trys kipriečiai 
eis į kartuves

vakar patvirtino mirties baus
mes trims graikų kipriečių maiš
tininkams: Andreas Zakkos, Cha 
rilaos Michael ir Iocovos Patat- 
sos. Jie buvo nuteisti mirti kar
tuvėse ir artimiausiu laiku yra 
laukiama bausmės įvykdymo.

Trumpai iš visur
• Viena mergaitė, kuri Spiel- 

platz Anglijoje, nudistų stovyk
loje buvo išrinkta Miss Venus, 
reporteriams atsisakė duoti savo 
tikrą pavardę. Jd nebenorėjo, kad 
apie tai sužinotų jos raštinės bo
sas Londone.

• Anglijos komunistų partija 
skelbia, jog per 1956 m. antrą 
ketvirtį ji padidėjo 1,004 na
riais. Dabar jos bendras narių 
skaičius siekia 34,117.

• Virš 280,000 Meksikos že
mės ūkio darbininkų šiais me
tais atvyks į J A Valstybes ir čia 
padės nuimti derlių.

• Pakistanas pasirašė susita
rimą, kuriuo ji prižadėjo pirkti 
iš JAValstybių žemės ūkio pro
duktų perteklių, 46,400,000 do
lerių sumoje.

• Televizijos programos ve
dėjas Ed Sullivan vakar buvo 
sužeistas automobilio nelaimėje. 
Jis yra patalpintas Griffin ligo
ninėje.

• The New York Central ke
leivinis traukinys nuėjo nuo bė
gių netoli Mitchell, III. Nelaimės 
metu 14 asmenų buvo lengvai 
sužeisti.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SKAUČIŲ IR SKAUTŲ DĖMESIUI
Stovyklos prie Win<luoro reikalu

Seserijos ir Brolijos vadi jų nas Kolupaila, v.s. J. Vaišnya 
ruošiamoji vyr. amž. skaučių ir, ir eilė kitų vadovų. Į stovyklą 
skautų ir skautų akademikų sto gali vykti, tuntininkų-ių nuo- 
vykia Kanadoje jau čia pat1 žiūra, ir jaunesni, kaip 17 m. 
nuo rugpjūčio 25 ligi rugsėjo 3 j Rugsėjo 1 d., šeštad., 10 vai.
d- d. | numatoma, skautininkių ir vie-

Stovyklai vieta gauta 47 my- netų vadovių sueiga. Tą pat die-

Karas, šventiniai, sukaktis
Kun. Antanas Bukauskas kuk gyvena ir dirba St. Louis, dide-

Vyras madų parodoje Df. Rina KRIAUČELIŪNAITĖ.
(Gydytoja tr Chirurgė)

moteuų

lia\ atšventė savo kunigystės 10 
metų sukakti, aukodamas šv. mi 
šias Meksikos Guadalupės šven
tovėje lyigai ta pačia intencija, 
kaip ir per savo primicijas Vo
kietijoje: “benamio dalioje už 
tėvynę, išblaškytuos’us ir grįži
mą namuosna”.

lios nuo Windsoro Ont., Ca- 
nada, prie gražiųjų Erie ežero 
krantų, šalia tos vietos, kur 
prieš 2 m. stovyklavo mūsų 
skautai akademikai. Gražus miš 
kas, daug aikštelių, geras pa
plūdimys.

Detroito skautų vadovų ūkio 
komisija, vadovaujama ps. A. 
Banionio, baigia atlikti paruo
šiamuosius darbus. Detroito 
skaučių ir skautų tuntai duoda 
50 lauko lovelių ir 25 palapi
nes, kurias ūkio komisija rezer
vuoja tarybos, seserijos ir bro
lijos vadijų nariams, stovyklas 
personalui ir tolimiausių vieto
vių, kaip Los Angeles ir Bosto
no skautėms ir skautams. Vie

ną 14 vai. vyksta Tarybos na
rių posėdžiai. Šioje stovykloje 
bus gera proga ne tik jaunimui 
tarpusavy pabendrauti, bet ir 
arčiau susipažinti su vyriausiais 
sąjungos vadovais. Neapvilkime 
vieni kitų ir visais reikalais pa
sukime rugpjūčio gale Windso- 
ro link.

Įėję vokiečių Šv. Pranciškaus Sa 
leziečio parapijoje. Dėsto augš- 
tesnėje mokykloje. Yra atkrei
pęs parapiečių dėmesį savo įspū
dingais pamokslais, nors juos 
tenka sakyti ir ne gimtąja kal
ba.

Dar tenka pažymėti, kad kun. 
A. Bukauskas staiga nustebino 
savo tapybiniais gabumais. Jo 
temos yra beveik išimtinai re-
Ilginės, forma — pusiau abstrak 
tinė. Meno žinovai pripažįsta 
jo darbuose didelį originalumą, 
stiprų mistinį įspūdi ir pataria 
jam žengti tuo keliu pirmyn. , 

B. A. Rutkauskas

Kas vairuoja mašiną, 
negeria

Prie tavernos privažiavo ma-

Demonstruojant moteriškų 
drabužių madas, du vyrai aiš
kinasi:

— Jau pamačiau, kad šių 
metų moterų mados mūsų ki
šenes išlygino.

rei. utlao HK 4-4PV9. res. PR. 6-7*13

0R. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. 9. p. 
Išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinio* —

6322 So. We»tern Avenne
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Dettadienlals 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Oftao telefonas: PR 8-3229 
Res telef. VVAlbrook 6-6076

LIGŲ IR AKUŠERI JO9
SPECIALI HT®

1760 Wert 71 et Street 
(Kampa* 7Irt Ir California)

Tel. ofiso ir rea. REpublle 7-4144 
Vai. ll-J Ir 6-9 v. v. Šert. 1-4 p. p. 

Priėmimą* tik pagal susitartai*.

Trečiadienis, rugpjūčio 8, 1956

DR. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adreaaa: 4266 V. 63nl St. 
Oftao *4. 1U llaiHe 4-4410 

Hertd. telef. GRuvehlll 4-0417 
Valandos: 1-4 p. m. Ir 6-8 p. m.

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

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja tr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTO

7166 South Western Avenna
(MEDICAL BUILDING)

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

Ofloe tel. RE. 7-1148 
Rea. tel. VVAlbrook 6-S766

Tel. ofiso YA. 7-4657, rea. RE. 7-4944

DR. FRANK C. KWINN
(KV1EČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
• 1661 Weet 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
Uždara treč. visa dien* Ir šeštad. vak.

Ofiso tel. CLlffside 4-2894 
Rezidencijos: LAfayettu 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

1724 VVest 47th Street 
(Kampas 47tb Ir Hermitage) 

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisui: 20 North Waclter Drive 

(Civic Opera House, kamb. 858) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 4-2294 
5002 VVest 14th Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—8 
Tel. TOvvnlioll 3-0959 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
ltczid. tel. llKnilock 4-7080

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St
Tel. PKospect 8-1223 arba WE 4-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,

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

Tel. ofiso Ue. 4-2123, rez. PIL 4-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South YVestern Avenu*
Atostogose iki rugpjūčio 

mėnesio 20 dienos.

DR. A. MACIŪNAS
5700 8. Wood Street

Atostogose iki rugp. 2 dienos.
Reikalui esant prašom kreip

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

Ši sukaktis yra pažymėtina 
tuo, kad kun. A. Bukauskas yra 
vienas iš astuonių mūsų kunigų, 
kurie pirmieji tremtyje, po karo 
audrų buvo įšventinti Eiehstaet- 
te, Bavarijoje 1946 m. liepos 21 
d. Todėl ši kunigų laida yra pa
ti pirmoji ir didžiausia laida 

I tremtyje. Ta vokiečių seminari-
, .... x .... ja buvo vienintelė vieta, kur bu-

aip pasieki s vy ą. į vusio Vilniaus kunigų seminari-1
Iš vakarų važiuoti iš Detroi- joa rektoriaus, dabartinio prel. Į 

to į Windsorą, Kanadoje, per L. Tulabos, rūpesčiu nemažas 
Ambassador tiltą (įvažiuojami Į būrys mūsų klierikų rado prie-
tiesiog į kelią Nr. 3) arba per glaudą ir galimybę tęsti Lietu-Į gina. Stabdžiai sužviegė ir su- 
tunelį. Keliu Nr. 3 važiuoti iki voje nutrauktas studijas, kai Į stojo. Iš mašinos išlipo trys į- 

tremtiniai keliavo per Vokietiją 
į Vakarus ir vergavo jos bom
barduojamuose fabrikuose., To
kia galimybė tuo laiku buvo di
delė nacių malonė, kai jau visa 
Vokietija baigė virsti griuvė
siais, o jaunimas buvo gaudo
mas karo mašinai dirbti.

Visi tos laidos primicijantai 
laikė savo pirmąsias šv. mišias 
daugiausia pasirinktose tremti
nių stovyklose ■— barakinėse 
koplyčiose. Kun. A. Bukauskas 
giminių ir bičiulių tarpe atlaikė 
primicijas Ingolstadte. Po to jį 
lietuvių tautinis delegatas kan.
F. Kapočius paskyrė į didžiulę 
Hanau stovyklą, kurioje jauna
sis kunigas sėkmingai darbavo
si iki emigracijos, būdamas sto
vyklos kapeliono padėjėju ir 

įe. skautų kapelionu. Jis mėgo jau
nimą ir jaunimas jį mėgo.

Šiuo laiku

Wheatley miestelio (apie 47 my 
lios). Wheatley miestelyje ties 
susisiekimo šviesomis (vienin-netai atsiveža pakankamą kiekį

lovų ir palapinių savo reika-! tūlės Wheatley ant kelio Nr. 3) 
lams. Išsinuomoti lavų ir pala-* su^i i pietus į dešinę 
pinių kiekis bus labai ribotas.
Tuo reikalu susitarti su ūkio va 
dovu ir anksto (ps. A. Banio
nis, 8336 Logan St., Detroit 9,
Michigan).

Registracijos laikas pratęsia
mas iki rugpjūčio 15 d. Atvyks
tančius tik savaitgaliui prašo
ma taip pat užsiregistruoti, imo • 
mokant po 2 dol. registracijos 
mokesčio (v.ss. Br. Kliorė, 14071 
So. 48 Ct., Cicero 50, III.). Sto
vyklos mokestis už visą laiką, 
įskaitant ir 2 dol. registracijos 
mok., 18 dol. Stovyklaujantiems 
trumpesnį laiką — 2 dol. dienai.

Stovyklos programoje disku
siniai pašnekesiai ir praktiškojo

ežero
link. Pavažiavus 5 blokus, suk
ti kairėn į Holiday Harbor, ir 
sekti kenklus stovyklon. Iš To
ronto važiuoti keliu Nr. 2 iki 
Tilbury (apie 195 mylios). Nuo 
Tilbury važiuoti iki Wheatley 
(apie 14 mylių). Toliau kaip iš 
Detroito.

Iš rytų per Buffalo važiuoti 
keliu Nr. 3 iki Wheatley mieste
lyje ant kelio Nr. 3 esančių švic 
sų ir sukti kairėn, į pietus. To
liau kaip iš Detroito.

Stovyklai rengti komisija

Vienas tik benediktinų vie 
nuolynas gal daugiau mokslui 
pasitarnavo, kaip abudu britų 

skautavimo užsiėmimai. Stovyk J universitetai: Oksfordo ir Cam- 
lai vadovauja sktn. prof. Stepo- bridge. — Gibbcnisi^

gėrę bičiuliai. Du jų dar įėjo į 
taverną, o trečias suklupo prie 
slenksčio ir nebesikėlė. Pirma
sis priėjęs įsikibo į bufetą ir 
sustojo.

— Ką duoti? — paklausė 
bartenderis.

— Scotsh! — burbtelėjo jis 
ir žaktelėjo.

— O jam? — bartenderis 
galva parodė antrą draugą, ne
tvirtai stovintį įsirėmusį į sta
lą.

— To paties!
— Na, o anam?
— Nieko. Jis negeria. Jis 

vairuoja.

Seniausia mūro bažnyčia
Istorinė Šv. Onos bažnyčia 

Kalifornijoje esanti seniausia 
plytinė bažnyčia JAV-se. Ji

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimu. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
Prospect 4-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

ltcs. Ud. GRovchill U-54O3

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos Ir Damen At*.) 

VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
šeštad. 2—4 vai. vak. 

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti- 
Telef. ofiso IiAfayette 3-4048 

Rez.: VVAlbrook 5-3048

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1453 VV. 103 St., Beverly Hllls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — Plllmu 5-4744 
Buto — BEvcrly 8-3914

iškilmingai atšventė savo 100 
sukaktuvininkai metų sukaktį.

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS ‘
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

■ 2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-b, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Westera Aveaae
' Chicaga 29, 11L 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublle 7-49OO

Rezidencija: GRovchill 4-8191

■■Hiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiic

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8413 S. LITUANICA AVE., CHICAGO, ITT. |

1
Telefonas — FRontier 6-1882

■^HHHHiiiiiiniiiĮĮimmiiimiiiiimimniHmiiiiiiiiinnmniniiiiiiiiimmniiimiinii

tvinte

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

1 PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ
> -r

4038 Archer Avenue T*l. LA3-67P ?

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir 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 finansiniais reikalais kreipkitės:

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. Virginia 7-0034

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

(iriso HEmloek 4-5815
Rez, HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

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

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-<784

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

32G7 South Halsted Street
Vai. 1 lkl 4 v. p. p. Ir 6—8 V. vak. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. D.

TeL ofiso PKospect 4-9400
ltczid. I’Rospcct 4-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vielutė)

GYDYTOJA IR CHIRURGO 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai* 
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct. Cicerą 
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 5-4 rak 

vak. šeštadieniais 19-2. 
Trečiad. uždaryta 

OflsO-lr buto tel. OLymplo 2-1*81

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487

TeL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6867 ! w- 82nd st- tel- Republio 7-8818.

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Spec. moterų ligos Ir Akušerija) 

4055 Archer Avė.
K“-Tipas Archer ir California *»•.

Atostogose iki rugp. 12 dieną, 
bet ofise dirbs gydytojas:
5-8 kasdien ir 2-6 šeštad.
Ofiso tvietf. YArds 7-1144 

Reoddcncijos —- STewart 3-4511
DR. J. GUDAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
756 West 35th Street 

(kampas Halsted ir 35-ta gatvB) 
VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso telefonu* Blshop 7-2525telefoną* — Blshop

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenae 
(Kampas Kedzie ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublle 7-2290
SPECI. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

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

Tel. ofiso Vlctory 2-1681
Rez. Vlctory 1-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių! 

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

Tel. ofiso r R. 4-6444, rez. HE. 4-11*9

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj

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

keičia stiklus ir rėmuo.
4456 So. California Avė., Ohicago 

šaukite YAnls 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiai, ir sek-nad. 
tik susitarus.

Chicago Savings and Loan Association naujai 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti j 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, įvykstant) 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos iy visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir
tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada Išmokėjo Ir išmoka aukštesnius dividendus 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.
* Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iš keičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000. 
Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Wcstern Avenue Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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DR. ALDONA A. JUŠKA
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susitarimą , išskyrus trečiadienius
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 Ment 59th Street 
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DR. P. KISIELIUS
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St. Cicero 
Kasdien 1—1 v. Ir 6—8 v. vakar*.

Išskyrus trečiadieniu*
Rutas 1524 So. 49th Ase. 
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GYDYTOJA IR CHIRURGB

4146 S. Archer Ava.
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Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:80 v. 

Trr/ladlanį tik susitarus

Tel. oftao YA 7-4787, m. PR 4-14»i<

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė. (kamb. 811)
Vai. nuo 2—-4 ir 6—8; trečlad.. Seš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 

Jeigu neatsilieps virSmtnSti teiefunal
šaukite Mlduay 3-0001

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. I’R 6-6669

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

TeL ofiso CA 6-0257, rez. I’R 4-6659 
Rezid. 6600 8. Artesian Av*.

VAL. 11 v. r. lkl 3 p. p.; 6—9 v. V«

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJA* 

Virš 96 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-1829 
Pritaiko akinių*. 
Kreiva* akta 

Utalao.
Ofisas ir akinių d1rMtr»E 
756 VVest 85th Street 

Vai nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadienį 19-2 I* 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

virs a*
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V
Vai.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdn* - l’roteztataa 

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. Spec. pagal Ita kojom

(Arch Hupport*) Ir t.t.
9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 

DRTHOPKDIJOS TECHNIKOS LAB 
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Nors bolševikų vadai gerokai išvanojo Staliną ir numetė 
nuo garbės sosto, bet jokio gyvenimo pagerėjimo nematyti nei 
Lietuvoje, nei kituose bolševikų pavergtuose kraštuose. Po Sta
lino nėra jokių atmainų kolchoanėje sistemoje. Nė vienas kol
chozas nelikviduotas. Atvirkščiai, yra pastangų nutraukti gali
mybę kolchozo nariams naudotis privačiais sklypais, kurie prak-

- ISTORINĖ DRAMA
ST. DAUNYS, Chicago, III.

Suezo kanalo vardas mirga 
laikraščių puslapiuose, skamba

ti Suezo kanalą 600 metų prieš 
Kristų. Nesėkmingas bandymas

radijo pranešimuose, jo padėtis pareikalavo 120,000 vergų gy-
rodoma televizijos programose. 
Suezo kanalas pasidarė karš-

tiškai įgalina kolchozininką šiaip taip pramisti. Dirbtinis pramo- ^'aU8*U įvykių 1956 metų politi-
ninimas, ypač sunkiosios pramonės srity, turi vienintelį tikslą 
— juo daugiau iščiulpti tautos ūkio išteklius ir pavergtos tautos 
darbo jėgą masinio vartojimo gaminių sąskaita.

Kultūros lauke jokio pasikeitimo. Tas pats “socialistinis 
realizmas” privalomas literatūroje ir mene. Tas pats rusinimas 
mokykloje.

Tiesa, pastaruoju metu galima pastebėti okupuotoje Lietu
voje daugiau atviro nepasitenkinimo bei kritikos esamai padė
čiai. Sunku pasakyti, ar tai yra rezultatas sovietinės teroro su
minkštėjimo, ar žmonių kantrybės išsekimo.

štai buvusi mokytoja rašo iš Lietuvos: “Mano sesuo, dir
busi Sibire prie miško kirtimo darbų, buvo medžio užmušta. 
Jos deportuotojo vyro likimas nežinomas. Jos septynerių metų 
dukrelė buvo grąžinta, bet serga džiova ir yra prie mirties. Tė
vas deportuotas ir mirė. Senutė mama paliegusi, bet aš jai nie
ku negaliu padėti, nes pati gyvenu skurde. Ką dar daugiau jie 
gali mums padaryti?”

Argi tatai rodo gyvenimo sąlygų tikrą pasikeitimą ar rė
žimo liberalėjimą. Ir ar visos kalbos apie tai nėra tik patyčios?f

Komunistai neturi pasisekimo
Lenkijos oficialus komunistų partijos laikraštis “Trybuna 

Ludu” verkšlena, kad lenkų tautoje pasireiškia komunistinės 
propagandos sabotavimas. “Lenkų mokyklose gausu katalikų 
mokytojų, persekiojančių komunistinių šeimų vaikus”, — paskel
bė komunistinis laikraštis. O tūlas komunistas aimanuoja: “Ko
vojame kietą ir beviltišką kovą, bet tauta nieko nenori žinoti 
apie mūsų moksliškus aiškinimus.”

Tačiau Berlyne, Paryžiuje, Romoje ir Washingtone stebi
masi, kad tie, kurie žudo Poznanės darbininkus, manosi esą per
sekiojami savo aukų. Reikia pabrėžti, kad lenkų masėse bedie
viai neturi daugiau pasisekimo, kurie, kaip paprastai komunis
tai, prižada rojų, o neįstengia užtikrinti kasdieninės duonos.

Nežiūrnt kančių bei persekiojimų, Bažnyčia ir tauta Lenki
joje yra nepaprastai vieningos ir ištikimos augštiems idealams. 
Anglų parlamentaras darbietis Desmond Donnelly (nekatalikas), 
grįždamas iš savo kelionės po Lenkiją, pareiškė, jog “tik Katali
kų Bažnyčia vedanti kovą už Lenkijos laisvę”, ir pridūrė, kad 
nežiūrint policijos sekimo, jam visdėlto yra pavykę patirti apie 
heroišką Katalikų Bažnyčios, jos pasauliečių bei kunigų laiky
seną. “Jei aš būčiau katalikas, — išsireiškė parlamentaras Don
nelly, — būčiau gnįžęs į Vakarus su pasididžiavimo nuotaika, 
nes daugelis ir pasauliečių Lenkijoje yra gyvais kankiniais”.

Sovietai stiprinasi Baltijos pajūryje
Sovietai kariniai stiprinasi Baltijos pakraščiais.
Nuo 1954 m. Sovietai sustiprino savo karines pozicijas Bal

tijos pajūriu. Nuo pat Leningrado iki kito sparno — Kolbergo. 
Aviacijos ir laivyno bazės yra Dago ir Oesel salose. Pirmos rū
šies tvirtovės įtaisytos Baltiško uoste, Rygoje, Tartu, Liepojoje, 
Klaipėdoje, Karaliaučiuje ir Piluvoje. Lenkų žinioje esąs Gdy
nės uostas įeina taip pat į tą tvirtovių juostą.

Sovietai Ruegen salą nori padaryti Baltijos jūroje tuo, kuo 
Malta yra Viduržemio jūroje. Pagal naujausius duomenys, So
vietai Baltijos jūros srityje turi paruoštų 1,000 lėktuvų įvairių 
tipų. Kiti 900 laikomi Lenkijos aerodromuose. Rytų Vokieti
joje stovi 500 sovietinių modernių lėktuvų. Tik viename Kol- 
berge esą 200 lėktuvų, šita sritis yra draudžiama lankyti net 
Lenkijos vyriausybės atstovam.

Baltijos uostuose sovietai turi per 100 povandeninių laivų, 
30 naikintuvų, 10 kreiserių ir vieną seną kovos laivą. Prie tos 
jėgos reikia pridėti dar gausius garlaivius, minų gaudytojus ir 
pasienio sargybos laivus.

niame žaidime. Ar jis liks vieno 
Egipto nuosavybe, kurio žemėj 
jis yra, nešdamas Egiptui dide
lius turtus, ar dėl jo bus kariau 
jama, kad 103 mylių vandens 
juosta liktų bendra visų nuosa
vybė, tvarkoma tarptautinio or 
gano?

Suezo kanalo srityje skirsto
si trys pasaulio kontinentai — 
Europa, Afrika, Azija. Istori
nės dramos Suezo vyksta jau 
tūkstančiai metų. Jos prasidė
jo, kai kanalo dar nebuvo. Jų 
nesustabdė nė kanalo iškasi
mas. Vis didėjanti jūrų preky
ba Suezo reikšmę tik padidino.

vybių. Kai Napoleonas sū savo 
daliniais nusikėlė į Afriką, jo 
legionai peržengė Suezo žemę 
sausuma, nes kanalo dar nebu
vo. Netoliese Suezo vienoje tvir 
tovėje pasidavė 6,000 turkų, su 
sitarus su puolančiu prancūzų 
generolu, jog jie nebus žudomi. 
Napoleonas piktai išbarė savo 
generolą ir liepė be kovos pasi
davusius turkus iššaudyti. Na
poleonas teisinosi, jog negali be 
laisvių aprūpinti maistu ir van
deniu. Napoleonas susidomėjo 
ir Suezo kanalo kasimu, bet jo 
inžinieriai padarė blogus ap
skaičiavimus.

Suezo kanalo projekto ir iš
kasimo garbė betgi atiteko 
prancūzams. Prancūzijos amba

Manoma jog apie 1300 metų padorius Egipte Ferdinand de 
prieS Kristų Suezo kanalo vie- LessePs V™ tikrasls Suez° ka’

toje buvo vandeniu pažliubusi 
purvina juosta, jungianti Vidur 
žemio jūrą su Raudonąja jūra. 
Suezo erdvėje kovėsi islamo 
garbintojai, išdidieji Egipto fa
raonai, garsusis pasaulio karve 
dys Napoleonas ir kiti kariau
tojai. Amžius per Suezą slinko 
kupranugarių vilkstinės ir jų 
turto tykojo dykumų plėšikai. 
Suezo karštame smėlyje įmynė 
pėdas Kleopatra, Cezaris ir jo 
išdidieji legionai. Suezo vietovė 
minima Senajame Testamente. 
Per čia Juozapas, Marija ir kū
dikėlis Jėzus bėgo į Egipto že
mę. Pietinėje Suezo dalyje per 
Raudonąją jūra stebuklo ženk
le persikėlė žydų tauta. Šian
dieninis Suezo kanalo keleivis 
mato istoriškąjį Sinajaus kal
ną.

Suezo kanalo kasimo idėja 
labai sena ir apmokėta daugiau 
kaip 100,000 vergų gyvybėmis. 
Vienas faraonas bandė prakas-

nalo idėjos sumanytojas ir įgy
vendintojas.

Suezo kanalo bendrovės cent
ras įsisteigė Paryžiuje. 1896 
metais Suezo kanalas buvo iškil 
mingaį atidarytas. Pradžioje jis 
buvo 69 pėdų pločio ir 24 pėdų 
gylio. Dabar Suezo kanalas tu
ri 390 pėdų pločio ir 52 pėdas 
gylio. Suezo kanalo iškasimas 
kaštavo 85 milionus dolerių. 
Kanalo iškasimas atženklintas 
didžiausia švente, kaštavusia 5 
milionus dolerių. Į šventės ati
darymo iškilmes suvažiavo 
daug karalių, princų, baronų, 
markizų ir kitų ano meto didi
kų. Nebuvo paskelbta kiek ver
gų žuvo kanalo kasimo darbuo
se. Garsusis kompozitorius Ver 
di kanalo iškasimo ir atidarymo 
proga pasauliui padovanojo vie 
ną iš garsiausių jo operų “Ai
da”. Kanalo sumanytojas Fer

parduota dauguma Suezo kana
lo akcijų, kurias nupirko Angli
jos min. pirmininkas Disraell. 
Jis paėmė iš bankininkų Rotšil
dų giminės 19 su puse milionų 
dolerių ir Anglijos vyriausybės 
vardu nupirko Egipto parduo
damas Suezo kanalo akcijas 
Suezo kanalas atiteko Anglijos 
ir Prancūzijos kontrolėn. Sako
ma, jog Suezo kanalo akcijų nu 
pirkimui buvo pats geriausias 
pirkinys visoje Anglijos istori
joj. '

Suezo kanalo biznis pradėjo 
kilti ne mėnesiais, bet dieno
mis. Suezo kanalas Anglijai pa
sidarė gyvybinis susisiekimo 
mazgas su milžiniškomis jos ko 
lonijomis Azijoj, Afrikoj ir su 
Australija. 1883 metais Suezo 
kanalo apsaugai Anglija įvedė 
savo kariuomenę, kuri po 68 
metų sargybos pasitraukė tik 
1956 metais.

1888 metais Konstantinopoly 
buvo sušaukta septynių valsty
bių tarptautinė konferencija, 
kuri padarė nutarimą, jog Sue
zo kanalu turi plaukiojimo lais
vę visi laivai taikos ir karo me
tu. Praktiškai abiejų pasauli
nių karų metu Vokietijos ir 
jos sąjungininkų laivai Sueze 
negalėjo pasirodyti. Kai Vokie
tija ir Italija pradėjo puola
muosius veiksmus Šiaurės Af
rikoje, norėdamos įsiveržti į 
Egiptą ir pasiekti Suezo kana
lą, kelis kartus kanalas buvo 
pultas vokiečių lėktuvų. 1915 
metais Suezo kanalą bandė pul
ti Turkija, bet puolimas liko ne 
sėkmingas. Egiptas neleidžia 
Suezo kanalu plaukioti Izraelio 
laivams.

Ilgus metus Anglijos įgulos 
Suezo kanale kontroliavo ne tik 
Suezo kanalo erdvę, bet dalinai 
ir visą Egiptą. Dar paskutinio
jo karo metu Anglijos karinė 
Egiptą vertė Anglijai nepalan
kias Egipto vyriausybes, nors

SPROGO FABRIKAS

Sunkūs dūmai kyla iš misprogusio chemijos fabriko Niagara Falls, 
N. Y., kur sprogimo metu žuvo a asmenys ir <> sužeisti. (INS)

Drama televizijoje
• NBC televizijoje tinklas sa
vo programon rugp. 8 d. nuo 8 
iki 9 vai. -įšraukė Boberto Cre- 
an dramą. Autorius yra baigęs

Pasinaudokit Reta 
Proga !

BURTON - DIXIE
Pagarsėję

MATRACAI
vietoje $89.50 

dabar pirksite už:

dinand de Lesseps taip buvo pa 1936 metais Anglija ir Egiptas 
veiktas, kad eidamas 64 metus I pasirašė sutartį, kuria Anglija 
pasijuto jaunas ir pirmuojuĮ atitraukė kariuomenę iš Egip-

Katalikų Universiteto iškalbos 
ir Dramos skyrių; jig rašo te
levizijos programų apžvalgą 
laikraščiui “The Catholic 
Standard”.

onlv

ROOSEVELT FURNITURE CO.
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)

2310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-4711
NELLIE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai 

Krautuve 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.

Kuo svarbi Burma?
Burma turi apie 20 milionų gyventojų. Priklausė anksčiau 

Anglijai, nuo 1948 m. yra nepriklausoma valstybė ir Jungtinių 
Tautų narys. Savo geografine padėtimi Burma yra geras išėji
mas Kinijai į Indijos vandenyną, kad galėtų apriesti iš vienos 
pusės Thailandą ir Indokiniją, o iš kitos Indiją.

jas, pabrėždamas, kad jos yra 
pačios savyje, kokie gali būti jų 
tipai ir koks jų vaidmuo bei tik 
sias gyvenime. Autorius šį klau
simą nagrinėja jau šios dienos 
požiūriu ir pastebi, “kad mūsų 
visuomenėje tebesilaiko dar 
daug pasenusių šiais klausimais 
pažiūrų ir kad daugeliu atvejų 
mažai pažįstami naujausi šiais 
klausimais duomenys. O tai ne
abejotinai žalingas reiškinys”.

Simas Sužiedėlis rašo apie 
“Gudų dvejopą invaziją”. Auto
rius šioje savo temoje nagrinėja 
gudų politinį agresingumą bei 
iliuzines jų pretenzijas į Lietu
vos istoriją ir jos vietoves.

J. Matulionis įdomiai rašo te
ma “Demokratija, partijos ir 
asmuo”; dr. V. Vilimas — Lie
tuvos seimai ir jų grupinė dife
renciacija”. Be to “Tėvynės 
Sargas” dar turi du įdomius sky 
rius: “Ryškieji veidai” ir “—Įvy 
kiai ir mintys”.

J. B.

nauju žygiu pasirinko vedybas. 
Jis susilaukė 12 vaikų, kurių 
paskutinysis gimė tėvui einant 
80 metus.

Suezo kanalo iškasimas buvo 
vienas iš didžiausių žmonijos 
laimėjimu. Jūros kelias iš Eu-

to, pasilikdama teisę kontro
liuoti tik 5,000 kvadratinių my 
lių plotą Suezo kanalo srityje. 
1956 ,m. Anglija pasitraukė ir 
iš kanalo erdvės, pasilikdama 
teisę grįžti karo metu, jei ka
ras paliestų Suezo kanalą. 1956

ropos į Indiją sutrumpėjo dau- m- liepos 26 d. Egiptas naciona 
giau kaip 3,000 mylių. Kelias į lizavo Suezo kanalą, pasiskelb- 
Australiją sutrumpėjo apie1 damas, kad tik Egiptas yra 
2,000 mylių. Bet Suezo biznis vienintelis Suezo šeimininkas, 
pradžioje buvo menkas. Per die Nacionalizavimas iššaukė sun-
ną Suezo kanalu perplaukdavo 
tik keli laivai. Didžioji Suezo 
kanalo reikšmė pasirodė tik vė
liau. Pirmoji Suezo kanalo reik 
šmę įžiūrėjo Anglija, turėjusi 
milžiniškas kolonijas Azijoj. 
Būdinga, jog pradžioje Anglija 
priešinosi Suezo kanalo kasi
mui. Anglija bijojo, jog su ka
nalo iškasimu Prancūzija gali 
paveržti iš Anglijos pasaulinės 
imperijos garbę.

1875 metais Egiptas pajuto 
finansinius sunkumus. Buvo

kią tarptautinę krizę.
Kokia bus tolesnė Suezo ka

nalo ateitis? Ligi šiol Suezo ka
nalas kiekvienais metais ben
drovei duoda 100 milionų dole
rių pelno, kurio tik apie 3 milio 
nai atitenka Egiptui.

Daug atsivertimų Korėjoje
Kwangju apaštališkoje pre

fektūroje, Korėjoje, nuo 1938 
m. katalikų skaičius paaugo 
šešius kartus ir dabar siekia 
22,227.

STEIN TEXTILE CO.
1306 South Union Avė.

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEKTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagų.

STEIN’AS tnri metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:

Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos
tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ............................................................ 98c.

60 colių vilnonės medžiagos ir ‘‘flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ............................................. $1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai ..................................................................................... $1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek

vienu pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos

Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.
kaip dovaną.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas Į rytus nuo Halsted St., iy2 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 
Tel. MOnroe 6-8152.

ELĖ MAZALAITĖ.

PJŪTIES METAS
“Tėvynės Sargę” perskaičius ROMANAS

Neseniai iš spaudos išėjo pir
masis šių metų “Tėvynės Sar
go” numeris. Šiais metais “Tė
vynės Sargas” švenčia 60 metų 
jubilėjų. Jis gimė 1896 metais: 
tais metais pasaulyje pasirodė 
pirmasis “T.S.” numeris. Nežiū
rint visų sunkumų, kuriuos te
ko “Tėvynės Sargui” nugalėti, 
jis išliko iki šių dienų ir sukū
rė net aplink save tam tikrą 
sargiečių sąjūdį. Apie tai pla
čiau rašo St. Dzikas savo veda
majame “Tėvynės sargybon 
prieš 60 metų”.

Be to šiame “Tėvynės Sar
go” numeryje kun. V. Bagda 
navičius, MIC, rašo tema: “Li
beralizmo, socializmo ir krikš
čionybės socialinių klausimų 
sprendžiamoji liniją”. Tarp šių 
trijų grupių autorius praveda 
labai aiškią palyginamąją lini-

ją — ką kiekvienas jų pabrė
žia, ko siekia ir kuo viena nuo 
kitos skiriasi.

Dr. J. Budzeika savo temoje 
“Svarstymai apie Lietuvos e- 
konominę santvarką” plačiai 
nagrinėja Lietuvos laisvojo ū- 
kk» problemas ir jo principų į- 
gyvendinimą. Autorius šiame 
straipsnyje iškelia konkrečių 
svarstytinų minčių: kas reikėtų 
daryti, atstačius Lietuvos nepri
klausomybę. Jo manymu: žemė 
sugrąžinama jos savininkui ūki
ninkui; prekyboje ir pramonė 
je valstybė užleidžia vietą lais- 
vąjai konkurencijai; esamų fab
rikų savininku turėtų tapti vi
sa tauta ir tt.

A. Gražiūnas rašinyje “Poli
tinės partijos, jų tipai ir vaid-1 žemė.

Tęsinys 35

Bet ji turi užduotį — sūnų ji turi išauklėti ir mo
kyti. Kaip? Ko ji mokys jį — žydą ar krikščionį au
gins? Kas duos jai auginti, kol ji yra čia? Bet, galbūt, 
Mykolas pasiims sau jį per prievartą! — Ji atsisėdo lo
voje ir ištiesė rankas, lyg galėjo jį atitolinti. Tiktai ne 
jis! Šita baisi svetima moteris! Rusė! Komunistė. 
Vieną sekundę ji buvo nustebinta savo paskutinio 
sprendimo, kaip ji piktinasi pačiu žodžiu: komunistas, 
tarytum ji pati nebuvo tokia.

Ji nebuvo — gal niekuomet, gal nebebuvo. — Kas 
ji? Nė žmona, nė partietė, nė žydė — kas, kas! Ji vėl 
atsigulė ir stengėsi nurimti, visom pastangom ji migdė 
saive, tačiau tai buvo taip tuščias dalykas, jog tuojau 
liovėsi. Ji ramino save kitaip: ji norėjo grąžinti savo 
mintis ten, kur ji priklausė — į namus, į atsiminimus, 
bet jie buvo nuvėsę, kaip gėrimas, kuris darosi nebe
skanus — žvakidės geso, maldos buvo tolimos jai, 
skausmais atbukęs, skausmas dėl savo prarastųjų na
miškių, ji tebuvo viena pati ir sukosi apie save, kaip

Kauną, Vilnius yra didelis, ji gali dirbti, juk vistiek 
reikia valdininkų, jeigu ir ne atkaklių partijos darbi
ninkų. Bet ji negali sau prisirinkti darbo, viskas atrodo 
beprasmis ir nuobodus. Gal jie net nepaleis jos — juk 
partiečiui nėra pasitraukimo? O jeigu taip, jeigu ji 
pati pasililęs su jais — ne, ji negalėjo nė mintimi būti 
ten. Gal Jie leis išvažiuoti jai į užsienį? Kur yra jos 
giminės, jos tautos žmonės, kur ji atsigaus ir jai ataugs 
nauja dvasia. Nauja išnara, — sako sau, — tiktai, juk 
niekas negali atsigauti taip, kada nebeliktų randų. Bet 
nors šiaip, kad tiktai užtektų gyvenimui. Jeigu jie iš
leistų ją ir sūnų! — Kitur ji galėtų dirbti, tai turėtų 
vertės, pinigo ir iš viso žmogiško gyvenimo tikslų. Čia 
gi yra amžinas pasmerkimas — jeigu taip bus, kaip 
anuos vienerius rusų valdymo metus. — Ir vėl sustabdo 
save — iš kur aš dabar žinau, kad buvo baisu? Kas 
mane pakeitė? Užtenka — ką aš beturiu galvoti? Aš 
turėjau daug laiko kelionėje, aš važiavau šimtmečius. 
Aš pažinau. Aš nenoriu jų.

Išvažiuoti — tai tiktai vienas išgelbėjimas — jis 
yra galimas, ūmai mano ji — Mykolas. Jeigu pažadėsiu 
jam, kad jokių teismų, skyrybų — juk jam vistiek ne
bus malonu tokia byla, augštam pareigūnui rodyti ne 
kokį pavyzdį — tegul jis padeda išvažiuoti jai. Juk jis 
turi įtakos. Ji pasakys: — Juk taip bus tiktai teisin
ga — tu čia turi savo meilę, tu sulauksi šeimos, leisk 
mums su Mikučiu pasitraukti visiškai. Kad ir aš su
sirasčiau ką nors naujai savo širdžiai.

Ką jis pasakys, ar jo akys neužtems, ar jis galės

jieškos, ji, kuri gyveno jo akimis, jo pabučiavimais, 
kuri darė nusikaltimus prieš jo gimtą kraštą,, kad įtiktų 
jam ir partijai, kas jai buvo viena jo asmenyje? Kaip 
jis gali ką nors kitą bučiuoti,kaipjis eina Kauno gatvė
mis ir jam nedega kojos primindamos, kad jiedu buvo 
ėję visur.

Ji yra beprotė, kas gi taip pasitraukia nuo savo 
vyro, nuo savo, ir palieka jį mergai! Ji turi važiuoti 
į Kauną!

— Ar tavęs nenužudė vokiečiai ?
— Mano Dieve, — sušnabždėjo ji, — tai tasai, 

kurį mylėjau. Kurį myliu — vieną ir be pabaigos. Ji 
galėjo juokauti, kad atras kitą —ji tyčiojosi iš savęs, 
kai sakė taip, ji žino, ji žino, kad jis pašauktų, ji šliauž
tų keliais visą kelią. Kad jis pasakytų, jog jam praeis 
naujas kaprizas — ji lauktų dešimtis metų, kad, kad. 
Bet nebuvo nieko — ji pažįsta jį, laiką ir save — nėra 
vilties ir nėra gyvenimo.—Ką aš veiksiu, — sako sau, — 
aš esu tuščia, visiškai — kaip butelis, kurio dugnas 
pramuštas, manęs nebegalima pripildyti. Kai)) aš gy
vensiu? į

Ji atsikėlė labai tyliai, troba buvo balzgana, tai ne 
nuo mėnulio, nuo aušros, naktis buvo praėjusi, kaip 
viskas. Ji apsirengė, tiktai neapsiavė kojų, ji turėjo 
vaikščioti atsargiai, kad neprikeltų motinos ar berniu
ko. — Dabar suspaudė širdį, tarytum ištiko smūgis. — 
Aš turiu sūnų, — sakė ji sau,kaip naujieną, bet ji buvo 
kurčia, jos širdis, ji kartojo: — aš nebeturiu vy.a.

mue" kalba bendrai apie parti- Kas būtų, jeigu ji išvažiuotu į miestą? — Ne, ne į klausytis jos juoko — tokio žiauraus: naujos meilės ji

s
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1,195 JAV jėzuitai 
misijose

I .Knyguteje, pavadi ntoje 
“American Jesuit Missiona- 
ries” pažymima, kad šiuo me
tu užsienio misijose dirba 
1,195 amerikiečiai jėzuitai.

Raupsuotųjų ligoninė
Vietinės Indijos katalikų 

vienuolės Kumbakoname turi 
raupsuotųjų ligoninę, kurioje 

vra apie 600 ligonių. Ligoninė 

išsikaiko i šaukų, kurių gauna

ma ir iš Amerikos.

PAJIEŠKOJIMAI
1P o vilas šiušia ir Jeronimas šiuša,

Marcelino sūnūs, kilę* iš Šiaulių ap., 
Šaulėnų vaisė., Dirvoniškių km. Se
niai atvykę į Ameriką, gyveno Wor- 
cester, Masa. Jieško Birutė Balins- 
kaitė-černiauskienė, šiušvtės duktė, 
gyv. Lietuvoje, Radviliškio rajonas, 
Šaulėnų miestelis, šaulėnų paštas.

Keturių met. mirties 
Sukaktuves

.Tieškomi — Jonas Statkus ir s. 
Algirdas, kilę iš Panevėžio. Jieško 
Vytautas Statkus, Salomėjos Neries 
g^vė Nr. 5, Kybartai, Lithuania.

Jieškoma <— Stasė Liaudinskaitė 
Lukšienė, kilusi iš Kybartų, jieško 
motina Liaudinskiena, M. Melnikai- 
tės g-vė Nr. 40, Kybartai, Lithuania.

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

U WGE8 stoties — Bangu liže 
NUO PIRMAI). IKI PBNKTAD. 

•:46 Iki D:10 vai. ryte 
fiESTAD. 8:10 iki t: 10 ryta 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—S v. 
8EKAD. 8:S0—9:SO t. r. Iš atoUea 

WOPA — 1480 klL 
Chloago IR, -1L HEmlock 4-1411

TIRI So. ROCKWELL ST

CLASSIFIED AND HELP WAN1ED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

Jieškoma ALDONA INKRA- 
TlENfl-JESULAITYTE, dabar gy
venanti kažkur Kanadoje. Jieško 

I brolis Vincas Jesulaitis gyv. Lie
tuvoje. Prašau atsiliepti pas: M. 
Bačkaitis, 86 Whlte Rose Avė. 
Waterbury, Conn.

Gerai ir pigiai pirkaite ir parduo
dami uždirbsite.

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

Ofisas uždarytas iki rugpjūčio 20 
d. dėl atostogų.

A. A

ANTANINA 

LEŠČINSKIENĖ

Jau suėjo keturi metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą tetą:

Netekome savo mylimos 1952 m., rugp. mėn. 9 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
Už jos sielą mes užprašėme 3 gedulingas šv. Mišias su 

egzekvijomis rugp. mėn. 9 dieną 7:30 vai. ryto švenč. Pane
lės Gimimo parapijos bažnyčioje. Marąuette Parke.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Antaninos Leščinskienės sielą.

Nuliūdę: Giminės

Edvvardas Pečiulis, sūnus Alfonso 
H Pajieško Marija Vaičekauskienė.

Atsiliepti adresu: J. Rutkauskienė, 
13900 Terry, D©troit 27, Mich.

Jieškau pusbrolio gyv. Vokieti
joje. PETRAS SIDAGIS, Pušaloto 
parap., Girpetrių km. Jis pats ar 
žinantieji praneškit šiuo adresu:
Marijona Adiklienė, 1077 E. 169th 
St., Cleveland 10, Ohio.

OFFICIAL PUBLICATION

NOTICE
OF

PROPOSED CONSTITUT1ONAL 
AMENDMENT

Pursuant to lavv in such case madc and 
provided, public noticc is hcreby given 
that the follovving proposcd aniendment 
to the Illinois Constitution will be sub- 
mittcd on a separate blue ballot to the 
electors of- the State of Illinois for adop- 
tion or rejection at the General Election 
to be held on Novembcr 6, 1956.

REVENUE 
AMENDMENT - ,

Article IX

Sec. 1. The General Assembly may 
jh-fine and classify property for taxatjon, 
būt all such definitions and classifications 
shall be rcasonable and be based solely on 
the nature and characteristics of the

so as to permit the General Assembly to 
classify property for tį»x purposes, subjcct 
to the follovving restrietions: (1) the clas
sifications are to be based on the nature 
and characteristics of the property and 
not on the nature, characteristics, resid- 
ence or business of the owner or the 
amount or number ovvned; (2) all real 
estate is to eonstitute one class, cxcept 
that lands used for forestry purposes- and 
minorai rights in land may cach be clas- 
sificd srparately; and (3) if any class of 
property is taxed by valuation, such tax 
is to be uniform as to the class,

This amendnient would also revise and 
simplify Scction 2 or Article IX, dcaling 
with the levy of misccllancous types of 
taxes, būt would reąuire such taxes to be 
uniform as to the satne class of subjccts 
within the tcrritorial limits of the authori- 
ty levying the tax. The levy of a graduat- 
ed income tax would be forbidden.

Othcr changes are merely routinc. This 
amendment revises Scction 3 to rcquirc

CHARLES*. CARRENTiEP
- ' - .» - f.’ -■ ' V- .-.j

SecHląry. flĮI Sl-rtfe- ■

Some motorlsts are unavvare of 
the pleasure they could derive from 
driving by siinply attempt lng to get 
to their deslred destination with 
the least amount of vvorry and 
trouble.

For lnstance, if the motorist vvill 
apend a little tiiue in planning liis 
trip so that the route Is knirtn in 
advance and vvill carefully obsefve 
signs and road markings, he vvill 
not lose time and cause himself 
troublo by becoming lošt.

property and not on the nature, charac-| ovvnership or its cquivalcnt — and not
teristies, residence or business of the 
ovvncr or the amount or number ovvned. 
All real estate shall eonstitute one class, 
except that lands uscd for forestry pur
poses and mincral rights in land may be 
classified separately. If afty class of pro
perty is taxed by valuation, such tax shall 
be uniform as to the class.

Sec. 2. The General Assembly may 
levy or authorize the levy of such other 
kinds of taxes as it may deem neccssary, 
which shall be uniform upon the saine 
class of subjects within the tcrritorial 
limits of the authority levying the tax, būt 
shall not levy or authorize the levy of a 
graduated income tax.

Sec. 3. The property of the State, 
counties and other municipal corpora- 
tions, both real and personai, and such 
other property, or part thercof, as may 
be ovvned by, or held in trust for, agri- 
cullural or horticultural socicties, non- 
profit hospital^or schools, religious institu- 
tions, cnneteries, or charitablc institutions 
and used exclusively for one or morc of 
such purposes, may be exempted from 
taxation; būt such rxemption shall be only 
by general lavv. In the asscssmcnt of real 
estate ineumbered by public casrmrnt, any 
depreciation occasionrd by such casrmrnt 
may be dedueted in the valuation of such 
property. This scction shall not deprive 
the General Assembly of povver to classify 
property for taxation as provided in scc
tion 1 of this Article.

Sec. 9. The General Assembly may vest 
the corporatc authorities of cities, tovvns 
and villages with povver to make loeal 
improvements by special assessmcnt, or by 
spccial taxation -on contiguous property, 
or othervvise. For all other corporatc 
purposes, all municipal corporations may 
be vested vvith authority to levy and col- 
lect taxrs subjcct to the restrietions of 
sections 1 and 2 of this Article.

Sec. 10. The General Assembly shall 
not impose taxes upon municipal corpora- 
tions, or the inhabitants or property 
thercof, for corporatc purposes, būt shall 
refpiire the corporatc authorities to levy 
taxes for the payment of liahilities in- 
cnrred under authority of lavv. Private 
property shall not be liable to be taken 
or sold for the payment of the rorĮjorate 
liahilities of a municipal Corporation.

Scction 13 of Aticlc 9 of this Constitu
tion is rcpealcd.

Form of Ballot
The proposed amendment to Article 

IX vvill appear upon the constitution 
ballot in the follovving form:

PROPOSED AMENDMENT TO 
SECTIONS 1, 2, 3. 9, and 10 of 
ARTICLE IX AND FOR THE 
RF.PEAL OF SECTION 13 OF

ARTICLE IX 

(Revenue Amendment)

Explanation of Amendment
This amendment vvould revise Scction 

1 ef Article IX of the State Constitution

mere us« — as a basis for cxemption of 
charitable, religibus, and other similar 
property from taxation. In addition, non- 
profit hospitals vvould be added to the 
list of institutions and purposes for vvhich 
the General Assembly may gran't tax ex- 
ernption by general lavv.

Scction 9 and 10 vvould be revised to 
subjcct the taxing povvers of cities and 
other loeal governmcnts to the šame re
strietions as apply to the General As
sembly. The language in regard to obliga- 
tions of these governmcnts vvould be 
broadened, rcąuiring them to levy taxes 
not merely — as novv — for “debts con- 
tracted” būt rather for “liabilities in- 
eurred.”

This amendment vvould, in addition, 
rcpeal obsoletc Section 13, vvhich vvas 
adopted in 1890 to authorize the corp- 
orate authorities of Chicago to issue Co- 
lumbian Expositioh bonds.

YES

NO

For the proposed 
amendment to 
Sections I. 2, 3, 9, and 
.10 of Aritelc IX of the 
Constitution and for 
the rcpeal of Section 
13 of Artiele IX of the 
Constitution (Revenue 
Amendment).

I.

CAPITOL BUILDINO 
Springficld, Illinois

OFFICE OF THE 
SECRETARY OF STATE

CHARLES F. CARPENT1ER, Sec-

retary of State of the State of Illinois, do 
hcreby certify that the forrgoing is a true 
copy ohlhr proposed amendment and the 
form iri whieh said arnendmrnt vvill ap
pear upon a separate blue ballot at the 
General Election to be held on the Sixth 
day of Novembcr, A. D. 1956, pursuant to 
Senate Joint Resolution No, 16, Senate 
Joint Resolution No. 30, and Senate Joint 
Resolution No. 32 of the 8ixthy-ninth 
General Assembly, the originals of vvhich 
are on file in this office.

IN UTTNESS VVHEREOF, I hereunto 
sėt my hand and affix the fi'rrat Seal of 
the State of Illinois. Done at my office 
in the La pi tol Building, in the city of 
Springficld, this lOth day of January 
A. D. 1956, and of the Independence of 
the United States the one hundred and 
eightieth.

CHARLES F. CARPENTIER, 

Secretary of State.

(SEAL)

NUO UZSISENEJUSIU 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IB ATVIRU ODOS LIGŲ 
Tie, kurie kenčia nuo BENŲ AT

VIRŲ lr 8KAUD21Ų ŽAIZDŲ,
negali ramiai ačdStl lr naktimis 
miegoti, nea jų užaiaenCjustos žaizdos 
niežti lr skauda. Kad pašalinti tą 
aiežčjimą lr skaudBjlmą senų atvi
rų lr skaudžių žaizdų, uždekite 
LEJGULO Olntment. Jos gydymo 
fpatybes palengvins jūsų skaud4jl- 
tną lr galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ją taipgi nuo skau- 
Ižlų nudegimų. Ji talpg* padalina 
aležBjlutą Ilgos vadinamos P8ORIA- 
318. Taipgi pašalina peršėjimą Ilgos 
vadinamos aTHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos lr perplyšlmą 
carppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
lžiflstančios, suskilusios odos dedlr- 
vtnlų, odos Išbėrimų lr t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo Ūh 
vlršlnlų odos ligų. Le 
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
ct., $1.26, lr |2.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj lr apyllnkfise—
Mllwaukee, W'ec.,Qa 
ry. Ind.lr Detrott, Mi
chigan arba rašyki
te lr atsiųskite Mo- 
ney order t

LEGULO, Department D. 
M18 W. Eddy SU Chicago 84, DL

Puikus pli-ktnysl Marąuette Parke 
6 kamb. mūr. bungalovv. 3 kamb. 
butas rūsyj, $18 pajamų j savaitę. 
Aut. karštu vandens-alyvoa šildymas. 
Dvigubas garažas. $18,500. A. Rėk
laitis.

Jūsų svajonė išsipildė! štai Jums 
mūr. 4 kamb. namas Marąuette Par
ke. Tik $10,000! Nepraleiskite šio 
puikaus pirkinio! Ą. Linas.

*4,000 met. iiajamų! Mūr. 2 augš- 
tų namas gražioj vietoj. Moderniškos 
vonios ir virtuvės. Sklypas 00 pėdų. 
Rargenas geram pirkėjui. Įmokėti 
$8,000. K. Volodkevičius.

Naujas mūrinis 1 augšto nanuis 
Marąuette Parke. Pirmam augšte 3 
miegamieji, antram — du. Abi vo
nios išklotos plytelėmis. Turtingai ir 
gražiai {rengta. $2 5,000. J. šaulys.

Naujoje apylinkėje netoli 105-tos 
ir S. Kedzie 5 kamb. mūr., 2 auto 
garažas, aut. šildymus gazu. $18,500. 
A. Sirutis.

Jaukus 5 kanil). mūr. bungalovv 
su dvigubu garažu Marąuette l’urke. 
$14,000. K. Juknis.

MARQUETTE PARKE
Mūrinis, 4 butai — 2 po 5 k. 

ir 2 po 4 k. Dideli kamb. Gražus 
namas. Kaina $48,000.

Mūrinis, 5 butai — 3 po 2 L 
ir 2 po 3 k. Gražus 6 m. namas. 
$510 pajamų mėn. Kaina $38,500. 
GAGU PARKE
Mūrinis P/2 augšto — 5 ir 3 k. 
ir atskiras namelis 3 k. $5,000 j- 
mokėti.
BRIGHTON PARKE

Medinis, 7 gažūs kamb. Dide
lis sklypas. Arti mokyklos.

Mūrinis, 4 butai ir taverna.
Mūrinis, 4 butai ir taverna su 

sale.
Turime namų visose liet. apy

linkėse. Esame lietuvių kolonijų 
centre. Parūpiname paskolas, duo
dame tiksles informacijas. Jūsų 
patarnavimui: Vladas Šimaitis,
Viktoras Šimaitis, Povilas Žum- 
bakis, Justas Strimaitis, Jonas 
Sakias.

ŠIMAIČIAI
Realty, Ruildera, Insurance

2737 Mest 43 St.
CLifside 4-2390

HELP WANTED — VYRAS

LATHE MILL 
ASSEMBLY W0RK

W0RKERS
Top vsges. — Benefits

MAJONNIER DAWS0N CO. 
9151 Fullerton Avė. 
FRANKLIN PARK

Visi

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street 
telefonai: WAlbrook 5-6015

Prieš pirkdami ar parduodanti 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

ELEKTRONIKOS CENTRAS
kainomis tikra vieta 
modelius —

Pi įeinamomis 
įsigyti 1957 m
• Televizijas

• Itadijo aparatus
• III fi fonognifiLS

• Ilekordavlino mašinas 
Visokie elektriniai namų reikmenys:

• Vėsintuvai
• Vėdintuval

• Dulkiasiurbliai
• Kavos virduliai

• leidyklos (prosai)
— Pilnos garantijos — nuolaidos —

[LDfiinfl.
yJjT£LEVĮSIOn
(sales- Service)

Sav. Inž. A. SEMĖNAS 
3321 S. Halstc-d — CLlffslde 4-5««5

Illllllllllll1lllllllllllllllllllllllllllilii!!::!iii

Šioje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
N O R V I L A - K U R Š I U S

KEAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PItospect 8-5454

P. STANK0YI6IUS
REAL ĖST. It INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St.

Ph. DAaabe 4-1793

Also, a motorist should never 
travel at a speed that is in excess 
of the masintum legal limit. His* 
speed should be such that he vvill 
be able to stop his car under exist- 
ing conditions before striking a per- 
son or running into something. A 
good rule to follow is to leave ono 
car length for every 10 miles per 
hour of speed betvveen your ve- 
liicle and the vehielo you are fol- 
lowlng.

If a motorist keeps to the rlght 
of the road except when passing he 
vvill not have to Worry attout an
ot her motorist suddenly zooming 
past unannounecd on the right hand 
side of his vehicle.

These are būt a few simple ways 
of getting more pleasure out of 
driving. Next wcck we’ll have a few 
more tips on this šame subject.

A copy of the completely new 
“Rules of the Road’’ booklet will 
be sent to yrm free upon reątrest. 
Write to CHARLES F. CARPEN
TIER, Secretary of State, Spring- 
fleld, Illinois.

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Aibumas

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

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. 3į galima gauti:
Kaina 0 doL

ATEITIES administracijoj 
916 Willonghby Ate.
BROOKLYN 21, N, Y.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

iiiiitiiiiiiitiimiiiiitiiiiiiimmiiiiiitiitiiii

IŠ ARTI IR TOLI BALDU
PERKRAUSTYMAS
Naujau aperialuu dideliu 

snnkveMmls «u pilna ap- 
d randa. . Pigu* Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R IERINAS
4M« S. Wood 8t., Ohlc

Illlnoto, tel.
x»dcagn I

VI 7-2972

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIAU BADU AI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

LISLE, ILL.
RANCH HOME

For Sale
BY 0WNER.

2 ycars old
Lot 100x265 
3 Bed Rooms

1% Baths

Attached Bieezeway & Garage 
Finished Basement 

2 Fireplaces

Ncar Schools & Transportation 

Asking price — $27,500 

For further Information call

Downers Grove — 4013 M

DRAFTSMEN
Experienced

Either
DESIGNERS

0r
DETAILERS

We have scveral openings in our 
expanding organization 
If you are looking for:

Creative Challenges 

A New Opportunity 

Variety of Assignments 
Steady Employment

Many Company Benefits
Write giving complctc resume — 

all rėplios lield confideutial

GENERAL
ELECTRIC CO.

LAMP WIRE AND 
PHOSPHOROUS DEPT.

1331 CHARDON ROAD 
Euclid, Ohio

5147 S. MOZART ST.
Palikau našlė parduodu savo 

gerą medinį namą. 3 ir 4 dideli 
kamb. Karštu vandeniu—gazu ap- 
šild. Puikus medinis garažas. Pla
tus sklypas. Kaina $15,500.

HEmlock 4-2012

REIKALINGI 3 VYRAI
“RODY & FENDER 

C O M B I N A T 1 O N”
DARBUI. Patyrę.

Galimybė uždirbti iki $200 į sav.
50-50 sąlygom.

TAylor 9-0848,
2021 W. Chicago Avė.

SOUTH CICERO SPECIAL! 2-jų 
butų 4 ir 4 kamb. 2 autom, gara- 

Oktua, biznius. Parūpina paskolas, i žas. Abu butus galima tuojau už
draudimus lt daro vertimus. Tvarkė įmti 90O; įmokėti $4,000. —
r«Sk«di°en ° SVOBODA, 6013 Cermak Road.

BIshop 2-2162.

Padeda plrkltl - parduoti Aautoa

BRIGHTON PARKE:
Medinis. 2 po 4 k. Centr. šlld. Aly

va. šalia tuščias sklypas. Garažas. 
Kaina už viską. $12,000............................

Mūrinis 2 po 5 k. Apšild. Garažas. 
Kaina $26,000.

Kampinis mūrinis su krautuve: 
po 4 k. ir garažas. $240 pajamų 
mėn. Kaina $21,500.

MARQUETTE PARKE
Mūrinis, kampinis, 12 apartmentų. 

švarūs ir geri butai. Centr. šildymas. 
Garažas. Kaina $78.000.

Guge Parke ant 50 pėdų sklypo, 
mūrinis — 6 ir 4 kamb. Centr. šild. 
aiyva. Kaina $22,000.

KITUR: Mūrinis. 2 po 6 k. ant 
50 pėdų sklypo. Centr. šild. — sto- 
keris. Mūr. garažus. $22,500.

2-jų aiigštų mūrinis. 2 po 4 k. ir 
2 po 2 k. Centr. šild. — stokeris. 
$200 pajamų, plius butas. Kaina 
$17,000.

VENTA
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Avė., LA 3-3881
Trečiad. uždarytu

Parduodamas 50x125 pėdų skly
pas — 2105 W. 67th Place. Kai- 

1 na $4,000. Kreiptis į sav. Telef. 
2 i SPring 4-5927.

1 -----------------------------------------------------------------

REIKALINGI
HYDRPMATIC MEN, A-l MECHA- 
N1C. Dirbti prie Gen. Motors I’on- 
tiac. Susipažinę su Strato Elyte. Aug- 
ščiausias atlyginimas ir priedai. Mo
derniški įrengimai darbui.

GROSSINGER MOTOR SALES, 
2(158 W. Ijiwrenee,

Tel. LO i-7883.

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General -Contractor

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus: išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422* 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Ruildera - Insurunos 

2737 West 43rd Street

MOTOR CARRIER RATE 
CLERK

wbo is fainiliar with all territories. 
Jlours b A. M. to 3 P. M. Salary 
open.

Tel. CRawford 7-7500

VACANCIES FOR 
Experienceri and Inexpcrieinccd 
MEN to work in FOUNDRY.

Age 20 to 40. Apply Personnel 
Department

LINK-BELT CO.,
300 W. Pershing Road

ROOMING HOUSE. $300 į mė
nesį pajamų. Apylinkėj 22nd ir 
Keeler Avė. 6 apstatyti Kamb., 
plius 6 k. butas. , Koklių vonia. 
Karštu vandeniu apšildymas. $16,- 
900. Išsimokės per 4 metus. SVO 
BODĄ, 3739 W. 26th St. LAwn- 
dalc 1-7038._____________________

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalukai 

L1 ET. AI'DIUI DV AGEN D’IU
Visų rūstų apdraudos. Autamobl- 

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

PrleS darydami apdraudas kitu 
paslteirauklt* pas mus.

JONAS K IR V Amą, 
WAlbrook 6-6B71

INTERSTATE INSURANCE AOENCV 
(1108 S. Ashland Avė., Chicago 3fl, III

ŠILDYMAS
A. StančiauHkas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air eonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 8. 4»th C5OUBT, CICERC 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai.

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro:
 OLympic 2-6752

KONTR AKTORIUS 
STANDARD UUILDERS, INO.
2523 W. »» st. Cbieagn 2», 1U.,

PRospcckt 8-3792 
A. OINTNERIS — pirmininką®

V. F PETRAUSKAS — stat. ved#Ja*
Lietuvių Statybos BendrovB:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbua,
• įrengia alumlnijaus langus Ii 

duris.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West'7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881 
Įllllllllllllllllllllllllliuillllllllllllllllllllil 
yillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU

LIETUVIU STATYBOS 
BENDROVEĮ MŪRAS |

Riiihlers, Gen. Contractora S
“ Atlieka planavimo Ir staty- g 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- 5 S venamųjų Ir viešųjų pastatų. S 
S Namų įkainavimas ir {vairūs — 
S patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

Į JONAS STANKUS 5 
=
1

ACTOMOftILEh — TRUCKB 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O « I C 08
Uetnvttka gaaollno Moda Ir auto

atitekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai lr keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS CQ.
6759 S. WESTERM AVĖ. PR 8-9533

' Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 9 
6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus S

TeL PRospect 8-2018 
| 8800 SO. CAMPBELL A VU. 5 

Chicago 29, (Iltnols 
5imiminmmnniunninininnminmir

J. KREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.
Statome naujus namus ir garažus. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šnukito DAnube H-2793 nuo 9 vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tek OLympic 2-5121 nuo « va!, 

vakaro iki 11 vai. -akam.

HELP VVANTED — MOTERYS

Registered Nurse
AND

Laboratory 8C X-Ray 
Technician

Vacation, Siek Leaves and 
Meals

Apply, Write or Wire
L. E. Gosset, Administrator

GARZA MEMORIAL 
NOSPITAL 

Post, Texas
REG1STERED NURSE

40 hour week. Pleasant vvorking 
conditions. For appointment call 
Administrator, Hazelcrest General 
Hospital.
_________ EDISON 1-7300________

VVAITRESS for steady work. 
Good pay, no nights, holidays 
or Sunday.

Call VI 7-9411
Ask for Mr Pricste

IdNUOMUOJAMA

VASARVIETE — 
IŠNUOMOJAMA

Po 2 ir 4 kamb. šeimoms. Su 
visais patogumais. Prie Michi
gan ežero.

TOwnhall 3-1964

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Virgin!* 7-6640.
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Trečiadienis, rugpjūčio 8, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SENI DRAUGAI SUSITINKA

NAUJI
LAIKRODĖLIAI

už pusę reguliares kainos 
bendrai visiems ar perkant 
vieną ar daugiau.
17 akmenų rankinis Laikrodėlis ca- 

moo ineabloek vyriškas ar mote
riškus waterproof, vertė*
$35 — . . . ;................................ 917.50

17 akmeni; 14 karuti; aukso 
vyriškus rankinis luikroilė- 
lis, vertės $50 už ................. $22.00

7 akmeni; rankiniai laikrodė
liai, vertės $10.95, už............ $9.95

N.'

Mi

kn

r®

O

PENKIŲ KONTINENTŲ PARODA
AL. CLMANTAS

Nedaug mūsų išeivijos gyve-1 rėž.), Australija; Antanas Mel- 
nime buvo suruošta dailės pa- nikas (tempera ir aliejus), De- 
rodų, kuriose dalyvautų toks troit; Jurgis Šapkus (aliejus),
didelis menininkų skaičius, 
praktiškai atstovaujančių vi
sus penkis kontinentus. Tokia 
didelė ir išsami paroda organi
zuojama Lietuvių Dailės Insti
tuto vyks nuo š. m. * rugsėjo 
mėn. 1 d. iki rugsėjo mėn. 19 
d. VVindsore, Ont., Willistead 
Art Galeries jaukioje audito
rijoje. Šis neeilinis lietuviško
jo meno patiekimas kitatau
čiams jungiamas su Kanados 
Lietuvių IV-ąja diena, kuri 
kaip tik įvyks Windsore Darbo 
dienos savaitgalio metu. Paro
dos iškilmingas atidarymas į- 
vyks rugsėjo mėn. 1 d. 10 vai. 
ryto, dalyvaujant lietuvių ir 
kanadiečių augštiesiems sve
čiams, meno pasaulio atsto
vams ir IV-osios dienos daly- 

• viams.

Būsima paroda jaučiamas 
gyvas susidomėjimas.

Parodoje, kurioje bus išsta
tyta daugiau kaip 100 darbų, 
dalyvaus šie dailininkai: Kęs
tutis Račkus (aliejus) iš Pary
žiaus; Pranas Damšaitis (a- 
liejus) iš pietinės Afrikos; 
Vytautas Kasiulis (litografi
ja) Paryžius; Telesforas Va
lius (lino rėž. ir spalv. litgrf.), 
Toronto; Anastazija Tamošai
tienė (kilimai), Kingston; 
Alfonsas Dargis (spalv. me
džio rėž.), Roehester; Antanas 
Tamošaitis, (aliejus) Kings-

Chicago; Adolfas Valeška (a- 
liejus), Chicago; Rita Žukai
tė (aliejus, litogrf. tušas), Chi
cago; Vytautas Virkau (alie
jus, litgrf.), Chicago; Vikto
ras Petravičius (aliejus, lino 
rėž.), Chicago; Paulius Augius 
(lino rėž.), Chicago; Amelija 
Pagalytė (aliejus), Chicago; 
Jurgis Daugvila (kilimai), Chi
cago; Bronė Jameikienė (vit
ražai), Chicago; Juozas Bakis 
(keramika ir aliejus), Toron
to. Šios visos pavardės, ats
tovaujančios jaunesniųjų ir vy 
resniųjų lietuvių menininkų 
kartą primygtinai rodo paro
dos platumą ir lygį. Kanados 
meno kritikai, dalyvavę ir tal
kininkavę atrenkant parodon 
kūrinius, nedvejodami pareiškė 
savąjį susižavėjimą lietuvių 
menininkų darbais ir teigė, jog 
Windsoro meno galerijai tega
linti būti tik garbė priglausti 
ir globoti augšto meno pasi
reiškimus, išreikštus lietuvių 
kūrėjų rankomis.

Kaip ten bebūtų, bet pats 
paskutinis žodis apie parodą 
bus tartas pačių žiūrovų ir 
meno žinovų vykstant pačiai 
parodai. Tegalima tiktai norėti 
ir linkėti, kad šis gausus ir į- 
spūdingas lietuviškojo 
pasireiškimas Kanadoje tetar 
nautų dar didesniam lietuviš 
kosios kultūros išpopuliarini 
mui ir mūsų vardo išgarsini

Prezidentas Kisenliower susitinka Australijos min. pirmininką Menzies, 
Abu kalbėjo ir apie Suezo kanalo krizę, tačiau smulkmenų neskelbia
ma. (INS)

DAINflVIETIS ALEKSAS SMILGEVIČIUS, šiomis die
nomis gavo žinių, kad Sibire prieš keliolika metų 
mirė jo TĖVAS, o šių metų liepos menesyje mirė 
MOTINA.

Liūdesio prislėgtą kolegą
ALEKSĄ SMILGEVIČIŲ

giliai užjaučia ir kartu liūdi
Lietuvių Meno Ansamblis “DAINAVA”

ton; Vaclovas Ratas (medžio mui.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Indiana Harbor, Ind.

Deimantiniai žiedai, auksiniai žie
dai, auksinės rašomos plunksnos, la
kotai. lavelcrial, sidabro ir porceta- 
no išdirbiniai, lėkštės, servizai, pei
liai, šakutės, šaukštai už pusę kainos, 
kol skaičius susimažins.
32 gabalų stainless Steel se

tas, vertės $7.00, už ........... $ 3.00
62 gabalų Itogers actas, ver

tės $42.00, už .......................... $21.00
60 gabalų pietų servizo se

tas, vertės $28.00, už .... $12.00

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3241 S. Halsted Street

Tel. CAIumet 5*7237 
CHICAGO, ILLINOIS

Atidara Pirmadienio ir Ketvirta
dienio vakarais iki 9:30. Sekmadie
niais |wr vasarą brangenybių sky
rius būna uždarytas, liet P-le vizijos 
ir baldų skyrius atidarytas...................

ltudriko radio valanda leidžiama 
Iii WHPC, 1489 kil. radio stoties 
kiekvienų ketvirtadieni nuo 6 iki 7 
vai. v.

Lietuvių jaunuolių laimėjimai

Prieš ketverius metus šios ko
lonijos gyventoja E. Franckevi- 
čiūtė baigė East Chicagos Wasb 
ingtono augštesn. mokyklą pir
mąja mokine ir gavo valstybinę 
stipendiją studijuoti kalbas.

1954 metais Rimgaudas Na- 
mickas taip pat baigė pirmuo
ju mokiniu Bishop Noll augštes- 
niąją mokyklą. Jo atestatas pa
puoštas dviemis aukso antspau- 
domis ir viena turi tokį įrašą: 
“National Honor Society”. Stu
dijuoja ir gauna stipendiją.

Šiais metais Gediminas Dama-, 
šius taip pat labai gerai baigė 
Bishop Noll augštesn. mokyklą.
Jo atestatas, kaip ir R. Namic- 
ko. Damąšius gauna stipendiją 
ir žada Purdue universitete stu
dijuoti chemiją.

G. Damašius yra gimęs Kė
dainių mieste. Bolševikų okupa
cijos 1944 metais tėvai pasitrau 
k'ė į Vakarus. 1945 m. mirė tė
vas. Motina Vladislava liko su 
keturiais vaikais, kurių tarpe 
Gediminas buvo vyriausias, vos 
7 metų amžiaus. Motina, nors 
skurde ir varge, pavyzdingai ir 
tvarkingai augino vaikučius. 
1950 m. gegužės mėn. atvyko į 
JAV ir apsigyveno Indiana Har 
bor, Ind. Čia Gediminas sėkmin
gai baigė vietos Šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos pradžios mo
kyklą ir tais pačiais (1952) me
tais pradėjo lankyti Bishop Noll 
augštesn. mokyklą. Besimoky
damas laisvalaikiais, kad padėtų 
motinai, išnešiodavo laikraščius, 
o vėliau pradėjo dirbti gazolino 
stotyje. Priklauso ateitininkams
ir Šv. Vardo Draugijai. Mokyk
loje priklausė kelioms organiza
cijoms.

Motina, nors visą laiką dirba, 
savo vaikus auklėja pavyzdin
gai. Duktė Aldona lanko vietos

o kiti du sūnūs mokosi vietos 
Šv. Pranciškaus lietuvių para
pijos pradžios mokykloje.

Jonas Ervydis

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR U TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują dideli sunkvežimj 

lr apdraudaa
2313 W. 91it St. Chicago, DL 

Tel. PRescott 9-2781

miestas per porą metų pralenks 
gyventojų skaičiumi Chicagą, o 
kiek vėliau ir patį New Yrką.

Kan. A. Steponaitis

Pagarbos padėka 
chorvedžiams ir choristams

Klaipėdos Valstybinės Konser 
vatorijos buvusių pedagogų ir 
studentų I suvažiavimas Chica
goje (1956.VI.30) su'giliu pasi
grožėjimu klausėsi tamstų pa
ruoštą repertuarą.

Tiktai* tas gali nuodugniai ir 
širdingai įvertinti tamstų pasi
aukojimą, kantrybę ir ištvermę, 
kuris savo tėvynės ir tautos 
garbei pats yra rengęs panašią 

meno šventę.
Tamstos mielai paklausėte 

Dainų šventės komiteto balso. 
Per tai, negana to, kad tamstos 
turėjote atsižadėti savo bran
gaus laisvalaikio dainas beruo
šiant namie, tamstos stebėtinai 
kantriai pildėte dirigentų reika
lavimus repeticijose, nors patys 
buvote po kelionės gerokai iš
vargę. (čia pasireiškė dar vie
nas požymis mūsų kultūringu
mo disciplinos). Dar didesnį 
stebuklą tamstos parodėte, kai

Los Angeles, Calif.
Planuojama senelių prieglauda

Visoje Ramiojo vandenyno pa 
k rantė je yra tik viena lietuvių 
parapija — Los Angeles. Ir ji 
tegyvuoja tik 15 metų, bet pa
darė didelę pažangą ir turi ge
ras perspektyvas.

Daug tikinčių Rusijoj
Varšuvoj leidžiamas laikraš

tis “Po prostu” kaltina dauge
lį rusų pareigūnų, kurie esą iš 
pareigos įsirašę į komunistus, 
bet savo širdyje esą tikintieji; 
patys lanko bažnyčias ir krikš
tija savo vaikus.

• D fi M 1E s i 6
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VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis
BFA’ERLY SHORES, IND.

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

Gera maudymuisi vieta 
llllillllllllilllllllllllllllillllllllllllllllllllll
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NATALIJAI LAVICKIENEI mirus, 
jos vyrui Steponui, sūnui Leonui, dukterims 
Halinai Moliejienei ir Irenai Karalienei bei 
jtj šeimoms nuoširdžią ir gilią užuojautą

»V| • %
reiškia

Birutė ir Petras šileikiai su šeima

1

MOVIMO“SUMisms KUKMUOųg?
IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI DIDELI TROKAI- NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/AJ 
tisų Merų PATYRIMAS-PtSUS IR SĄŽININGAS AtTARNMINAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VAIbmolc 3-9209

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumanaitei 
šv Kryžiaus relikviją

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

Apie Teresės Neumanaltės gy 
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
iant rankų ir kojų stigmos (žai-

LIŪDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

So. Westera Avo. Air Condltioned koplyfl* 
7-8600 — 7*8601 Automobiliams vMa 
kiuri* gyvena kitos* miesto dslyssi *aata9M

koplyčia arčiau JOsų samų.

po visų dainavimų namie, kelio- dos), iš kurių teka kraujas — 
nėję, repeticijose, subuvimuose į Plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
• , , , . , parašyto j Jtnygoj TERESE NEU-ir t. p., tamstos pasistengete su- fįANAIT®. Knygoje yra daug
dainuoti šventės metu estrado
je, kad būtų vien pavydo arba 
blogos valios kritika, jei kas dar 
rastų tokiam masiniam chorui 
kokių nors priekaištų.

Už tokią brangią tamstų pa
stangomis sukurtą meno dova
ną, per kurią mūsų tautos var-

Verta dėmesio busimoji sene- das dar stipriau tapo įrašytas 
lių prieglauda. Kadangi Los An

nuotraukų su Teresės Neuman 
naitės pergyvenimais. Gražus J 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00. 

Pinigus su -užsakymais siųsti: 

“DRAUGAS”.

2334 S. Oakley Ave^ 
Chicago 8, III.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERM AVE. 1410 S0. 501h AVE. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

gėlės klimatas yra nepaprastas 
ir sveikas, oras* sausas, naktys

į pasaulio opiniją reiškiančiųjų 
asmenų širdis, tamstoms vi-

vėsios, n'ė'ra drėgmės, kuri k.- «ems, visiems reiškiame gilią pa!
dėką ir užtarnautą pagarbą.

Suvažiavimo komisijos var
du

tose JAV dalyse kankina žmo
nes, ištisus metus viskas žaliuo
ja ir žydi, tai seneliams poilsis 
čia būtų geras.

Tiesa, prieš kelis metus čia at 
sirado vadinamas “smogas (au
tomobilių ir dirbtuvių dūmai), 
kuris susimaišo su rytiniu leng
vu rūku ir šiek tiek graužia a- 
kis, bet apie 10 vai. kyla leng
vas vėjelis, kuris išsklaido ir rū
ką, ir “smogą”. Popietis, vaka
ras ir naktis dažniausiai giedrūs 
ir ramūs. Lietaus yra tik sau
sio mėn.

Tokia senelių prieglauda tu
rėtų susidomėti ne tik kalifor- 
niečiai, bet ir kitų vietų gyven
tojai ir atvykti čia gyventi.

Kun. Kučingis mano prieglau- j 
dos pradžią paadryti netoli lie
tuvių bažnyčios, o paskui per
kelti prieglaudą į kalnus ar ki
tą tinkamą vietą.

Kadangi jau dabar rodos yra 
Los Angeles keli tūkstančiai lie
tuvių ir dar vis atvyksta naujų 
(kiekvieną sekmadienį galima 
pamatyti po keletą naujų šei
mų), tai Šv. Kazimiero parapi
jos ateitis atrodo graži.

Bendrai visas Los Angeles! 
Įmestas smarkiai auga Vietinių

Juozas Bertulis
Komisijos Pirmininkas

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer' Avenue 

Telefonas Virginia 7-2481

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

TeL YR 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Washington augštesn. mokyklą, gyventojų nuomonė yra, kad šis

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ-

V. Ad&mkcvičiaus apianka 
GĮsakymus au pinigais siuskite:

ase psL. kata* ttAO 
DRAUGAS, S**4 A Oakley ta, 

Ohlmgo S, UL

Stos nuostabios lr nepaprastos knr* 
gos person&ius 91 tai p {šerti na ra
ityt t Jas Gliaudė: M...Wclsas — pa
niekintas niekintojas, bot turis 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama. Tatjana—nesuprantanti ste
los sąvokos, bet mylinti skalsėta 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo lr nesuvokiąs Jo samia.

drgsus be drgeos, nesuprantpe pa
vojaus bepruKJlmo prooesa”.

500 metų "Viešpaties 
Angelas" varpams

Šiemet minima 500 m. su
kaktis, kaip buvo įvestas >( 
skambinimas bažnyčių varpais
— “Viešpaties Angelas”. Tas. s-k jp a i/M/iidiza
inrotis isi^alėio no 1456 m lie- ■ J^AI^U EŠKAjprotis jsigaiejo po įaoo m. ne deimantai mz» iairrodziai 
pos 12 d., kada buvo — po į Pardavimas tar Taisymas
karštų maldų — pasiekta per- Į 4077 So. Archer Avė.
gale prieš turkus, įsiveržusius Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8017 
net į Vengriją. JSSST3 1

MOVING
GUŽAUSKŲ BENIULIS atlieka įvairiu*

BEVERLY HILLS OftLINYClA perkraustymus ir pervežimus 
Geriausios g818fl d«l vestuvių, banke- :x *„15—,, t_ „a-a,,—..,
U. laidotuvių lr kitų papuošimų. « tobm1 lr artimų atstumų.

$44$ wfst «3Rn STREET TeL BĮ. 7-7075 arba
rei. PRospoOt 8-OHSS Iv PR 8-0834 PR 8-9842
MR 3MC3MK. aBtaKT atakC' 1 J4ME 2MC 2MKT '3MC.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 Wcst lllth Street

Vieniu blokas nno kapinių.
Didžiausiu Paminklams Planą 

Pasirinkimas mieste I

Telef. — CEdarcresf 3-6335

MENANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mee turime koplyčias ,
vimas dieną lr nak- visom Chicagos ir
tj. Reikale laukite Roselando dalyse ir
mna. ’uojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riveraide, BĮ. TeL OLympic 2-5245 ,

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911,

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE. Tet COmmodore 4-2228 ,

JURGIS F. RUOMIN
8819 8. LITUANICA AVE. Tel. Y Arda 7-1138-1139 į

VASAITIS — BUTKŪS
1446 8. 50th AVE., CICERO, Dl. TeL OLympic 2-10031

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET Y Arda 7-6781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. <9th STREET REpabUc 7-l» 13 (
2814 W. SSrd PLACE VIrfbb T4n(

Perskaitę dienr. “Draugi”, duokite jį kitiems.
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X John Aleksūnaa, 1329 S. 

49 avė., Cicero, duktė Geno
vaitė susižadėjo su Daniel F. 
Mitchell, sūnumi Felix Mitchell, 
454 Clay st., Hinsdale, III. Jis 
yra anūkas A. Valančių, 1226 
S. 50 avė., Cicero, III. Genovai
tė yra baigusi American Con-

X Saleziečių sodyboje “ši- servatory Chicagoje, master 
luva” ciceriškių išvyka sekma-J laipsniu. Mitchell karo tarny- 
dienį praėjo nepaprastai .malo-i b°8 me^u dirbo kaip žurnalis- 
niai ir jaukiai. Suvažiavo dau- ^as Public Information raštinė-
giau kaip trisdešimt automo
bilių — apie 200 žmonių. Išvy
ką organizavo LB Cicero apy
linkė ir jaunimo sekcija. Daly
vavo prel. Ig. Albavičius ir 
gausūs jo parapiečiai. Po pa
maldų, kurias atlaikė Tėvai sa
leziečiai, jaunimas atliko pro
gramą, kuriai vadovavo J. Ar- 
štikys. Buvo muzikos, dekla
macijos, dainų, sporto žaidimų. 
Pati sodyba yra didelė, daugiau 
kaip 60 akrų, prie pat Cedar 
ežero. Gražių ąžuolų pavėsyje 
nepaprastu spartumu dygsta

je. Šiuo .metu jis studijuoja Illi
nois Institute of Technology. 
Jungtuvės numatytos 1957 m. 
balandžio 27 d.

X Gautingo sanatorijos ligo
niams aukojo po 5 dol. Ročkai, 
J. Karvelis, dr. J. Adomavičius, 
dr. E. Repšienė, dr. A. Alekna
vičius ir Ant. Trimakienė; po 
3 dol. St. Tumosienė ir Mil. 
Marcinkienė, kiti po mažiau.

X Stepas Gobis, 1500 S. 
avė., Joanos Club savininkas, 
yra išrinktas naujai steigiamo

pastatas po pastato: moder- Viengungių klubo pirmininku.
niai įrengti bendrabučiai, prau
syklos, valgykla. Šį šeštadienį 
čia atvyks stovyklauti apie 150 
ateitininkų, o 1957 m. rudenį 
jau pradės pirmuosius mokslo 
metus lietuvių saleziečių vado
vaujama augštesnioji berniukų 
mokykla (high school). Moks
lo dalykai bus dėstomi angliš
kai patyrusių Amerikos sale
ziečių, o lietuviai saleziečiai dės
tys lituanistinius dalykus, taip 
pat auklės vaikus lietuviška 
dvasia. Tas šviesus ir jaukus 
lietuviškas židinys vertas visų 
dėmesio ir paramos. Sodybą 
nuo Chicagos centro skiria 40 
mylių.

X Chicagos lietuvių jūrų 
skautų ir skaučių vasaros sto
vykla įvyksta š. m. Basčio “Pe- 
vvaukee Lake Resort” vasar
vietėje Wisconsine (pereitų me
tų stovyklavietėje). Stovykla 
tęsis nuo rugpjūčio mėn. 11 d. 
ligi rugsėjo mėn. 1 d. Stovyk- 
lon išvykstama rugpjūčio mėn.
11 d. (šeštadienį) 9 vai. ryte.
Vykstantieji autobusu renkasi 
su visa stovykline apranga ly
giai 8:30 vai. ryte prie Mar- 
ųuette Parko parapijos bažny
čios (69th ir Washtenaw).
Visais transportacijos reikalais 
kreipiamasi i tuntininko pava
duotoją K. Butkų, 929 W. 35th 
Place, Chicago 9, III.

Visais stovyklos reikalais 
kreiptis į stovyklos viršininką 
jūrų pskt. A. Levaną, 3108 So.
Halsted, Chicago, III. Tel. DA 
6-2746.

X Bob Crean, dramos ir no
velių rašytojas iš Washington,
D. C., susilaukė pirmo televizi
jos laimėjimo. Jo drama “Anna 
Sonetella” bus pastatyta per 
Kraft Theater televizijos pro
gramą treč., rugp. 8 .d., 1956
m., -8 vai. vak. Bob Crean ir 
Kotryna Simonaitytė lankė ka
talikų universitetą ir baigę 
kursus jie susituokė. Simonai
tytė yra dr. Jono Simonaičio 
duktė.

X Visi laukia rugpjūčio 12 
d., nes tą dieną įvyksta Drau
go ir Tėvų Marijonų vienuoly
no Statybos Fondo ruošiama 
gegužinė, Clerendon Hills, III.,
Tėvų Marijonų seminarijos so
de. Graži aplinkuma, šviežias 
maistas ir geras bufetas reikia 
tikėti sutrauks daug svečių iš 
įvairių kolonijų.

X Kostas t r Ona feliauskiai,
gyv. Hamilton, Kanada, atos
togų laiku aplankė savo brolį,
Justą Chilauską, 2404 W. 46 
PI., Chicago, III. Svečiai pamatę 
įdomesnes Chicagos lietuvių 
įstaigas ir aplankę kitas gimi
nes Chicagoje, išvyko į She- 
nandoh, Pa., iš ten vyks į Hart
ford, Conn., ir paskiau namo.

X L. Gubistų šeima, 4341 S.
Mozart avė., susilaukė dukre
lės, kuriai duotas Laura Anna
var'das. Seneliai Gubistai ir, keleiviai nors ir verkė, bet vis- 
Pečeliūnai džiaugiasi anūke. | tiek važiavo.

DttNSASTB MU0GA8, ČBČAOO, ttUNOIS
' &

Šiame plane matyti kaip galima nuvykti į Draugo Statybos Fondo ge
gužinę, kuri įvyks rugpjūčio 12 d. marijonų, semiu įvijos sode, Claren- 
don Hills, III.Vicepirmininku išrinktas Vyt. 

Kocėnas ir ižd. Regina Skopai- 
tė.

X Jonas Perkūnas, Chicagos 
liet. futbolo kl. /valdybos narys, 
pradėjo savo dviejų savaičių 
atostogas ir žada lankytis Ka
nadoje.

X Ona Lindzienė, 2511 W. 
45 PI., minėjo savo vardadie
nį ir gimtadienį ir ta proga bu
vo pasveikinta draugų ir pa
žįstamų.

X Nataliją Kazanauskienę
liečiančioj žinutėj, kuri tilpo 
praėjusį pirmadienį, yra ne
tikslumų: jos sūnus yra Petras, 
ne Vytautas, kaip buvo pa
skelbta.

X Teklytė (Lipčiūtė) ir Ka
zys Grinos atostogauja Kneipp 
Springs, Rome City, Ind. Ten 
atostogaus iki rugsėjo 16 d.

X Leonora Kilikevičienė, 
3512 W. 73 PI., minėjo savo 
gimtadienį ir turėjo ta proga 
daug svečių.

X Kun. Jonas Jančius, MIC, 
mokytojas Tėvų Marijonų mo
kykloje, Thompson, Conn., ke
liom dienom atvyko į Chicagą.

XJieva Rudienė, 2511 W. 45 
PI. grįžo po operacijos iš ligo
ninės ir gydosi namie.

X Moterų Sąjungos 48 kuopa 
turės išvažiavimą į Dunes Stala 
Park. ši kuopa aukavo $10 
“Draugo” statybai.

IŠ ARTI IR TOU
J. A. VALSTYBĖSE

— A. Skudzinskienė iš Flori
dos praneša, kad buvęs Lietu
voj stambus finansininkas Pet
ras Skudzinskas atsiuntė iš Si
biro į Lietuvos konsulatą New 
Yorke pajieškojimą savo dvie
jų sūnų ir žmonos Adolfinos. 
Skudzinskas buvo miško pra
monininkas ir malūnų savinin
kas. Adolfina daro žygius jį iš 
Sibiro išvaduoti.

KANADOJ
— Bronė Gineitytė-Statkevi- 

čienė po sunkios ligos mirė 
Windsore, Ont. Velionė buvo 36 
metų amžiaus. Buvo kilusi iš 
Tauragnų dvaro, Utenos apsk. 
Daugelis jos artimųjų šeimos 
narių išvežti į Sibirą. Jos viena 
sesuo yra Australijoje, o bro
lis Kazys Gineitis, buvęs Lietu
vos generalinis konsulas Angli
joje, šiuo metu gyvena Chica
goje. Velionė buvo labai tau
raus būdo, uoli, religinga lietu
vė. Darbams atvykusi į Kana
dą, ji ištekėjo už Statkevičiaus, 
kuris ją labai nuoširdžiai glo
bojo. Mirė antradienį, rugpjū
čio 7 d., laidojama penktadie
nį.

DIDI. BRITANIJOJ
— Argentinos laivu Salta

liepos 12 d. išplaukė iš Buenos 
Aires į Odesą apie 1,000 kelei
vių, trape jų 30 lietuvių. Nors 
buvo įspėjami negrįžti, tačiau

Trečiadienis, rugpjūčio 8, 1956

Žuvo keturi vaikai
Įvairiose susisiekimo nelai

mėse Chicagoje pirmadienį žu
vo keturi vaikai. Vienas buvo 
užmuštas bežaidžiąs gatvėje, 
kitas — važiuojant jam dvira
čiu.

Lavonas griovy
Apie 10 mylių į šiaurvaka

rius nuo Joliet, griovyje palei 
kelią US 66 rastas nužudytas 
žmogaus lavonas. Jo rankos ir 
kojos buvo surištos. Spėjama, 
kad jis buvo nužudytas prieš 

• porą dienų. Iš karto policija jo 
negalėjo atpažinti, bet iš atras
to skalbyklos kvito ir iš pirštų 
nuospaudų buvo tikimasi greit 
jo asmenybę išaiškinti. Mano
ma, kad tai vienas iš gengste- 
rių gaujos dalyvių. Tokių nužu
dymų Chicagoje šiemet jau bu
vo keletas.

Kelias jūrų laivams —
29 pėdų gylio

Šv. Lauryno ir Didžiųjų Eže
rų kelias jūrų laivams buvo nu
matyta daryti 27 pėdų gilumo, 
tačiau faktinai daroma dviemis 
pėdomis giliau. Inžinieriai aiš
kina, kad kertant uolas gali pa
sitaikyti, kad kaikur akmenų 
atplaišos gali liktis iš dalies ne
išimtos ir galėtų į jas atsidauž- 
ti laivų propeleriai, todėl sau
giau yra daryti kiek gilesnę va
gą-

Ploniausia močiutė
Ketvirtadienį Ehrhardt pik

nikų vietoje įvyks piknikas, ku
riame bus renkama ploniausia 
močiutė (grandma). Be to, bus 
renkamas senukas (grandpa) 
su... gražiausiomis kojomis. 
Pikniko rengėjai — senelių lab
daros draugija.

CHICAGOS ŽINIOS
Demokratų konvencijos 

programa
Demokratų partijos konven

cija prasideda pirmadieni, rug
pjūčio 13 d. Tą dieną suvažia
vusius atstovus sveikins meras 
Daley, šen. Douglas, Chicagos 
priėmimo komiteto pirminin
kas James L. O’Keefe ir kiti. 
Amerikos himną giedos Frank 
Sinatra, o taipgi padainuos 
naują demokratų maršą. Pasa
kys kalbą Eleanor Roosevelt.

Demokratų platforma
Artėjant demokratų konven

cijai, kuri prasidės pirmadienį,

Sugavo pabėgusias kalines
Kapitono Thomas Harrison 

vadovaujamas policijos dalinys 
pirmadienį sugavo nuteistą 
žmogžudę Maxine Jarolimek, 
33 m. amžiaus, ir Ann Walker,

Chicagoje, spaudoje jau daugė- 18 m. amžiaus, kurios buvo pa-
ja žinių apie jų rinkiminę plat
formą. Bene stipriausias demo
kratų kandidatas į prezidentus 
— Adlai Stevenson — pabrė
žia civilinių teisių nepaliečia- 
mumą. Demokratų rinkiminei 
platformai išdirbti Sheraton 
viešbuty posėdžiauja 108 narių 
specialus komitetas. Atrodo,
kad demokratai linksta į teiki- 

Antradienį sakys kalbas žy- mą ginklų Izraeliui, gali būti
miosios demokratų moterys, jų 
tąrpe septynios kongreso at
stovės. Vakare perims pirmi
ninkavimą nuolatinis suvažia
vimo pirmininkas Sam Ray- 
burn. Pasakys kalbą šen. 
Wayne Mores iš Oregono.

Trečiadienio vakare 8 vai. — 
padarys pranešimą platformos 
komitetas ir kalbės atstovas 
William L. Dawson (Chicago). 
Ketvirtadienį — vidurdienį val
stybių atstovai bus šaukiami 
sakyti kalbas ryšium su jų siū
lomu kandidatu į prezidentus. 
Vakare — nominacijos balsavi
mai. Penktadienį — vidurdienį 
atstovų kalbos apie kandidatus 
į viceprezidentą ir balsavimai 
jį nominuojant. Vakare — kal
ba buvusio prezidento Trumano 
ir kalbos naujai nominuotų į 
prezidento ir viceprezidento pa
reigas.

Sugipsuotas berniukas 
išgelbėjo 5

Aštuoniolikos metų berniu
kas Marvin Hoffman, kurio 
klubai sugipsuoti, pajuto nak
čia gaisrą namuose, Joliete. 
Virtuvėje jau buvo liepsnos. Ji
sai prikėlė savo 5 metų broliu
ką ir savo močiutę Editą Max- 
field. Vesdamas juos žemyn jis 
dar antrame aųgšte prikėlė C. 
Finney ir jos du 14—15 metų 
vaiku. Ant laiptų jis paslydo, 
nušliauždamas keletą pakopų, 
bet visgi visus išvedė iš gaisro. 
Dabar guli ligoninėje dėl naujai 
sužeistos nugaros. Gaisras pa
darė apie $150,000 nuostolių.

Chicagoje naujos šviesos
Chicaga yra pirmas didmies

tis, kuris įsives naujas puikiai 
šviečiamas lempai visose gat
vėse. Tas darbas bus baigtas 
šiais metais. Bus pastatyta 70,- 
000 naujų tų didžiųjų lempų.

Akcija prieš gemblerius
Šerifas Lohman buvo sušau

kęs konferenciją, kurioje buvo 
nustatyti planai, kaip sustip
rinti kovą su gembleriais Chi
cagos apylinkėse. Šerifo raštinė 
telks visas informacijas apie 
gemblinimą.

linkstama taipgi pripažinti Ki
niją ir ją įsileisti į Jungt. Tau
tas, tačiau daugelis demokratų 
tam taipgi yra ir priešingi. Ga
lutinai demokratų platforma 
paaiškės kiek vėliau.

Naujas būdas tirpinti 
metalus

Armour Tyrimų įstaiga, vei
kianti prie Illinois Technologi
jos instituto, išrado, kad daug 
švaresni metalai išeina, jeigu 
rūdys yra tirpinamos krosny
se, kuriose išsiurbtas oras (va- 
cuum). Tokiu atveju metalai 
būna grynesnį, negu juos pa
ruošiant krosnyse, kur yra oro.

bėgusios iš Lake Apskrities ka
lėjimo. Jas atrado tavernoje 
716 N. Clark str., Chicagoje. 
Išbėgusios į laisvę jos išbuvo 
14 valandų. Jos išbėgo taip: 
nupjovė colio storumo grotų 
lazdelę kalėjimo lange ir išlin
do. Manoma, kad joms kas nors 
padėjo iš esančių laisvėje. Su
gautos jos verkė. Jarolimek 
nubausta visam amžiui kalėti 
už nužudymą savo vyro moti
nos, o antroji kalėjime turi at
sėdėti $100 pabaudą už netvar
kingą elgesį.

Parengimas State gatvėje
State gatvės krautuvės nuo 

Wacker drv. iki Congress gat
vės, kur yra iš viso 75 parduo
tuvės, pradedant trečiadieniu 
per keturias dienas chicagie- 
čiams ruošia specialų parengi
mą. Trečiadienio rytą nuo 8 v. 
45 m. iki 10 vai. tarnautojai 
susirinks prie parengtų platfor
mų ties Madison ir State gat
vėmis ir čia matys televizijos 
ir filmų žvaigždes. Bus išdės
tyta tų keturių parengimo die-

n. , .. , . Inu programa. Per sekančias
Pirma kelione į Chicagą <jįenag gatvėje lekios balionai, 

Trieste, Italijoje, baigiamas
yra statyti naujas prekinis lai
vas Capo Faro. Jo pirmoji ke

bus klounai, praeiviams bus 
protarpiais dalinami raštai, su 
kuriais jie galės gauti nemo-

lionė bus į Chicagą. Numato-, karnai dovanų, ar galės nemo- 
ma, kad jisai atplauks rūgs. 14 karnai nueiti į teatrus, restora- 
d. Jis galės paimti 1,500 tonų'nūs ar gauti nemokamus kam- 

krovinio, yra 260 pėdų ilgio.
Atveš alyvų, marmoro, vyno, o
parsiveš mašinų, automobilių, 
maisto produktų.

Jau apie 600 polijo ligonių
Poli jo liga Chicagoje stipriai 

plečiasi ir jau yra susirgusių 
apie 600 asmenų šiais metais.
Iš jų mirė 13. Kovojant su pa
vojumi jau duota apie ketvir
tis miliono skiepų. Vien tik pir
madienį buvo įskiepyta apie 
18,927.

Investiguos unijas
Chicagoje atidarė savo įstai

gą JAV prokuroro padejėjas' žiaus, prisipažino, kad buvo pa- 
Max Goldstein, žinomas kovo- grobęs tris mergaites, kurių

barius viešbuty.

Naikina piktžoles
Chicagos miesto vadovybės 

sudarytos darbininkų grupės 
naikina piktžoles įvairiose 
miesto dalyse, o ypač apie In
ternational Amphitheatre, kur 
vyks demokratų konvencija. 
Paprastai tie darbininkai atlie
ka darbą, o paskiau sąskaita 
pasiunčiama sklypų savinin
kams.

Pastabi mergaitė nurodė 
užpuolėją *

Ronald Delzer, 20 m. am-

tojas prieš darbo unijų raketie- 
rius. Jis unijų veikimą jau yra 
investigavęs St. Louis, San 
Francisco ir Bostono miestuo
se.

Mirtis per neatsargumą
Raymond Vasųuez, 11 m. 

berniukas, buvo per neatsargu
mą mirtinai nušautas. Jo drau
gas, Dominic Cerino, 14 m., gy
venąs 2843 S. Wella, Chicagoje, 
rodė jam, kaip veikia jo tėvo 
revolveris. Ginklas netikėtai iš
šovė, mirtinai “ftaymondą su
žeisdamas į krutinę.

jauniausiąją, 13 metų, buvo nu
skriaudęs. Jis buvo sugautas, 
kai viena iš mergaičių, 14 me
tų, policijai pasakė pagrobėjo 
mašinos numerį.

7 pabėgo iš kalėjimo |

Septyni nepilnamečiai pabė-| 
go iš Bridewell kalėjimo. Pen-1 
kis iš jų tuoj sugavo, bet 
dviems pasisekė ilgiau išsislaps
tyti. Antradienį ryto dar buvo 
nesugauti Frank Bronis, 19 m. 
amžiaus, ir Gerald Iwinski, 17 
m. Jie perlipė per 20 pėdų augš- 
čio kalėjimo tvorą.

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

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN !
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:
Plrmad., antrad., penktad. lr 
BeStad. * vai. ryto Iki 4:S0 p.p.

Trečiad. 9 ryto Iki 12 vai.. 
Ketvlrtad. 9 vai. Iki 8 vai. vak.

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

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

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

z

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOUNIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I *

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
__________ Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, HL

CHANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47tK St. Chicago 32, DI.

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, UL

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, DI.

TT. Marijonų Statybos Fondo Komitetas 
kviečia jus atsilankyti į

U2BAIGTUVIŲ
PIKNIKĄ

Sekmadienį, rugpiūčio 12 d, 1956 m.
MARIAN HILLS SEMINARIJOS SODUOSE 

Clarendon Hills, IHinois
Šį rudenį TT. Marijonai baigia pastatų statybų ir persikels 

į juos; pirmas TT. Marijonų Bendradarbių Metinis Seimas bus 
jau naujuose rūmuose 1956 m. rugsėjo 30 dieną.

Gražus TT. Marijonų vienuolynas Chicagoje bus Amerikos 
lietuvių pažiba; naujos patalpos katalikiškai spaudai bus gra
žiausios visoje Amerikoje. TT. Marijonams reikia jūsų para
mos ir pagalbos. Jūsų atsilankymas į išvažiavimą bus didelė 
parama TT. Marijonams ir Statybos Fondo komitetui.

Paskirkite tą sekmadienį atsilankymui į TT. Marijonų se
minariją, kur yra gražūs laukai, sodai, erdvios patalpos ir kit.

Seminarijoje Sv. Mišios 10-tą valandą ryto.

Piknikas prasidės 1-mą valandą po pietų.
Bus skanių valgių, užkandžių ir gėrimų erdviose ir vė

siose patalpose.
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