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KOMUNISTAI GABENA RUSUS I RYTPRŪSIUS
Kaip vyksta namų statyba 

pavergtoje Lietuvoje
Bolševikinės propagandos būdingiausias bruožas — tai per

dėjimas, iškreipiąs tikrovę. Tiesumas ir nuosaikumas — sovieti
nei informacijai svetimas elementas. Kai bolševikinėje spaudoje 
rašoma apie ūkinį gyvenimą — neapsieinama be perdėjimų. Tą 
patį galima pasakyti ir apie kitas darbo bei gyvenimo sritis.

Komunistinėj spaudoj, o taip, gyvenamųjų namų sta-
pat per radiją gausu mformaci-1 
jų apie plačios apimties staty
bas. Šitos rūšies informacijos
kartojamos metai iš metų. Ta
čiau tikrovė visai ką kitą bylo
ja. Į gyvenamųjų namų tikrovę 
įžvelgti duoda progos J. Palec
kio straipsnis šių metų „Komu
nisto“ 6 numeryje. Tame straips
nyje tarp kitko pasakyta: „Pa
gal valstybinį planą, o taip pat 
iš įmonių lėšų per penkmetį pa
statyta daugiau kaip 600 000 
kvadratinių metrų gyvenamojo 
ploto. Su valstybinio kredito pa
galba gyventojai individualiai 
pastatė 248 000 kvadratinių met 
rų gyvenamojo ploto, o kolūkie
čiai ir kaimo inteligentija pasta
tė apie 7 000 gyvenamų namų“.

Kitame „Komunisto“ to paties 
numerio straipsnyje J. Maniušis 
pląčiau kalba apie pavergtoje 
Lietuvoje vykdomas statybas. 
Taip pat gvildo ir statybų kainų 
klausimą. Pigios ir greitos sta
tybos pavyzdžiu J. Maniušis nu
rodo Marijampolės (bolševikų 
vadinamos Kapsuku) rajono Čer 
niacbovskio vardo kolchoze pra
ėjusiais metais devynių dienų bū 
vyje pastatymą surenkamojo gy
venamojo pastato. Statybos kva
dratinis metras atsiėjęs 1,032 
rublius. Tačiau būva statybų, 
kurios atsieinančios brangiau. 
Dėl to Maniušis kelia klausimą, 
ar nereikėtų atsisakyti statyti 
gyvenamuosius namus 3 metrų 
augščio, ir pereiti prie 2,75 — 
2,70 m. Tuo atveju būtų galima 
statybą dar daugiau supiginti.

Namų statybos kainos

Maniušio svarstymai tuo įdo
mūs, kad jie duoda progos įžvelg 
tl į statybų kainas pavergtoje 
Lietuvoje. Jei gyvenamojo pa
stato vienas kvadratinis metras 
atsieina per 1,000 rublių, tai 
6x8 metrų namelio statyba, ją 
vykdant pavyzdingiausiam sta
tybos trestui, atsieis mažiausia 
49,000 rublių.

Suprantama, kad toks statybų
brangumas darosi neįmanomas cūzų žinių agentūra praneša iš 
nei kolchoze, nei pramonės įmo-j Peipingo: iš patikimų šaltinių 
nėję dirbančiam darbininkui. Dėl sužinota, kad komunistinė Rini
to jei kas, gyvo reikalo, verčia
mas, ryžtasi statydintis namelį,
tai dažniausiai statosi savomis, bių piliečius, laikomus komunis-
jėgomis, kad šituo būdu statan
tis statyba atsieitų kiek pigiau.

J. Paleckio paminėti duome- dintos.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Britanijos kolonijų ministerija pareiškė, kad graikų kip- 

riečių pogrindis (EOKA ) veikęs pagal ortodoksų arkivyskupo Ma. 
kartos, kuris yra ištremtas į Seychelle salus, nurodymus.

— Šiaurinėje Indijoje potvynis nusinešė dvidešimt asmenų 
gyvybių.

— Naujas taipūnas'Charlotte siaučia Pacifike, J/50 mylių piet
ryčiuose nuo Okinauios.

— Komunistinės Kinijos Raud. Kryžius atgabeno 351/ paleis
tus japonų „karo kriminalistus“ į Tientsin, — praneša Peipingo ra
dijas.

— Kipro saloje atsirado nauja nacionalistinė graikų pogrin
džio organizacija, kuri vadinasi PEKA (politinis komitetas kovoje 
už Kipro laisvę).

— Sovietų Rusija šiomis dienomis vėl bandė atominius gink
lus pietvakarių Sibire.

— Indijos premjeras Nehru į Jungtines Amerikos Valstybes 
atvyks tik po lapkričio 6 d. rinkimų.

— Lenkijos anglies kasykloje Chorzom įvyko didelis sprogi
mas.

— Viceprezidentas N uranas vakar grįžo i Washingtoną.
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tybas penktojo penkmečio me
tais kaip tik patvirtina mūsų 
įtarimą, jog dėl brangumo pa
vergtoje Lietuvoje negali vykti 
gausios statybos. Statybų bran
gumas, o taip pat namų naciona
lizavimo patirtis ribojo privačiai 
vykdytų statybų tiek apimtį, 
tiek dydį. Dėl to J. Paleckio mi
nimoji penktojo penkmečio gy
venamojo ploto statyba negalėjo 
viršyti 1 miliono kvadratinių 
metrų.

Tokią statybą negalima laiky
ti „didinga“, kaip kad tikina bol
ševikinė propaganda.

Nepriklausomos Lietuvos 
metais

Palyginimo dėlei žvilgtertina į 
statybas Lietuvos laisvės me
tais. Kadangi J. Paleckis temini 
per penkmetį pastatyto gyvena
mojo ploto apimtį, tikslinga bol 
ševikines statybas sugretinti su 
Lietuvos nepriklausomybės me
to statybomis.

Lietuvos laisvės laikotarpyje 
gyvenamųjų namų per metus bu
vo pastatoma nuo 6,000 ligi 
7,000.

Pavyzdžiui, 1937 metais buvo 
Lietuvoje pastatyta 6,119 gyve
namųjų namų. Šitų pastatų grin
dų plotas sudarė 578,799 kvadra
tinius metrus.

Taigi, jei pavergtoje Lietuvoje 
1951 — 1955 metais pastatytų 
gyvenamųjų namų gyvenamasis 
plotas siekė apie milioną kvadra 
tinių metrų, o Lietuvos laisvės 
vienerių metų (1937) būvyje pa
statytų gyvenamųjų namų plo
tas sudarė 578,799 kvadratinių 
metrų, tai šitas sugretinimas 
rodo, kad Lietuvos laisvės laiko
tarpyje per dvejis metus buvo 
pastatoma tiek gyvenamųjų na
mų, kiek per bolševikų penkme
tį.

Paleis penkis
' iš kalėjimo

PARYŽIUS, rugp. 27. — Pran

ja greitai paleis iš dešimties pen
kis Jungtinių Amerikos Vaisty

tų kalėjimuose. Asmenų, numa
tytų paleisti, pavardės neišvar-

GitAT I 3

Penkių valstybių atstovai Londone prieš išvykstant' j Kairą patiekti Egiptui planą dėl Suezo kanalo su- 
tarptautinimo. Iš kairės į dešinę JAV senatorius Johiį Foster Dulles, Austrijos premjeras Robert Menzies 
(grupes pirm.), Bo Gunnar Rieliardson Hagglof,! Švedijos ambasadorius Anglijai; Aklilou Habtetvold, 
Etijopijos užsienio reikalų ministeris; ir dr. Ali ('liuli Aivlelan, Irano užsienio reikalų ministeris. (INS)
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Indonezijos prezidentas
atvyko į Maskvą

J AK ARTA, Indonezija, rugp.
28. — Indonezijos prezidentas 
Sukamo išvyko į Sovietų Rusiją.
Su prezidentu kartu vyksta 40 
asmenų. Šiandien jie bus Mas
kvoje. Jie taip pat aplankys Ju
goslaviją, Austriją, Čekoslovaki
ją ir Kiniją.

Slapti dokumentai
pavogti iš ambasados

ATĖNAI, Graikija, rugp. 27. 
— Graikijos užsienio reikalų mi
nisterija praneša, kad slapti do
kumentai buvo pavogti iš Grai
kijos ambasados Ankaroje, Tur
kijoje. Ryšiumi su tuo įvykiu, 
kuris apibūdintas kaipo špiona
žo veiksmas, Graikija pasiuntė 
protestą Turkijai.

Kandidatas į senatą
NEW YORKAS, rugp. 27. — 

State Atty. gen. Jacob K. Javits 
patiėks savo kandidatūrą nomi- 
navimui į JAV senatą New Yor
ko valstybės respublikonų kon
vencijoje. Respublikonų konven
cija prasidės rugsėjo 10 d. Al
bany mieste, N. Y. Šen. Lehman 
(D., N. Y.) nebekandidatuos per 
rinkimui į senatą.

Susižavėjo Churchill
gera sveikata

WESTERHAM, Anglija, rugp. 
27. — Japonijos užsienio reikalų 
ministeris. Mamom Shigemitsu 
vakar pietavo su Winston Chur
chill. Japonijos užsienio reikalų 
ministeris susižavėjęs buvusio1 
ministerio pirmininko Churchill, 
kuriam lapkričio mėn. bus 82 me 
tai, sveikata.

Vienuolika žuvo
ALŽIRIJA, rugp. 27. — Vie

nuolika užsieniečių legionierių 
žuvo ir šešiolika sužeista vakar 
kovoje tarp prancūzų kareivių ir 
Alžirijos nacionalistų. Kova vy
ko rytinėje Alžirijoje.

Kalendorius

Rugpjūčio 28 d.: Šv. Augusti
nas; lietuviški: Liukas ir Kant- 
minė.

Saulė teka 6:11, leidžiasi 7:33.

Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje rytoj — ma- 
žas lietus ir vėsiau.

• Ežio Pinza, operečių daini
ninką ir Broadway žvaigždę, iš
tiko mažas paralyžius.

Suezo kanalo klausimas tebėra
f

labai įtemptame stovyje
LONDONAS, rugp. 27. — Australijos ministeris pirmininkas 

Robert Gordon Menzies šiandien sušaukė penkių valstybių Suezo 
komiteto posėdį pastudijuoti Egipto atsakymą į kvietimą tartis 
Suezo kanalo krizės klausimu.

Egipto prezidento Gamai Ab- 
del Nasserio atsakymas buvo 
laukiamas šiandien. Egipto pre
zidentas Nasseris sutiko tartis 
Suezo kanalo klausimu.

Menzies, Jungtinių Amerikos 
Valstybių pSE&kretorius Loy 
Henderson, Etiopijos, Irano ir 
Švedijos atstovai ketina išvykti 
į Kairą trečiadienį.

Egipto pareigūnai Kaire pa
reiškė, jog Nasseris vis dar esąs 
nusistatęs atmesti betkokią for
mą dėl Suezo kanalo sutarptau- 
tinimo, nežiūrint pasekmių.

Jo nutarimas susitikti su pen
kių valstybių komitetu dar ne
reiškia, kad Egiptas priims ko
miteto siūlymus, — pareiškė

Britai įsitikinę, kad Egiptui
gresia didele ekonominė krizė
LONDONAS, rugp. 27. — Britai įsitikinę, kad Egiptui gre

sia didelė ekonominė krizė. Egipte šiemet jaučiama medvilnės 
(bovelnos) trūkumas. Medvilnė Egiptui yra didžiausiu pajamų 
šaltiniu. Dabartinis medvilnės derlius pažadėtas Čekoslovakijai 
ir Sov. Rusijai už tankus, lėktuvus ir kitus karinius reikmenis.

Britai įšaldė Egipto sąskaitas . 7 T ‘ ' TT. . ® , . liete Egipto turtingiausias sei-bankuose, panaudojant represi- r °
ją už Suezo kanalo nacionaliza-, ‘
vimą. Šis britų žygis sukėlė Kai- Egiptas dabar yra vienas iš ne 
re ir Aleksandrijoje sąmyšį. j turtingiausių kraštų pasaulyje. 

Washingtonas yra priešingas Egipte kasmet padidėja daugiau 
ekonomi-į kaip 500’000 gyventojų; dabarbetkurios valstybės 

niam bankrotui, nes tokiu būdu . „ A
valstybės pastumiamos į sovietų 10 tur'a” Plaukla 1 Cekoriovak,- 
rankas. Bet britai yra perdaug, » lr So''- Rusl» uz Seklus, 

supykę, kad suprastų tokią pa- Egipto vyriausybė yra susi
žiūrą. rūpinusi ateitimi, jei dėl Suezo

Egipte verslas susilpnėjęs. ( kanalo derybos tęsis kelis mėne- 
Įšaldymas sąskaitų bankuose pa- sius.

Arabų lygos vadas užsipuolė
Jungtines Amerikos Valstybes
WASHINGTONAS, rugp. 27. — Dr. Fayez A. Sayegh, Arabų 

lygos delegaiijos direktorius Jungtinėse Tautose, užsipuolė Jung
tines Amerikos Valstybes. Jungtinės Amerikos Valstybės, — jis 
pareiškė, išduoda „kiekvieną principą už kurį jos stovi“, įsikiš- 
damos į Londono — Suezo kanalo konferenciją.

Dvidešimt dviejų valstybių ----------------- -----
konferencija buvo sušaukta ry- jomis negalima pasitikėti.
šiumi su Suezo kanalo nacionali- Sayegh atsisakė spėlioti, ar
žavimu. • Egiptas Suezo kanalo klausimą

_ , .... „ .. . įneš į Jungtines Tautas. Jis pa-Sayegh apkalimo Bntanlj, ir ų kad JT g>
Prancūziją už krizę, nes jos, gir- ’
di, paskelbė „ekonominį karą“, nėra -legalus organas“, o Tarp- 
prieš Egiptą ir grasina kariniu tautinis teismas yra tokiu. Bet 
karu. Jis pareiškė: Britanija ir jis pažymėjo, kad Egiptas ne- 
Praneūzija yra „agresorės“ ir mano eiti j teismą.

Kairo vyriausybės pareigūnai.
Suezo klausimas tebėra pavo

jingame stovyje. Sovietų radijas 
apkaltino Vakarus, kad jie pla
nuoja įteikti „ultimatumą“ Egip
tui. _

Egipto pareigūnai apkaltino 
Britaniją ir Prancūziją, kad jos 
ragina Suezo kanalo reikalin
giausius darbininkus pasitraukti 
iš tarnybos, tikėdamos, jog ten 
susisiekimas bus sutrukdytas.

Senoji Suezo kanalo kompani
ja, kurią Nasseris paėmė į savo 
rankas liepos 26 d., pareiškė Pa
ryžiuje, kad ji toliau nesiima at
sakomybės dėl saugumo neegip- 
tiečių tarnautojų kanalo zonoje.

turi 23 milionus gyventojui. Egip
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Kremliaus valdovų naujas
planas surusinti Rytprūsius

MUENCHENAS. — Vakarų Vokietijoje gyvenančių Rytprū
sių vokiečių laikraštis „Das Ostpreusenblatt“ rašo, jog sovietai 
paruošę planą Rytprūsius apgyvendinti rusais. Esą šitoks planas 
buvęs paruoštas po to, kai Chruščevas su Bulganinu per Karaliau
čiaus uostą vyko į Londoną.

Tada tiek Chruščevas, tiek 
Bulganinas turėjo progos pama
tyti didžiulius plotus buvusių 
derlingų Rytprūsių žemių, pavir
tusių tyrais. Esą pastaruoju me
tu tik apie trečdalis Rytprūsių 
žemių užsėjamos. Tatai esanti 
pasėka darbo rankų stokos. Prie 
Sovietų Sąjungos prijungtuose 
Rytprūsiuose esama 350 buvusių 
gyvenviečių, šiandien neturinčių 
nė vieno gyventojo. Tuo tarpu 
daugiau kaip 400 kaimų ir baž
nytkaimių gyventojų skaičius 
tiek sumažėjęs, kad šiandien to
se vietovėse tegyvena nuo pen
kių ligi dvylikos asmenų.

Britai inžinieriai
patars Indijai

LONDONAS, rugp. 27. — Bri
tų ekspertai pagelbės Indijos 
penkerių metų plano projektus 
vykdyti. Grupė inžinierių, vado
vaujama Eric Coates, išvyks spa 
lio mėn. į Indiją. Britai inžinie
riai patars Indijai sunkiosios pra 
monės programos srityje.

Iš Egipto išvaryti
trys korespondentai

KAIRAS, Egiptas, rugp. 27.— 
Egipto vyriausybė įsakė trims 
užsienio korespondentams apleis 
ti Egiptą 24 valandų laikotarpy
je. Kodėl išvaromi koresponden-
tai, Egipto vyriausybė nepaaiš- ruSų. Pagal tą planą numatoma 
kino. įkas metai (iki 1960) į Karaliau-

Iš Egipto išvaromi šie korės- čiaus sritį atgabenti po 100,000
pondentai: Eileen Travis, 40 me
tų, newyorkietė, atstovaujanti 
Londono Daily Mail laikraštį; 
Anne Sharpley, 27 metų, atsto
vaujanti Londono Evening Stan
dard; ir William Stevenson, 32 
metų, atstovaujantis Toronto 
Star laikraštį.

Indija susitarė
NEW DELHI, Indija, rugp. 

27. — Indija susitarė su Jungti
nėmis Amerikos Valstybėmis že
mės ūkio gaminių reikalu. Indi
ja gaus iš JAV už 360 mil. dole
rių vertės žemės ūkio gaminių.

• Kinijoje kasdien gimsta 25,- 
000 vaikų. Kinijoje dabar yra 
580 mil. gyventojų. Komunisti
nė Kinija svarsto gimimų kon
trolės įvedimą.

TRUMPAI IŠ VISUR
• AFL—CIO vykdomoji tary

ba, jungtinis darbininkų sąjū
džio valdantis organas tarp kon
vencijų, vakar suskilo dėl prezi
dento indorsavimo. Bet yra tik
ra, kad daugumas darbininkų va 
dų indorsuos demokratų sąrašą: 
Stevensoną į JAV prezidentus, o 
šen. Kefauverį į viceprezidentus.

• Švedijoje Lycksele senelių 
prieglaudoje žuvo šeši asmenys 
gaisro metu.

• Britanijos gydytojai, grįžę 
namo iš Rusijos, pareiškė, jog 
Sov. Rusijos gydytojai yra dau
giau traktuojami Kaip technikai 
negu profesijos žmonės.

• Izraelio premjeras David 
Ben - Gurion pareiškė, kad Ara- 
Bų kraštai, „remiami sovietų gin 
klų", ruošiasi karui prieš Izrae
lį.

• Japonijos unijos pareigūnai 
pareiškė, kad daugiau kaip 100,- 
000 japonų pasitraukė iš darbo 
JAV karinėse bazėse praėjusį 
sekmadienį dvidešimt keturiom 
valandom, protestuodami prieš 
naujas taisykles darbo metu. 
Naujos taisyklės draudžia mie
goti ar girtuokliauti darbo metu.

• Italijos laivyno ekspertai 
įsitikinę, kad laivas Andrea Do
ria gšli būti iškeltas iš Atlanto 
dugno.
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„Das Ostpreussenblatt“ teigi
mu, bolševikai pastaruoju metu 
paruošę planą šešerių metų bū
vyje, iki 1960 metų, apgyvendin
ti Rytprūsius, atkeliant 600,000

rusų. Šis planas jau esąs pradė
tas vykdyti ir šią vasarą pasiro
dę Karaliaučiaus apylinkėse pir
mieji atkeldinamų rusų trans
portai. Buvusion Karaliaučiaus 
apskritin jau esą atkeldinta 
2,300 rusų šeimų, o Įsručio aps
krityje jau esą įkurdinta apie 
tūkstantis atkeldintų rusų. Ru
sai esą atkeldinami daugiausia 
iš Sovietų Rusijos gilumos.

Bolševikai, atkeldindami Ka
raliaučiaus sritin rusus, siekią 
„šitai Rytprūsių daliai galimai 
greičiau duoti rusišką veidą“. 
Tuo pačiu siekiama dirvonuojan
čias žemes paversti našiais kol
chozais. Tam tikslui Karaliau
čiuje esanti įsteigta didžiulė že
mės ūkio mokykla, kurioje būsią 
apmokoma apie 3,000 jaunųjų 
kolchozininkų.

• Sovietų ambasadorius Ro
moje pavaduotojas Pogidajevas 
aplankė Vatikano nuncijų prie 
Kvirinalo (Italijos vyriausybės)

' arkivyskupą Giuseppe Fietta ir 
įteikė Vatikanui adresuotą Bul- 
ganino nusiginklavimo planą. 
Kremlius jieško būdų sueiti į 
kontaktą su Vatikanu. Vatika- 

1 nas šiam sovietų žygiui neteikia 
didelės riekšmės. Negalės būti 
santykių tarp Vatikano ir Sov. 
Rusijos, kol jos vadai nepripa
žins žmonėms laisvės.

Vėl klausinėjo
MINEOLA, N. Y., rugp. 27. — 

Angelo John La Marca, 31 metų, 
vėl buvo klauisnėjamas, kas įvy
ko bu Peter Weinberger tuojau, 
kai jis pagrobė jį iš namų.

Policija pareiškė, kad La Mar
ca, sunkvežimio ir taksi vairuo
tojas, prisipažino pagrobęs 32 
dienų kūdikį š. m. liepos 4 d. ir 
kitą dieną paliko miške. Kūdikio 
lavonas rastas praėjusį penkta
dienį.

Keičia pavardę
ELIZABETH, N. J., rugp. 28. 

— Mahran Gouzoukouchoukian, 
28 metų, padavė prašymą mies
to tarybai, kad savo pavardę no
ri pakeisti į Levon.
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VYČIŲ ATAKA LAISVES FRONTE
Nuostabūs faktai apie sąjūdi, parašiusį 200,000 laiškų

• DR. J. PRUNSKIS

Kam teko įkelti koją į Lietu
vos Vyčių seimą, tas buvo ma
loniai nustebintas, kaip labai su
sirūpinęs Lietuvos reikalais A- 
merikoje gimęs lietuviškas jau
nimas, susitelkęs į šią organiza
ciją, ir kaip čia gražiai bendra
darbiauja dalis iš Lietuvos at
vykusio tremties jaunimo.

Ypatingai visus nustebino Lie 
tuvos Reikalų Komisijos darbų 
apyskaita, kurią patiekė jos gar
bės pirm. kun. Jonas C. Jutkevi
čius. Jis yra Amerikos lietuvis, 
bet duok Dieve, kad mes turė
tume daug tokių tėvynėje gimu
sių, kurie būtų toki karšti pat
riotai,' kaip jis.

Ryžtingi 209 berniukai ir 
mergaitės

Iš pranešimo paaiškėjo, kad 
jau 10 metų, kai veikia Lietu
vos Vyčių Lietuvos Reikalų Ko
misija, kuri per tą laiką parašė 
200,000 laiškų gindama Lietuvos 
reikalus. Per paskutinius viene
rius apyskaitinius metus tos ko
misijos buvo išsiųsti 13,748 laiš
kai Lietuvos reikalais ir gauti 
2,843 atsakymai. Tą laiškų ra
šymą vykdė 209 nariai. Jie bu
vo instruktuojami specialiais biu

čiamos į to sąjūdžio centrą: 
kun. J. Jutkevičiui, 153 Sterling 
Str., Worcester, Mass. Čia lau
kiamos iškarpos straipsnių apie 
Lietuvą amerikiečių spaudoje), 
pranešimai, kada iš kokios ra
dijo stoties Lietuva buvo sumi
nėta ir t.t. Ta medžiaga panau 
dojama specialiuose biuleteniuo
se, kuriais instruktuojami tie 
vyčiai — laiškų rašytojai.

Gubernatorių, senatorių ir 
bunnistrų ryšys su vyčiais

| ta neparodanti tokio dėkingumo.' 
Ir vyčiams dėl to tenka didelė

i garbė.
į Vyčiai stengiasi tuojau atitai- 
cyti pasitaikančias klaidas lie
tuvių ir Lietuvos atžvilgiu. Pvz. 
Gardnerio miestas savo gyven
tojų sąraše lietuvius priskyrė 
prie rusų. Vyčiai parašė pro
testo laiškus ir tuojau tą reika
lą tvarkąs direktorius atsiuntė 
atsiprašymą su pranešimu, kad 
klaida atitaisyta ir vyčiams nu
siuntė patikrinti to atitaisymo 
tekstą.

Knygoje “Geography” buvo 
pažymėta, kad Lietuva laisva 
valia nutarė įsijungti į Sovietų
Sąjungą. Vyčiai užprotestavo. 

Šių metų sausio mėnesį vyčiai1 Ir iš prof. Corwe, dėstančio Man 
chester universitete (Anglijo
je), gautas atsakymas, kuriame 
pažymima, kad universitetas pri

krašto, praryto už geležinės už
dangos. Tai buvo pirmoji so
vietų pavergimo auka. Tuose 
laiškuose mes skaitome tautie
čių viltis dėl nepriklausomybės 
grįžimo, svajones apie savaran
kumo atgavimą, jei kada atsi
taisytų šis išprotėjęs ir sulauki- 
nėjęs pasaulis. Ačiū už jūsų 
laiškus ir mūsų geriausi linkėji
mai tai laukiamai dienai”.

Net lietuviai studentai paju
to vyčių darbą ir V. Vyganto 
rankomis parašė padėkos laiš
ką.

Gautas iškarpas vyčiai per
siunčia Amerikos Lietuvių In
formacijų Centrui, Vlikui, “Lie
tuvių Dienoms” ir kitiems. Iš 
jų gautos nuoširdžiausios padė
kos.

Pasižymėjusios mergaitės

Ifi ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nau Jum specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. ir sąžiningą*
patarna  vimaa.

R. ŠERĖNAS
4546 S. Woud St., (Jblcago 2,

Illinois, tel. VI 7-2972

Tet ofiso HE. 4-MPM. rez. PR. 6-78*3

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 lr 8—9 

šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. o. p. 
tšskvriis ketvirtad. lr sekmad.

Įdomu, kad šiame svarbiame 
pažįsta, kad tai esanti klaida ir Į darbe gražią iniciatyvą rodo vy-

parašė savo valstybės senato
riams ir Kongreso atstovams, 
primindami, kad vasario 16 d. 
yra Lietuvos šventė ir prašyda
mi, kad jie užtartų pavergtą Lie 
tuvą. Ir 18 senatorių pasakė kai
bas senate, o 60 — kongrese, iri dėti 

1 tos kalbos buvo išspausdintos 
“Congressional Record”. Visiem 
jiems vyčiai paskiau išsiuntė pa
dėkos laiškus, ir kaikurie vėliau 
atsakė, kad jiems ir ateityje bus 
malonu kelti balsą už Lietuvos 
laisvę. Vasario 16 dieną 12. gu
bernatorių ir 18 merų paskelbė 
savo valstybėms ir miestams 
kaip Lietuvos Respublikos Die
ną. Net 43 JAV laikraščiai tu-

stebisi, kaip autorius galėjo to
kią klaidinančią informaciją į-

Vyčiy laiškai ir redaktoriaus 
susimąstymas

leteniais. Pagal vyčių konstitu- jo vedamuosius Lietuvos , rei-
ciją kiekviena vyčių kuopa pri
valo turėti veiklią komisiją Lie
tuvos reikalams, ir tai stengia
masi rūpestingai gyvenime pra
vesti. Ypač didelis veiklumas 
reiškiasi New Yorko — New 
Jersey apskrityje. Dėka veiklios 
vytės Lorraine Dambrauskaitės, 
Chieągos apskritis šiemet para
šė devynis-kartus daugiau laiš
kų negu pernai.

Vienas parašė 405, kitas 457 
laiškus

kalu. Tuose straipsniuose iškel 
ta Lietuvos kova už laisvę ir pa
vojai laisvajam pasauliui iš ko
munizmo pusės. Visiems guber
natoriams, merams, redakto
riams vyčiai nusiuntė padėkos 
laiškus.

Televizijoje

Laikraščio “The Daily Messen 
ger” (Homestead, Pa.) redakto
rius buvo taip sužavėtas vyčių 
laiškais, kad tuo klausimu pa
rašė vedamąjį}, kuriame sako:

“Mūsų laikraštis gavo daug 
padėkos laiškų nuo lietuvių kil
mės žmonių už lietuviškų reika
lų garsinimą... Mes vertiname 
tas padėkas, bet truputį jaučia
mės nenusipelnę. Atrodo, lyg pa 
dėkos laiškuose yra daugiau ei
lučių, negu mūsų aprašymuose 
apie Lietuvą. Tų padėkos laiš
kų srovė verčia mus mąstyti a- 
pie likimą to nedidelio Baltijos

tės mergaitės; pvz. Darata Dut 
kūtė iš Paterson parašė per me
tus 390 laiškų amerikiečams, E- 
lena Wainer iš Paterson — 316 
laiškų, Carmencita Galan iš New 
arko — 300 laiškų. Vis tai Ame 

(Nukelta į 4 psl.)

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. VVestern Avenue
Vai.: kasdien 10-11 vai. lr 7-1 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku nusitarus 

Oflao telefonas: PR 8-3220 
Rea telef. YVAlbrook 8-5O78

D(. Mina KRIAUČELIONAITE
(Gydytoja tr Chirurgė) 

Mt/lkMi; LIGŲ IK AKL4EBUOI 
ki>ix:ialiste 

■750 West 71rt StrMl 
(Kampas 7lat lr California)

Tel. oflao tr rea. REpubUe 7-4144 
Vai. 11-1 lr 8-1 ▼. V. Se*L 1-* »• »• 

Priimtinas tik pagal sus 1 tarimų.

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja lr < lilrurgč) 

B.CDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTU

7155 South VVestern AvenM
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki S vai. popiet.

Orioe tel. RE. 7-1188 
Rea. Ui. YVAlbrook 6-S7GŠ

DR. J. 1. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4255 W. 63rd St. 
Oflao teL REliance 8-4410

telef. GRovehill 8-0817 
Valandos: 1-8 p. m. lr 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal a u tarti

Ofiso tel. CLiffside 4-2898 
Rezidencijos: LAfayette 3-117S

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 VVest 47 th Street 
(Kampas 47th lr Hermitage) 

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

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas Virginia 7-2481

DR. 1. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą.. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir 
MPad.

Res. tel. GRovehill 6-5603

DR. VL RLAŽYS
PLAUČIŲ IB VIDAUS LIOOS 

4701 South Damen Aveno* 
(Kampas 47-tos lr Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti.

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarties

TeL ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4SM

DR. FRANK C. KWINN
(KY1EC1N8KA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo S 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 ▼. IU 8:80 
Uždara treč. visą dieną lr ieštad. vak.

Tcl. ofiso PKospect 6-2240
PItospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. YY'ooil Street

Priėmimo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki 8 
vai. pirmad ir penkt. Trečiad. ir sek. 
uždaryta.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North YVacker Drive 

(Civic Opera House, kamb. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tcl. CEntral 6-2294
• 5002 VVest 16th Str., Cicero

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—8
Tel. TOwnhall 3-0959 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IB 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. Slst St. 
Tel. PKospect 8-1223 arba WE 8-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri, 

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

Yra tiesiog herojiškų pasišven 
tėlių šioje lietuvybės dirvoje.
Pvz. tą sąjūdį sukančios centri
nės komisijos pirm. Pranas Vaš
kas parašė 405 laiškus tiems a- 
merikiečiams laikraštininkams, 
kalbėtojams, kurie kaip nors at
siliepė apie Lietuvą. Jo laiškus 
yra gavę prez. Eisenhoweris, se
natoriai, Kongreso atstovai, re
daktoriai, rašytojai ir kiti. 
Tiems, kurie palankiai atsiliepė 
apie mūsų laisvės išsiilgusią tau
tą, jis rašė padėkos laiškus, JAV 
tiems, kurie ką nors iškreiptai 
parašė ar pasakė, jis nusiuntė 
atitaisymus ir papeikimus. Dėl 
to susirašinėjimo jam susidarė 
keliasdešimt dolerių išlaidų, ir

Providenee vyčių pastango
mis vasario 16 d. buvo surengta 
lietuviška programa per televi
ziją. Iš vyčių gavęs padėkos laiš 
kus tos stoties direktorius at
siuntė savo sveikinimą lietu
viams, pareikšdamas, kad jie 
džiaugsis ir kita proga galėda
mi duoti vietą lietuvių progra
mai.

Vyčiai įvairiose vietose rengė 
Lietuvos okupacijos sukakties 
minėjimą, maldos dieną už Lie
tuvą, šv. Kazimiero šventę. Vy-i 
čių pastangomis tie parengimai 
buvo išgarsinti amerikiečių laik
raščiuose. Priimtos rezoliucijos i 
ir išsiuntinėtos vadovaujantiems j

jis, nors pasiūlytas iš organiza- | ti jo valstybes.

asmenims. Gauti atsaky
mai iš įtakingų žmonių. Pvz, 
“Life” žurnalo redakcija savo 
atsakyme žadėjo daugiau domė
tis Lietuva ir pirma proga nu
siųsti savo fotografus į Pabal-

cijos centro atlyginti, nuo to at
sisakė, pats savo lėšomis viską 
apmokėdamas. Jis pareiškė esąs

Redaktoriai giria lietuvius

Daugelis New Yorko, New
dėkingas, kad gali dirbti Lietu- Jersey redaktorių pareiškė, kad 
vos labui. To sąjūdžio garbės iš visų tąutinių grupių lietuviai
pirmininkas kun. J. Jutkevičius 
per metus parašė 457 laiškus.

Biuleteniai laišku rašytojams
Dažnai teki laiškai įdedami į 

laikraščius. Jų iškarpos siun-

yra vieninteliai toki jautrūs į- 
vairiems paskelbimams amerikie 
čių laikraščiuose. Jokia kita tau-

KOERTING
— TAI —

NEPAPRASTO SKAMBI MO 1057 M. 
VOK85K1 RADIJO APARATAI

-5- '
GARSINTUVAI 

31 DERINIMO GRANDINES
VISOS BANGOS

šio aparatai laimčjo du aukniniue 
medalius Paryžiau, tarptautinčse pa
rodose.

Nepalyginamai pigūa, be konku- 
rencijos — prieinami vi.iem..
Reikia pamatyti — norint Juitlkintl.

ITCLIVISIOn
(.sales - Service)

Sav. Inž. A. SEMP.NA8 
3321 S. Hal.ted — CMffslde 4-5665

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

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

M. CESAS, patyręs auto speolallstM

DR, Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1317 South Westers Aveaas
Chicago 20, I1L 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubllo 7-4000 

Rezidencija: GKovehlU 6-8141

MIDLAND
1

F PER 40 METU 
" VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ

4038 Archer Avenne Tel. 1X3-6719^ t 

AUGUST SALDUKAS Prezld.no.'

>dv’rg\ end Lt 
AssociaLcn

Įuismjį:

V*
J?

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI BADUAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV & RADIO, INC.
3240 So. Halst.il Ot. CAIumet 5-7252

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE,

3241 S. Halsted St.
Tel. Ctlumet 5-7237

Namams rakandai, Televizijos, Ra
dio, Šaldytuvai, Skalbiamos mašinos, 
Jewclry. Didelis pasirinkimas.*Duo- 
datne didelę nuolaidų, lengvus išmo
kėjimus.

Atdara antradienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30, sekmadieniais 
— 10—5 vai. _____

Budriko Radio Valanda iš WHFC 
stoties, 1450 k. ketvirtadieniais nuo 
6 iki 7 vakaro.

Pasinaudokit Reta 
Proga ! *

BURTON - DIXIE
Pagarsėję

Matracai
vietoje $89.50

dabar pirksite už:1

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 

4157 Afchef Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:80 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-0036

Rezidencijos tcl. BEverlv 8-8244 

rei. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Spec. moterį; ligos lr akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Ava. 

VAL.: 2—4 lr 6—8 v. p. p.
šešt. 2—7 vai. p. p..
Išskyrus sekmadienius

Ofiso tvief. Y Arda 7-1166
Rezidencijos — STcwart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street 
(kampas Halsted ir S6-ta gatvB) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais i—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

▼AL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal HutartJ 

TeL ofiso PR. 6-8838, rez. RE. 7-9199

DB. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 63rd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p. p. lr 7:80 
iki 9 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
Išsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — Priimu 5-6722 
Buto — BEverly 8-3946

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

DB. A. NABBUTAS
PLAUČIŲ IB VIDAUS LIGOM 

2745 VV. 69 SL
1 (priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

♦253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

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

LAfayette 3-4040 
Namų — CEdarcrcpt 3-7 786

DR. ALBINA PBUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted SL 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Republio 7-8818.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South VVestern Av
VAL. kasdien 2—4 p. p. lr 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniai, lr 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. lr 6—8 v. vak.1 iki 4 v. p. 

šeštadieniais O o
TeL oflao l’Rospect 6-0400

RczldL PKospect 6-0400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(Vaškevičlūtš)
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
6248 South Kedzie Avenne

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 Ro. 49th Ct, Cicero 
Kasdien 10-12 vai ryto lr 5-8 rai. 

vak. šeštadieniais 1G-Š,
i.. ~ Tcečiad. uždaryta 

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1281

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street*
Kamp. Halsted lr 81-moa gatvių Y 

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

ROOSEVELT FURNITURE CO-
(UETUVIU KRAUTUVE)

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

Krautuv? 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.

Telefonas GRovehill 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPEGIAUST.

PIUTAIKO AKINIUS

Valandpa: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
susitarimu Išnkvru. trečiadienius 

2422 VVest Marąuette Rd.

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER ). KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 VVest 59th Street

VAL, 1—4 popiet, 6:80—R:80 vak. 
Trečiad. pagal sutarti

Ofteo telefonas — Blshop 7-2526

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Ayenue
(Kampai Kedzie lr Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2200
SPECr. CHIRIJRGINftS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. lr 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus Ir rSmns.
4455 So. California Avė., Ohicago 

šaukite YArds 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9; ieštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. lr sekmad. 
tik susitarus.

Tcl. ofiso Y A 7-4787, rez. PR 6-iMO

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Are. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps vlršininštl telefunal 
šaukite Mldway 8-0061

&a P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbop«<4las - Protezlstas 

Aparatal-Protezal, Med. ban-
| dažai. Hpec. pagalba kojom 

(Arch Suppnrta) ir Lt.
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 

OKTHOPKDIJOS TECHNIRO8 LAB. 
2850 W. 63rd St. Chleago 22, IU. 

Tel. PRoMpt-ct 6-5084.

Tcl. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tcl. ofiso CA 6-0257, rez. I’R 6-6652

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6662 
Rezid. 6600 8. Artesian Avė.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. V.

DR. G. SERNER
LIETU VI8 AKIŲ GYDYTOJAM 

Virš 26 metą patyrimo
Tel. YArds 7-1820 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas ir aklulq dirbtuvR 
756 VVest 85th Street 

Vai nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki S, tra-> 
čiad nuo 10-12, penktadieni 10-2 U
^eAtadlenlMla 10-2 vai. popiet.

vm za
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Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioj. Iletuyiškeje 

(įtaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I |į
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorių®AMM/Z OIDSU TPOKAI-NAUJAUSI KPAUSTmO (PPNP/AI 
HAU MiTŲ PATfPINIAS-PIStK IPSĄtlNIP6AS PATAPNAWfPi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tai. V/AILmok 5-9209

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad.. penktad. ir 
ieštad. 9 vai. ryto Iki 4:10 p.p.

Tel. ofiso Ir huto OLympic 2-4152
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St.. Oicrro 

Kasdien 1—S v. lr 6—R y. vakara 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 So. 4tth Avė. 
Šeštadieniais 13 Iki 4 popiet

Ofiso, telef. LAfayette 8-3216, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-28G8

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA TR CHIRURGAS

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:86 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:24 v.

Skelbkitės “Drauge”! skelbkitės "Drauge”
DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
2324 H. Oakley Avė., Chicago 8, IU. TeL Virglnla 7-2241 i I4MĮĮ

■ntered aa Šaoond-Clase Matter March Si, 1916, at Ckloago, IUlaola 
Under the Act of March G, 1879.

Member of the Catholic Press Ass'n 
PubUakad daily, ezept Sundays, 

by the
Lltkuanlaa Cathollo Press Soelety 
PRKNTIMKRATA: Metams
( hlcagoj tr Ciceroj 59.00
Kitur JAV U KaaadoM 5G.O0
KMenyje fll.OG

SUBSCRIPTION RATEB 
18.00 per year outslde Of Ckloago 
29.00 per year ln Chicago A C Ineta
28.00 per year ln Canada
Foreign 511.00 per yna*.
Mi metų 8 DllB. B mB«.

6.00 59.75 51.11
54.50 53 54 5L44
55.16 51.44 5L85

Trečiad. 9 ryto Iki IS vai.. 
Katvlrtad. 9 vai. Iki I vaL vak. SKAITYKITE “DRAUGI”

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiflra. Nesunaudotų atraipoia aa- 
saugo. juos gretina tik tš anksto susitarus. Redakcija uš skalbimu tūriai 
neatsako. Ukelhim*] kainos prisiunčiamos gavus ortfvm*.

Halst.il
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GINKLAI IR SAUGUMAS
Prieš kurį laiką kilusias karštas diskusijas Washingtone 

dėl šio krašto ginklavimosi politikos linijos nustelbė konvencijų 
sukeltas triukšmas viduje ir Sųezo kanalo nacionalizavimo at
garsiai tarptautiniame horizonte. Londono konferencija neat
nešė prablaivėjimo ir nesumažino įtempimo. Greta to, Kremliaus 
ranka veikia ir toliau, kur tik randa įmanomas sąlygas. Taigi 
JAV gynybos politikos klausimas tebėra labai aktualus.

Neutralumo, antikolonializmo ir taikingo sugyvenimo šū
kiams propaguoti, o iš tikrųjų komunistinei subversijai skleisti, 
visoje Azijoje karštligiškai organizuojami “Azijos solidarumo 
komitetai”. Nehru giminaitė Remišvari Nehru yra tokio Indijos 
komiteto pirmininkė. O Maskvoje įkurtas “Sovietų Azijos soli
darumo k-tas”, kuris anų komitetų veiklą derins ir jai vadovaus. 
Tai vėl naujas, naujoms aplinkybėms pritaikytas, Kremliaus 
'ėjimas savo kolonialinei imperijai išplėsti į apgaulingą neutraliz- 
mą pasinešusios Azijos erdvėse.

Ten, kur nesitikima aktyvaus pasipriešinimo, komunizmo im
perija plečiama vis naujų teritorijų pagrobimais. Prieš kurį lai
ką taikusis Tibetas su svarbiais strateginiais keliais į Pietų 
Aziją dingo už bambukinės uždangos. Niekas dėl to perdaug 
nesijaudino. Dabar pasitikėjimą Peipingui ir įžūlumą Vakarams 
viešai deklaravusi Burma neteko savo kalnuotų rytinių pakraš
čių. Ir vėl ramu, lyg teritorijos neliečiamumo principas būtų 
pasauliui visai nežinomas. Netgi neutraliųjų čempionas Nehru, 
dabar Burmos U Nu prašomas, kažin ar dnįs kištis į šį reikalą, 
rizikuodamas patekti į Peipingo nemalonę. |

GINKLŲ TECHNIKA

Nevaisingos nusiginklavimo konferencijų kalbos, nemažė
jantis Kremliaus veržlumas, nežiūrint personalinių pasikeitimų, 
ir paprasčiausias savisaugos jausmas verčia Vakarų pasaulį, o 
ypač JAV, skirti visus galimus išteklius ginklavimosi reikalui. 
Ginklų technikai pasiekus pasakiškus laimėjimus, ne be pagrindo 
kilo klausimas, kokio pobūdžio bus sekantis karas ir kokiais 
ginklais jame bus naudojamasi. Netgi Pentagone dvi teorijos 
kurį laiką rivalizavo. Pirmoji jų teigė, kad, esant atomiinų 
ginklų pusiausvyrai, dėl susinaikinimo baimės ateityje šie gink
lai nebus vartojami, o karai bus vedami konvenciniais ginklais 
ir ribota apimtimi. Antroji teorija, dabar tapusi oficialia Wash- 
ingtono gynybos linija, teigia, kad būsimame konflikte bus nau
dojami naujausi ginklai, įskaitant bepilotinius lėktuvus su ato
miniu krūviu. Tai teorijai pritarė ir Kongresas, paskyręs avia
cijai 900 mil. dolerių daugiau, negu prezidentas buvo prašęs. 
Derindama totalinio karo atvejui turimus išteklius, krašto gyny
bos vadovybė paskelbė, kad trijų metų bėgyje JAV armija su
mažinama 800,000 vyrų. Taip pat numatoma netrukus atsisakyti 
ir kaikuriu užsienio karinių bazių, kurios netenka prasmės nau
jausių karinių išradimų akivaizdoje. Antra vertus, naujieji ato
miniai ginklai jau yra tiek ištobulinti, kad jais yra apginkluotos 
JAV armijos ir karo atveju jie būtų naudojami, kaip taktiniai 
ginklai frontuose, o nevien strateginiams priešo užfrontės nai
kinimams. Be to bendroji šio krašto vyriausybės politika yra 
paremta teze, kad taika ir saugumas gali būti užtikrinta tik tol,

MAŽOSIOS LIETUVOS KLAUSIMAS 
KONGRESE

Rytprūsių vokiečiai Vakarų
Vokietijoje jau seniai yra išvys
tę stiprią veiklą už savo teisę 
grįžti į dabar rusų ir lenkų val
domas tėviškes ir už karo metu 
prarastų Rytprūsių 
Reichui.

Dabar jie ima savo veiklą per 
kelti taip pat į Jungtines Ameri
kos Valstybes. Jie čia bando pir
moj eilėj jieškoti draugų tarp 
Amerikos Kongreso narių.

Šią žiemą čia lankėsi jų atsto
vas Dr. Richard Sallet su atitin
kama misija. Jis Amerikos 
Kongresui pateikė Rytprūsių, t. 
y. tuo pačiu ir Mažosios Lietu
vos, klausimu memorandumą, 
kurį Atstovų Rūmuose š. m. va-

“Su Rytprūsių problema yra 
susiję gyvybiniai interesai vie
nos tautos, kurių Tennessee vals

;du šimtmečiu, prieš atitekdama kiečių žygius ir kad jie, kaip ir 
vokiečių imperijai. | šiuo atveju, tinkama proga ir

“Daug lietuvių tautos genera-1 tinkamu žodžiu nedviprasmiškai 
cijų buvo tiesiogios ir aktyvios I pareikš, jog be lietuvių ir be lie- 
dalyvės krašto gyventojų kovo-1, tuvių tautos gyvybinių interesų 
je dėl jų laisvės ir nepriklauso-) teisingo bojimo Rytprūsių klau- 
mybės. Suvienyta Lietuvos iri simas niekad neišsispręs. M. B.

tijos atstovas savo kalboje ne-! jjenkjjos kariuomenė mirtinai Redakcijos prierašas: Atsi- 
paminėjo ir į kuriuos aš noriu gUmu§o vokiečių riterius 1410 prašome autorių, kad vokiečių 

grąžinimą| atkreipti Rūmų dėmesį, būtent metais Žalgirio mūšyje, kuris ir lenkų memorandumų tekstų 
į lietuvių tautos interesus. šimtmečiams sustabdė vokiečių dėl vietos stokos nespausdina-

Potsdame Rytprūsiai buvo “Drang nach Osten”. Po to Lie- me.
tuva, vadovaujama jos valdovo 
Vytauto, 1422 m. išsprendė se
ną savo sieną su vokiečių rite
riais problemą, per lietuvių že
mes išvesdama savo rūšies de-

ne tik atskirti nuo Vokietijos, 
bet ir padalinti į dvi dali: pieti
nę dalį, pavestą Lenkijai admi
nistruoti, ir šiaurinę — Sovietų 
Sąjungai.

“Nors šis sprendimas buvo tik 
provizorinis, “paliekąs teri
torinių klausimų galutinį iš
sprendimą taikos sutarčiai”, So
vietų Sąjungos vyriausybė vie
našališkai ir neteisėtai tą Ryt

Kiečiau griebs girtus 
vairuotojus

sario 8 d. paskaitė Tennessee1 prūsių dalį įjungė į Rusijos Fede
valstijos atstovas Carroll Reece. 
Įžanginėje savo kalboje atstovas 
Reece ir iš savo pusės parėmė 
Rytprūsių vokiečių pretenzijas^

Ir įžanginė kalba, ir memoran 
durnas yra verti lietuvių dėme
sio. Juose atsispindi vokiškasis 
revizionizmas, siekiąs atstatyti 
karo metu prarastas vokiečių 
pozicijas Rytprūsiuose.

Rytprūsių vokiečių žygis Va
šingtone, aišku, iššaukė lenkų ir 
lietuvių reakcijas.

Š. m. balandžio 30 d. Michi
gano atstovas Thaddeus M. 
Machrowicz Amerikos Kongre
sui pateikė Amerikos lenkų nu
sistatymą, o š. m. birželio 13 d. 
Illinois valstijos atstovas Timo- 
thy P. Sheehan padarė žygių, 
kad būtų paskelbtos Kongreso 
oficialiame leidinyje (Congres- 
sional Record) Amerikos Lietu
vių Tarybos pateiktos pastabos.

Visi šie dokumentai oficialiai 
išreiškia organizuotų vokiečių 
lenkų ir lietuvių visuomenių nu-

PIGIAI IK SAUGIAI

PI: RkR AUSTAU
BALDUS
vietoji; h: iš toliau

K. EIDUKONIS
turiu naują uiueų sunavt-iunų 

lr apdraudaa
BIS W. 91st St. Chicago, III. 

Tel. PRescott 9-2781

I)u«iiq Ir įvairias skoningas 
bulkutes kepa

Ištyrus automobilių nelaimė- 
markacijos liniją, kuri pasidarė Į ge žuvusius 204 žmones Chica

goje, buvo nustatyta, kad 34 
mirtys įvyko dėl girtų vairuo
tojų. Dėl to Chicagoje nusista
tyta griežčiau griebti šios rū
šies nusikaltėlius. Policijai įsa
kyta — pastebėjus netaisyklin
gai važiuojantį tuojau sustab
dyti ir tikrinti, ar nėra girtas.

Rytų Prūsijos rytinė siena 5001 
metų, kol ji 1919 m. Versalyje 
buvo iš dalies pakeista Lietuvos 
naudai; teritorija į šiaurę nuo 
Nemuno dėl jos dar tebevyrau
jančio lietuviško charakterio ir 
dėl jos tamprių ūkinių ryšių 
su Didžiąja Lietuva buvo atskir
ta nuo Vokietijos.

“Šimtmečius kovojusi už lais
vę ir prieš vergiją .senoji prūsų 
tauta išnyko, tik savąjį vardą 
palikdama savo nugalėtojams. 
Bet Rytprūsių šiaurinės dalies, 
dabąr rusų administruojamos, 
etninis charakteris liko lietuviš
kas ligi pat antrojo Pasaulinio 
karo. Tik 1938 m. Hitleris, ryž- 
damasis galutinai sunaikinti bū
dingiausią ir reikšmingiausią 
šios teritorijos lietuviško cha
rakterio įrodymą, pakeitė mies
tų, vietovių, upių ir kitokius 
lietuviškus vardus vokiškais.

“Didesnioji teritorijos dalis 
apsupa iš Didžiosios Lietuvos 
Baltijos Jūron tekančio Nemu
no deltą. Ji sujungia Lietuvą ū- 
kiškai ir geografiškai su plačiuo 
ju pasauliu. Šio krašto ir Lietu
vos ūkis, vandens keliai ir gele
žinkeliai yra tampriausiai susi
ję. Tai yra Lietuvos ir jos kai
myninių sričių kaip geografinio 
vieneto pati gyvybingiausia da
lis.

“Todėl to krašto istorija, jo 
etniniu charakteriu, ūkiniais san 
tykiais ir geografiniu artumu 
Rytprūsių šiaurinės dalies pro-

, blema tiesioginiai paliečia gyvy-
prieš antrąjį Pasaulini karą. binius Uetuvių ,tautos interesus. 
Per daug radikaliai sąlygos yra Tiek jungtįnių Valstybių, tiek 
pasiketusios jau dabar ir, tur- kiekvieno kito krašto vyriausy- 
būt, keisis dar ir ateityje. atsakinga už teisingą Ryt-

“Kokios bebūtų to sprendimo prūsių problemos sprendimą, ge 
implikacijos ir elementai, jis ne- rai padarys, jei pripažins šiuos

racinę Socialistinę Respubliką ir 
pavadino ją “Kaliningradskaja 
oblast”.

“Be to, ji visiškai surusino ir 
subolševikino teritoriją, kuri nie 
kad nepriklausė Rusijai ir nie
kad nebuvo apgyventa rusų. Ji 
išžudė, deportavo ir išvarė tuos 
vietos gyventojus, kurie nespė
jo išvengti kana ir rusų okupa
cijos baisenybių, pasitraukdami 
į Vakarus. Sąmoningai ir tyčia 
ji išnaikino vietos gyventojus, 
kurie čia gyveno šimtmečius ar
ba net, kiek tai liečia lietuvių 
kilmės gyventojus, nuo neatme
namų laikų. Šiuos gyventojus pa 
keitė rusų kareiviai ir kolonis
tai, varu atgabenti kraštan, į 
kunį jie neturi jokio kitokio ti
tulo kaip rusiško nežmoniškumo 
ir žiaurumo.

“Savaime suprantama, kad tai 
negali būti galutinis šiaurinės 
Rytprūsių dalies problemos iš
sprendimas. Priešingai — tuomi 
tiktai sukurta nauja ir ypatin-

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė.

Tel. Oliffside 4-6370 
Pristatome Į visas krautuves 
lr restoranus, taip pat Iš
siunčia 1 visus artimuosius 

miestus.

“N
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C RA NE SAVINGS AND LOAN
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083
B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. Pietkieuicz, sekr. Ir advokatas 

Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkama valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir pėnk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

sistatymus Rytprūsių ir Mažo- j didelė žmoniškumo ir politi
kos problema, kurią vieną dieną 
turės išspręsti taikos sutartis. 

“Koks ir bebus tos sutarties

sios Lietuvos klausimu.

Lietuvių atsakymas 

Lietuvių atsakymą Kongresui
kol Vakarai iri persvarą prieš komunistinį blok,. Kiekviena dik- ‘r tu° Pačiu Rytprūsių vokie-

tatūra, o ypač maskvinė, panaudos karą, kaip ekspansijos prie
monę, jei tik jaus realią ar net įsivaizduotą ginklų persvarą. 
Ši Washringtono gynybos politika teikia saugumo liuziją kraštui, 
tačiau ji turi ir kaikuriu silpnų vietų.

SILPNOSIOS VIETOS
Šiaurės Afrikos neramumai ir Sųezo krizė labai susilpnino 

ir šiaip jau liesą Europos gynybos liniją. JAV kariuomenės su
mažinimo planas be abejo, taip pat palies ir Europoje esančius 
dalinius. Vakarų Vokietijas inkarinių jėgų organizavimas eina la
bai lėtai. Todėl kyla visai pagrįsta baimė, kad Maskva, turėda- 
dama visišką karinę persvarą Europoje, bandys ją žaibišku 
smūgiu užimti. Padėčiai atstatyti Vakarai turėtų tada. panau
doti mases atominių ginklų, naikindami sau palankius gyven
tojus ir vėl griaudami jų miestus, arba išsižadėdami Europos 
neatšaukiamai. Tai tik konkretus, esančiai padėčiai būdingas 
pavyzdys. O ir bendrai paėmus Maskva turi pilniausią laisvę 
pasirinkti vietą, laiką ir ginklus savo būsimai ofenzyvai, nes lai
koma neginčijama tiesa, kad Vakarai jokiu atveju karo nepra
dės. Toji aplinkybė Vakarų būklę sunkina tuo būdu, kad jie 
turi būti pasiruošę atremti komunistų -ofenzyvą ne tik betkuriuo 
laiku ir betkuriame žemės rutulio kampe, bet ir betkokiais gink
lais, kuriais Kremlius bus geriausiai pasiruošęs duoti lemiantį 
smūgį. Todėl faktiškai JAV turėtų rengtis ne tik atominiam, 
bet ir konvenciniam ir net partizaniniam karui. Tik paskutiniųjų 
dviejų pagalba Maskva pasiekė visus pokario teritorinius laimė
jimus. Gi būti pilnai pasiruošusiomis visų rūšių karo galimy
bėms JAV, o juo labiau joks kitas kraštas, esančiose sąlygose 
nepajėgs ne tik finansiškai, bet ir fiziškai. Taigi sakoma, jog 
JAV rengiasi tokiam karui kurio gali visai nebūti. Iki šiol Va
karai niekur nepaunadojo atominių ginklų prieš komunistus dėl 
baimės partizaninį ar Korėjos tipo karą išplėsti į pasaulinį gais
rą. Ateityje betkuriame vietinio pobūdžio k-onflikte, Vakarams 
panaudojus, nors ir taktinius, mažus atominius ginklus, antroji 
pusė gali griebtis didesnių ir taip toliau iki visuotinio susinaiki
nimo. Todėl ir ateityje gali tekti sunkiai kovoti džiunglių karus 
tolimojoje Azijoje, karus, kuriems Vakarai yra mažiausiai pasi
ruošę, ir tuo būdu vėl užleisti vis naujus teritorijos plotus ko
munistams. , i !

Taigi atominių ginklų pusiausvyra neteikia Vakarams jokio 
saugumo, kaip kaikurie komentatoriai bando įtikinėti. Priešin
gai, ji slepia savyje daugiau pavojų, negu konvencinių ginklų 
pusiausvyra. Juo labiau, kad Maskva, nevaržoma jokių moralinių 
prievolių, smogs ten, tada ir tokiais ginklais, kurie užtikrins 
jai kelią į pasaulio užvaldymą. Todėl Vakarų naujausių ginklų 
gamybą turi lydėti atitinkamas diplomatinis išradingumas ir 
moralinis radikalumas, kad netapus auka bedieviškojo komu
nizmo, pasiruošusio betkuriomis priemonėmis užvaldyti žmo
niją. St. Dzikas

čiams pateikė Amerikos Lietu
vių Taryba. Lietuviai, supranta
ma, tiesioginiai susidomėję tik 
šiaurinės, dabar rusų valdomos 
Rytprūsių dalies likimu ir pro
blema. Amerikos Lietuvių Tary
bos memorandumo paskelbimu 
Kongreso Pranešimuose (Con- 
gressional Record) pasirūpino 
Illinois valstijos atstovas Timo- 
thy P. Sheehan. To memoran
dumo tekstas šitoks:

“Pone Pirmininke, Amerikos 
Lietuvių Taryba pateikė man 
šiuos faktus, su kuriais mums, 
mano nuomone, verta susipažin
ti.

“Savo 1956 m. vasario 8 d. 
kalboje Tennessee valstijos at
stovas (ponas Reece) atkreipė 
dėmesį “į vieną didžiųjų trage
dijų ir neteisingumų, kilusių iš 
Jaltos ir Potsdamo sutarčių, ku 
riomis nuo Vokietijos buvo at
skirti Rytprūsiai ir iš jų išvaryti 
2, 519,000 gyventojų”.

sprendimas, jis neišspręstų pro
blemos ,jei paliktų padėtį tokią, 
kokia ji yra dabar, arba jei at
statytų tą padėtį, kokia buvo

bus teisingas ir galutinis, jeigu 
jis patenkins tik vienos šalies

gyvybinius lietuvių tautos intere 
sus bei jos natūralią ir neginčy-

revizinius siekius. Sprendimas Į jamą teisę aktyviai dalyvauti vi
turės atsižvelgti į visų šalių, tie 
sioginiai šios problemos liečia
mų, interesus. Negali būti nė 
mažiausio abejojimo, kad patys 
gyvybingiausi lietuvių tautos in
teresai yra susiję su galutiniu 
šios problemos sprendimu.

“Nuo neatmenamų laikų ši 
Rytprūsių dalis buvo apgyven
ta senųjų prūsų ir jų giminaičių 
— lietuvių. Ji buvo užkariauta 
ir pavergta vokiečių kryžiuočių 
ordino 13 ir 14 šimtmečiuose.

ELE MAZALAITĖ

Turtas, išvaizda, galybė — 
viskas yra beprasmiška ir nie
kinga prieš širdies didybę.

—A. Stifter
Abejodamas ir tvarto nepa-

Tavo išmintis tebūna išmin
tis žilų plaukų, bet tavo širdis 
tebūna nekaltos vaikystės šir
dim. .. Schūler

Motina, reikia bučiuoti kiek-
statysi ir kiaulės iš bulvių ne- vieną žemės pėdą, kurią yra pa- 
išvarysi. [ lietusi tavo koja. —H. Heine
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PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 
tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontier 6-1882 
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

suose svarstymuose ir sprendi
muose, kurie liečia Rytprūsių 
politinį likimą”.

Rytprūsių vokiečiai, šitaip A- 
merikos Kongreso narius sudo
minę Rytprūsių politiniu klausi
mu ir iššaukę lenkų bei lietuvių 
reakcijas, negalės tenkintis vien 
tik to klausimo pastatymu; jie, 
be abejojimo, bandys žengti to-1 
liau. Reikia tikėti, kad lietuviš
kieji politiniai veiksniai — ypa
tingai tie, kurie tiesiog rūpinasi

Ji buvo Lenkijos valstybės ir,Mažosios Lietuvos reikalais — 
Lenkijos-Lietuvos unijos vasalas atidžiai seks kitus Rytprūsių vo

PJŪTIES METAS
'.•/ \O ROMANAS

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,

kad taupyti apdraustose Taupymo lr 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:

UNIVERSAL SAVINGS
. AND LOAN ASSOCIATION

*
1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

y?

— Iš kur tu žinai? — gyvai klausia Mykolas ir 
Į, žiūri į brolį, — argi jums rūpėjo?

—O, vieną kartą girdėjau maskolių radiją------------
Šituos žodžius motina jau išgirdo, ji ką tiktai

buvo atidarius duris. Eidama per trobą ji pasakė:

52 tęsinys

— Ką tu valgysi? — klausia Jonas nerūpestin
gai ir labai stengiasi, kad taip atrodytų — jokiu būdu 
jis nesiduos išvedamas iš kantrybės. Dėl mamos. 
Kur ji?

Kas bus, kai prieisiu sodybą, — galvoja motina,
— juk dar labiau susmuksiu. — Tačiau, kai ji pama
to savo stogą, ji junta, jog kojos mina stipriau ir šir
dis eina vienodai ir ramiai, ji žengia neskubėdama, 
kaip visada kada namuose tvarka, neveja lietuš ar ne
sigirdi šaukiant tą, kas bėga pasitikti.•

Niekas nepasitiks, suspaudžia ji lūpas, kad ir 
svirtų kišenės nuo lauktuvių. Gana, — sako balsiai,
— nesigraudenk, tau reikės tuojau tvirto balso. — Ji 
žiūri į langus ir galvoja: ką jie daro?

— Imk dar kumpio, — ragina Jonas, jam nepa
tinka, kad Mykolas kalba nenoromis, išsiblaškęs, 
kiekvienas žodis gali pavirsti ugnimi. Ir štai, imdamas 
duonos, Jonas pamato motiną, jau arti, jau prie var
telių — jeigu brolis pakels akis ir pamatys ją vieną

— Kaip tave sužeidė, — sako Jonas skubiai? — 
Į kokią vietą?

— Tu------------ beprotė, motin! — sušvokštė My
kolas ir jo ranka pakilo, ir Jonas šoko tarp jo ir mo
tinos, tačiau ji pastūmė šitą sūnų lengvai, ir ra
miai tarė:

— Jis nepakels rankos prieš mane, nebijok, —
— Skalsink Dieve, — ir nesustodama nuėjo prie ir Mykolo pirštai išsiskietė, peilis be skambėjimo nu- 

savo lovos, ir ten ėmė nusiiminėti skepetą ir trumpą Į krito atsiremdamas į duonos puskepalį.
apsiaustą.

— Kur vaikas? — tarė Mykolas ir Jonas pagul
dė duonos riekę ant stalo, ir sėdėjo nejudėdamas. — 
Kur mano vaikas? — pasakė Mykolas garsiau, ir dar 
kartą, jau sušukdamas: — Kur?

Motina atėjo, ji sustojo prie stalo ir Jonas norė
jo staiga atsiklaupti, nes jis nebuvo matęs niekuomet 
savo paprastos kaimiškos mamos taip atsimainiusios. 
— Gal koks angelas atėjo jos vieton T — pagalvojo jis 
sekundei — ir žiūrėjo nenustodamas.

— Sūnau mano, — atsiliepė ji lėtai ir ramiai, — 
šią naktį aš paslėpiau nuo tavęs tavo sūnų. Tu žinai 
kodėl.

Ji matė, -kaip jos tas sūnus pakilo užstalyje, 
augštas ir išbalęs, jis tebelaikė rankoj peilį, kaip buvo 
valgęs, ir spaudė jį nesijausdamas, o gal ir žinoda
mas, bet ji nepasijudino.

Jia negalėjo kalbėti, matė motina, ir Jonas ste
bėjo brolio ranką su peiliu ir patsai pakilo, ir visų 
galvos buvo netoli vienas kito.

— Tu, tu, mano motina apgavai mane, tu apvo
gei mane, tu------------- niekuomet Mykolas nebuvo taip
užspringęs savo žodžiais, galvojo motina ir ji labai 
gailėjosi jo. Ji norėjo paglostyti jo ranką. Bet nė 
vienas nejudėjo.

Mykolas pasižiūrėjo į savo ranką ir įkišo ją ki
šenėn, jis kelis kartus nurijo seilę, kol prabilo:

— Kaip tu išdrįsai pavogti mano sūnų!
— Tu esi mano sūnus, — sako ji liūdnai, — ir 

tu pavogei man pats save. Pasakyk tu man, ar aš ga
liu leisti, kad tu išaugintum iš jo išdaviką? Judą, 
kuris parduoda Dievą ir savo kraštą? Kad išaugin
tum antrą save.

— Bet man jo reikia, — desperatiškai sušuko jis, 
— tu nesupranti, niekas negali suprasti, kaip man jo 
reikia. Kokius mano planus tu sugriovei, motin!

— Man reikia jo daugiau, — sako ji dar liūdniau, 
—tu tiktai vakar atradai jį, išsaugotą ir augantį žmo
gum — man jis buvo prarastas sūnus, tu pats, nekal
tas ir-------------o, kaip tu gali nesuprasti, kad aš ne
galiu jo tau atiduoti pražūčiai.

Mykolas atsisėdo sekundei, vėl pakilo ir susi
juokė: *5^’

— Kas iš to, kad mes tvirtinsim. kad kitas nesu
pranta. — Ir vėl jo balsas užkaito: — Kur jis? — 
sako jis reikalaujamai ir grąsomai.

— Nerasi, — taria motina ramiai, — ir neklau
sinėk, nesakysiu.



Vyčių ataka...
(Atkelta iš 2 psl.)

rikos lietuvaitės, ir kokį nuošir
dumą jos rodo Lietuvos reika
lams!

Kun. J. Jutkevičius, iš kurio 
pranešimo šios informacijos pa
imtos, kreipėsi į vyčius šiais žo
džiais :

— Lietuva šiandien yra su
žeista. Ji tiesia j mus ranką, 
jieškodama pagalbos. Jos žmo
nės skursta, kenčia ir badauja. 
Daugelis jų ištremti j įvairias 
pasaulio dalis. Ar mes nesuteik
sime jai pagalbos... Jei ne, tai 
kaip galėsime sakyti, kad esaipe 
katalikai, Kristaus sekėjai? 
Kaip galėsime sakyti, kad mes 
esame tikri vyčiai?

Bendraukime su herojišku 
mūsų jaunimu

Mes daug girdime baisų, kad 
mūsų jaunimas nutausta, nu
bloškiamas j amerikietiško gy
venimo sūkurį ir pamiršta Lie
tuvą. Faktai rodo, kad vyčiai į-

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškau ELZBIETOS SADAUS

KIENĖS. Mano adresas — Anelė 
Karužienė, Juozo, Gedimino g-vė Nr. 
46, Kapsuko miestas. Lithuania.
ienė. .„DB Zeg;. .aož (sa Z.a aUa

i

DIENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

stengia išauklėti tiesiog herojiš- tuvos vicekonsulą A. Simutį su 
ką atsidavimą lietuvybei. Ši or-' paskaita apie Vakarų ir Sovietų 
ganizacija pelno mūsų prielan-i Rusijos santykius. Vietinis 
kurną. Reikia, kad ateiviai jung-

čios rūsų karius. Tuos kaltini
mus sekė ultimatumai, o po jų 
okupacija. Trumpu laiku 3,000

Antradienis, rugpjūčio 28, 1956

CLASSIFIED AND HELP W A N T E D ADS

tusi į jų kuopas, sustiprintų 
naujo kraujo infuzija. Ameri
kos lietuvių jaunimas puikiai mo 
ka anglų kalbą, ateivių jauni-

“VVashington Star” laikraštis lietuvių vadovaujančių asmenų 
rugpjūčio 16 d. laidoje paskaitą i Buvo sukimšti į kalėjimus, be-
taip aprašė:

“Anicetas Simutis, Lietuvos 
vicekonsulas New Yorke, kuris

mas žino daug faktų apie Lietu- buvo svečiu kalbėtoju Washing-
vos kančias. Jeigu tas dvi jėgas 
pasiseks sutelkti, kokia galybė

ton Kivvanis Club susirinkime, 
įvykusiame antradienį Eikš Club

susicementuos. P a d e j a vimas1 patalpose, gyvai pavaizdavo, kas
straipsniais, pakalbėjimas pobū
viuose mažai ką gelbės. Reikia 
praktiško veikimo. Puikų bran
duolį turime vyčiuose. Reikia 
eiti į jų susirinkimus, padidinti 
jų knygyną dovanota lietuviška 
knyga, padėti telkti jų narius, 
nes jie, šalia doro, krikščioniško 
jaunimo auklėjimo, atlieka nuo
stabiai didelį darbą Lietuvai.

atsitinka su maža valstybe, kai 
ji pasirašo nepuolimo ir brolišku 
mo sutartį su Sovietų Rusija’’.

“Kalbėtojas papasakojo”, ra
šo “Washington Star”, “kaip po 
Lietuvos ir Sovietų Rusijos drau 
giškumo sutarties pasirašymo 
Rusija pareikalavo įsileisti ribo-

veik tūkstantis išžudyta ir dau
giau kaip 34,000 išdeportuota į 
Sibirą. Vicekonsulas aiškino, 
to viso tikslas buvo eliminuoti 
dešimt nuošimčių tautos vado
vaujančių piliečių. Po to be va
dų likusią masę nesunku kont
roliuoti.

Simutis pasakė, kad Sovietų 
Rusija yra didžiausia koloniali- 
nė imperija žmonijos istorijoje, 
kuri laiko žiaurioje vergijoje ne 
mažiau kaip 150 tautų’ prieš jų 
valią.

Pasaulis visuomet turėjo savo
tą raudonosios armijos įgulų kie (rūpesčių ir vargų, bet dabartinis

bolševikų pavojus yra didžiau
sias, kokį tik kada krikščioniš
koji civilizacija yra turėjusi. Jei 

tijos — teritorijas. laisvojo pasaulio vadai laiku ne-
Kai tik tos įgulos įsitvirtino,! apsižiūrės, tai tolimesnės nuo- 

Lietuvio advokato C. F. Pau-’ rusai pradėjo kaltinti šias ma-| laidos Sovietų Rusijai ir pralai- 
žąsias valstybes, jog jos nero- įmėjimai gali privesti prie Vaka- 
dančios geros valios ir grobian- Į karų civilizacijos galo”. LGK

REAL ESTATE REAL ESTATE

kį. Panašios sutartys buvo pri
mestos ir įgulos įvestos į Lietu-

Koegzistancija, Sov. Rusija vos kaimynąį- Latvijos ir Es 

ir Lietuva

liaus iniciatyva Kiwanis Club, 
Washington, N. J., pakvietė Lie

r^ ri MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS.

Jieškomas dėdė JUOZAS RIMEI- 
KIS, s. Juozo. Buvęs adresas Jo
seph Rimcikis, 1902 Jackton 'St., 
Scranton, I’a. Aisiliepti šiuo adresu: 
Marcelė Rimeikytė, Jurgio, Plungės 
g-vė Nr. 9, Alsėdžiai, Plungės rajo
nas, Lithuania.

J ieškomi — ILDEFONSAS POR- 
VANECKIS, s. Kosto ir ANTANAS 
PORVANECKIS, s. Kosto. Gyveną 
Chicagoje. Atsiliepti šiuo adresu — 
Bronė Porvaneckienė, Birutės g-vė 
Nr. 18, Kelmės miestas, Lithuania. .

u
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Gerai ir pigiai pirksite ir parduo
dami uždirbsite.

A. BUDRECKAS, REALTY 
4081 Archer Avenue

Tel. — LA 3-3384
Prieš pirkdami ar parduodami 

namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 VVest 51 St. , 
VVAlbrook 5-5030

PRospeet 8-3579 (vak. ir sekmad.)

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

REAL ESTATE SALES 
2600 VVest 59th Street 

Visi telefonai: PRospeet 8-5454

Matas jj Ona (Pašvenskaitė) Ba
ranauskai Lietuvoje įieško — JUO
ZO GRABAUSKO, ANTANO MA
TUKO ir ALGIRDO VARNAUSKO.
Jie patys arba turintieji apie juos 
žinių prašau pranešti: Petrui Ru- 
džiūnui, 451 E. 7th St., So. Boston 
27, Mass.

J ieškoma: TAMARA BRAZAI- 
TIENŽ, ir ELZBIETA JONŪNIE-
N£, gyvenusios Lietuvoje, Kaune. 
Labai prašau atsiliepti. —J. Valen- 
tikonis, 24 Hess St. Hamilton, Ont., 
Canada.

FEDERAL
50VING5

Chartered & Supervised 
by the U. S. Government

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

Augštus dividendus išmokėjo visada be per
sto jimo.

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

Pinigams padėti nereikia važinėti.
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN !

2202 W. Cermak Rd., Chieago 8, lll. 
Phone VI 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAS, Prea

Chartered ir Supervised by the United States Government
Įstaigos VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos 
ryto iki 8 vaL vakaro, šeštadieniais nno 9 vai. ryto iki 1 vai po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma

P. STANKOYIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St 

PL DAnube 0-1791
Padeda plrkltl - parduoti aamn* 
aklus, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus lr daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

Nepaprastai puikiai įrengtas 7 
kamb. mūr. namas prie 51 ir S. 
Avers. Rūsyj dar atskiras puikus bu
tas, kuris gali duoti $100 mėn. pa
jamų, Aut. alyvos šildymas. Garažas. 
Daug vertingų priedų. $19,700. A. 
Rėklaitis.

Netoli Draugo Redakcijos mū.r. 4 
puikiai įrengtu apartmentų namas, 
3 iš jų su baldais. Visuose yra vo
nios ir šaldytuvai. Kaina tik $14,000. 
J. Šaulys.

Reta proga vėl Jus aplanko! 4
kamb. namas su rūsiu, nauju stogu 
ir plumbingu. Tinka mažai šeimai. 
Čia pat prie Marąuette Parko. Kaina 
visiškai žema. ‘ A. Linas.

3 puikūs, šviesūs butai po 6 kamb. 
ir pelninga grosernė arti Ashland ir 
68th. $35.000. K. Juknis.

I.uksusinis 5 metų 5 kamb. mūr. 
geroj, naujoj vietoj arti Marąuette 
Parko. 1 maš. mūr. gar. Geras su
sisiekimas. Prašo $24,200. Priims ge
rą. pasiūlymą. K. Volodkevičius.

Geroj Brighton Parko vietoje di
delis 7 kamb. mūr. bungalow, viršuj 
Įrengtas 4 kamb. butas, šalia 30 pėdų 
sklypas. Apatinį butą lengva perdirb
ti į 3 ir 4 kamb. butukus. Paskubė- 
kit! A.-Sirutis.

P LEONAS

Viai

.1 ieškomas STASYS BALINSKAS, 
s. Kazio; JONAS BALINSKAS, s. 
Kazio; ZUZANA KOVALIENE, d. 
Kazio; ANTANAS BALINSKAS, s. 
Kazio, gyv. Argentinoje. Jie patys 
arba žinantieji apie jų likimą pra
šomi pranešti šiuo adresu: Ona Ba- 
linskaitė Verdingovienė, Kazio, Ny- 
dos g-vė Nr. 6, Šiaulių miestas, Li
thuania.

y/

J ieškomas OSVALDAS MOTU
ZĄ. Jieško tėvas iš Sibiro. Turiu ži
nių. — Stasys Griškėnas, 1020 R. 
North 8th St., East St. Liuis, III.

ALL MAKES 
COLORED 

T. V.’s

Jieškau ANTOSfiS ADOMAITY
TĖS SKINKIENfiS, gyv. Biržų kai
me, Lietuvoje, Leverio ūkyje. Jie
ško Marija Stašaitytė, 327 Washing- 
ton Avė.. Philadelphia 47, Pa. XV-

Air
Conditioners

A.

W r

Pirkti biznį ir dirbti sau 
geriausiai apsimoka

BRIGHTON PARKE:
Maisto krautuvė su visais įren

gimais. Gera sutartis, pigi nuoma. 
Žema kaina.

Maisto krautuvė su namu. Jud
ri vieta.

Taverna su namu ir sale. 
Krautuvės patalpa ir 8 butai.

KITUR:
Maisto krautuvė labai judrio

je vietoje. Labai didelė apyvarta.

ŠIMAIČIAI
Realty, Bullders. Insuranc* 

2737 VVest 43 St. 
CLiffside 4-2390

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius lr komerciniu* 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4228 
arba rez. tel. BĮ 7-3340. Kreipti*

SIMAIČIAI 
Realty - Bullders - 1 u* urano*

2737 West 43rd Street

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INCL 
2523 W. 69 st. Ohleago 29, IU., 

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėja* 
Lietuvių Statybos Bendrovi:
• stato namus pardavimui, «
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminljaus langu* 

duris.

HELI* VVANTED VYRAI

UPHOLSTERER
Klubui tuojau reikalingas baldų 

apmušėjas. Nuolatinis darbas. Pil
nas atlyginimas ir vienas valgis. Pa
rašykite patyrimą ir amžių, rašyki
te: DRAUGAS, Box D-U9, 2334 S. 
Oakley Avė., Chieago 8, IIL

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENfTRA
Visų rūšių ap<Jraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kltul 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCJY 
6108 S. Ashland Avė., Chieago 36, IU

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 8. 49th COURT, CICERO
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vak

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro:

OLympic 2-6752

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Atliekame visokių trobesių ir patai-
—k—i—................. .. ir d“1’"' sk“biii’

ANTANAS LUKAS IR SONUS' Šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

2717-19 West 7lst Street
BUILDLNG CONTRACTORS 

Stato naujus namus, atremontuo 
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmloek 4-5881 
iiiiiiiuiiiiiimiiiHiiiiuiiiiiiiimimiiiiiiii
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5 LIETUVIU STATYBOS

BENDROVE Ę
I MŪRAS I

lr

gerai ir pigiai.
Šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 

ryto Iki 7 vai. vakaro. 
Tel. OLympic 2-5121 nuo 6 vai. 

vakaro iki 11 vai. vakaro.

I

Bullders, Gen. Contractors
Atlieka planavimo ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

ACTOMOBILES —- TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽIOOS
UetuvUka gazolino stoti* ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai lr keičiamo* dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 g. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

SI ĮSIGYKITE DABAR1

— HX>00<XX>00000<XX>0000<XXXXX>L

E JONAS STANKUS i LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00
j s Kasdien nuo 8 vai. ryto iki g Kotograravo V. Augustinastelefonai: WAlbrook 5-6015 = 6 vaI Kitu laiku susitarus =

------------------------------------------------ 1 ’ TeL PRoepect 8-ZU13 = POPULAR LITHUANIAN

REAL ESTATE
2735 West 7lst Street

MAitųnrrrK parke 
I-ahni puikus 8 butų mūrinis. Ge

riausioje vietoje. Nebrangus.
4 butų — 2 po 5 k. ir 2 po 4 k. 

Šviesus iš visų pusių. Pigus.
Mūrinis — 2 po 5 V6 k. Gražiai 

įrengtas. Centr. šildymas alyva. Ga
ražas.

Naujas kampinis 'mūrinis . . 5 ir 2 
k. Garažas.

6 m. senumo 2 butų 4 ir 2 k. 
Naujas 4 kam. mūrinis šild. alyva. 
Ant 63-os parduodamas apynaujis

namas, tinkąs bet kokiam bizniui. 
BRIGHTON l’AHKE

Mūrinis — 2 po 5 k. Pirmam augs. 
centr. šild, gazu. Garažas. Bungalovv 
stogas. Norima greit parduoti.

Mūrinis 2 po 4 kamb. Platus skly
pas. Geras pirkinys. Arti lietuviškos 
mokyklos.

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

Treč. uždaryta

RECIPES ................................... $2.00
Redagavo J. Daužvardienė

= 6800 SO. CAMPBELL AVK. s 
Chieago 29. Illinois

SiiimiimiiiimmiimiiHHiiiiiiimiHiiii ; lithuania through 
C • n t n m o THE AGESStatome Parašė Dr. A. Šapokas

$3.50

NAMUS IR
GARAŽUS

ir atliekame visus statybos ir per
tvarkymo frcmodcling) darbus.

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorubskas) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 50, ILL.
Tel. OLympic 2-7381; TO 3-1236

PROGOS — OPPORTUNITIES

Liet. kolonijoje parduodama Gro
serių ir mėsos krautuvė. Gera vieta 

CICERO BARGAIN. 2-jų butų' delikatesams. Parduoda dėl ligos.
mūrinis namas, 5 ir 6 kamb. Apy
linkė 50th ir 16th St. Karštu van- 
deniu-alyva apšild. Rūsys. $22,900; 
įmokėti $6,000. SVOBODA. 6013

. Cermak Rd., tel. BIshop 2-2162.

l 3-jų butų pajamų namas. 3—4—6
■ kamb. Moderniška kanalizacija. Ga

zu apšild. Artl Western Electric.
I Pajamų $168 į mčnesj. Mokesčiai tik 
1 $80. Kaina $13,900. SVOBODA, 3730

\V. 26th Kt. LAundale 1-7038. 
—

PARDUODAMAS MAŽAS f kis — 
TINKAMAS PENSININKAMS. 35’.į 
akrų žemės, 8 kamb. namas, centri
nis apšild., šiltas Ir šaltas vanduo, 
tualetas viduje, 2 barnes, vištidė, sod
nas — pačiame mieste, tarpe 2-jų

1 kelių — vieškelio 32 lr kelio "T”, ir 
600 pėdų pagal ežero pakrantės, 79 ' 
mylios į šiaurę nuo Green Bay, high- I 
way 3 2. Savininkas išvyksta apsigy- l

1 venti Floridoje. Kaina 87,500. AGNĖS 
, AND S'rEVE’S RESORT, Ton n-en.l.

Wiseunsin.

Tel. LAfayetto 3-5772 po 8 vak. vak.

THE STORY OF ART
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00

Parašė Ig. šlapelis

LITHUANIAN SELF- 
TAUGHT ........... .................... $1.25

Išleido Marlborough

LITHUANIAN-ENGLISH and 
ENGLISH-LITHUANIAN 
DICTIONARY ....................... $4.50

Išleido Marlborough

Šias knygas galima gauti dien
raščio DRAUGO knygų kioske —

2334 South Oakley Avenue, 
Chieago 8. Illinois

PARDAVIMUI

tllllillllllllllllllllllllllllllilllllilllllU!llll

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

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

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti į 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

Opening, įvykstantį 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 ir 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.
Chieago 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 Chieago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarna\imus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas Ir atliekant kito 

kias pinigines operacijas.

Chieago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,900. 
Kviečiame visus paa mus į mūsų pažangia, tvirta finansine Įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Wcstem Avenue Tel. GRovehill 6-7575 Chieago,Illinois

CURRENTLY — AUKACIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Priataty 

mą Teikiame Nemokamai

GAGE PARKE — 2 butai, 6 
, ir 4 kambariai. Mūrinis, aly
va šildomas. Rūsys. 2 autom, 

j garažas. Ant 50 pėdy sklypo, i .
i $21,500. šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

K. MALONIS - iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiliiliuiiiiiii
PRospeet 8-2071

Marąuette Parke savininkas par
duoda puikų 2-jų butų po 6 kuib. 
mūr. mųiią. Centr. šild. Plytelių vo
nia. ‘2-jų maš. gar. Abu butu tuoj 
gulima užimti.

Tel. REpublic 7-5027

iHillillliiilliiiiiimiiiiiiiiimiiiniiiiiiiiiiii
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Virginia 7-6640. 

y iiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiin

DAINUOK

ŽEM UČIŲ KRAŠTO ŽMONAS ’ 
ĮSIGYKITE ĮDOMIA KNYGA —

Butkų Jusės RAŠTAI.
Šioje knygoje telpa drama AU

DRONE, žemaičių tarme trys apy
sakos: 1) Knygnešys Butrius, 2) 
Ont mena Barbelės kapą, 3) Kaip 
žemaitis iš Kulių į Klaipėdą važia
vo; be to Žemaičių stiprybė. Viso 
154 pusi. Knyga su iliustracijomis. 
Kaina tik $1.50.

Pinigus en užsakymais siųsti:

"DRAUGAS”
2334 S. Oakley Are..

Chieago 8, UL
tt'H WIŠDŠOšfSŠCia? t a? ta-

lllllilUIIIIIIIIUlUllllllllllllllllll........MII
Visiems verta perskaityti Istorini 

romaną

KRAŽIŲ SKERDYNES
Romanas parašytas pagal Istorinius 
dokumentus, pačių Kražių Skerdy
nių dalyvių pasakojimus lr vietoje 
autoriaus surinktą medžiagą. Gražūa 
Žemaitijos gamtos vaizdai, stipri ro
mano Intryga ir vaizduoja žemaičių 
meilę savajai šventovei lr gimtajam 
kraštui. Visas romanas skaitytojui

' 12 dainų rinkinys vienam ir1 telkia gražių prisiminimų, vaizdų, 
dviems balsams su fortepionu. Me PažyniCtlnft> Uftd j. Mareinkevi- 
lodiją ir žodžius paraše jonas Jialls Kražių Skerdynės Lietuvoje 
Gvazdaitis. Fortepionu! pritarimą buvo premijuotas ir plačiai skaito

mos.
I tomas 324 pusi., kaina $3.00. 

Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė,

patvarkė Juozas Žilevičius. 
Kaina $2.50 

Užsakymus siųskite: 

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO. ILL Chieago 3, IIL
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiih



Antradienią, rugpjūčio 28, 1956

Pastabos ir nuomonės

DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

TRYS SKIRTINGI ATPASAKOJIMAI
“Amicus Plato — veritas au- 

tem maius amica”, taip senov’ėj 
sakydavo romėnai, viešai gin
dami tiesą. Šiuos žodžius aš čia 
pakartoju, norėdamas priminti 
visiems mums publicistams pri
valomą taisyklę, kad rašyti kiek 
vienas gali, bet reikia laikytis 
dėsnio, kad tiesa yra lygiai tai
kytina ir priešams, kaip mes 
dažnai taikome savo bičiuliams. 
Savaime suprantama, kad nega
lima kalbėti, o juo labiau rašy
ti, apie dalykus, kurių nežinai, 
ar tik atsitiktinai girdėjai. Vie
noj savo pasakėčioj garsus rusų 
Krylovas yra išsitaręs: “Bėda, 
kai pyragus ima kepti kurpius, 
o kurpes siūti — pyragius’’... 
Mūsų tarpe toki dalykai ne nau
jiena; gal ne vienas pasišauna 
publicistu ir iš kuklaus žinių tei
kėjo (korespondento) pereina į 
politinių problemų narpliotojus. 
O su tomis politinėmis proble-Į 
momis nėra jau taip paprastas 
reikalas: gydytojai metų me
tus studijuoja, kol prieina prie 
ligonio, inžinieriai nemažiau 
vargsta už gydytojus, kol savo 
atsakomybe pastato pirmąjį na
mą ar tiltą, tik, deja, eilinis pu
blicistas kažkaip lengva širdimi 
užsimiršta, kad jis tarnauja vi
suomenei, skelbdamas jai fak- 

, tus, pagrįstus tiesa.

gas” š. m. rugpjūčio 3) jau taip 
toli žengia, kad nė nemirktelėjęs 
teigia, būk “lenkų kareivį Serą-1 
fimą nušovė ne lietuvis pasienio 
sargybinis, bet patys lenkai”...

Trasnykų nuotykis buvo atsi
tiktinis dalykas: naktį iš kovo 
6 į 7 d. netoli pereinamo punk
to kažkas ne vieną kartą mėgi
no pereiti į mūsų pusę. Lenkai 
nervinosi, lakstė palei adm. li
niją ir kelis kartus buvo iššovę. 
Vienas lenkų karių, būtent Se
rafimas, perėjo mūsų pusėn spė
jamo perbėgėlio sučiupti ir, su
stojęs prie didžiulio ėglių krū
mo, dairėsi. Tuo metu jis buvo 
pastebėtas mūsų pasienio sar
gybinio, kuris įsakė už ėglio ju
dančiam šešėliui — stok! Sera
fimas, staiga užkluptas, pametė 
galvą ir iššovė į mūsų policinin
ką Stankevičių. Tuomet ir Stan 
kevičius, kaip tuomet jis sakė, 
po įspėjamo šūvio paleidęs dar 
du šūvius. Serafimas vieno šū
vio buvo sunkiai sužeistas; nu
neštas į mūsų pereinamo punk
to būstinę, kur 10 vai. ryto mi
rė.

Tą pačią dieną 17 vai. aš su 
mūsų pasienio administracija as 
meniškai dalyvavau pirmame 
susitikime su lenkų bataliono va 
du bei mūsų pasienio baro vir
šininku kaip tik toje vietoje, 
kur Serafimas apyaušriu savo 
kareiviškais batais buvo giliai 
išmynęs apartoje adm. linijoje 
pėdsakus, kuriuos savo akimis 
ir lenkų bataliono vadas matė, 
kaip matė ir visi kiti dalyviai, 
kūrių iš abiejų pusių buvo pri
sirinkę daugiau kaip 30.

ko su lenkų pasienio korpo ba
taliono vadu jau vietoje buvo 
sutartas 17 vai.

Dr. P. Mačiulis

Gardner, Mass.
— Lietuvių Bendrovės gegu

žinė bus rugsėjo 2 ir 3 dieno-, 
mis bendrovės vasarvietėje prie 
gražaus ežero. Kviečiame ir ar
timiausių kolonijų gyventojus. 
Gegužinės ruošimo komitetą su
daro Bekeris, Daukantas, Sargo- 
tas, Višniauskas, Nakutis, Prans 
kis ir Dopkantas.

— Elena Rukicnė, 65 metų 
amžiaus, šioje kolonijoje išgyve
nusi 40 metų, mirė rugpjūčio 22 
d. Paliko dukterį Nellie ir 4

PAJIESKOJIMAI

Yra ir kita rūšis publicistų, 
kurie ramia sąžine nusirašo sve
timas mintis, sąmoningai nepa
žymėdami, iš kokios knygos ar 
periodinio spaudinio jie skelbia
mus dalykus patiekia visuome
nei lyg savo išminties perlus... 
Tokius paprastai vadinama pla- 
giatoriais arba, teisiniu terminu 
išsireiškiant, spaudos vagišiais.

Šias mintis viešai pasakyti ma 
ne paskatino pastaruoju metu 
net keturis kartus pasikartojęs 
“Draugo” kaikurių publicistų 
netolimos praeities faktų su klai 
domis atpasakojimas. Ypatingai 
man krito į akį trys skirtingi at 
pasakojimai nuotykio, įvykusio 
1938 m. kovo 7 d. administraci
jos linijoje, netoliese Trasnykų 
pereinamojo punkto (Alytaus 
apskr.) su lenkų pasienio kor- 
po kariu St. Serafimu.

Kalendorius. Minimas nuoty
kis buvo 1938 m. kovo 7 d. apie 
5 vai. ryto.

“Draugo” publicistai — A. 
Gintneris, vilnietis P. Balčius ir 
pagaliau .Kęstutis Gardinas — 
rašo: kovo 11 d. Išeina taip, 
kad A. Gintneris tikros datos ne 
žinojo, o kiti nusirašė taip, kaip 
A. Gintneris buvo parašęs. Vil
nietis P. Balčius, A. Gintnerio 
paliestą šalutinį — žižmaro dvi
kovos su lenkų karininku — 
klausimą, teisingai teigia, kad 
dvikova įvyko. Matyt, kad A. 
Gintneris šį faktą buvo iš kitų 
netiksliai nugirdęs.

Bet Kęstutis Gardinas, neva 
atitaisydamas “netiksliai atitai
sytus netikslumus” (žiūr. “Drau

Jieškoma Vale Bernotaitė, gimusi’ 
Lietuvoj 1928 m. Iš Mažeikių išvy
ko 1944 m. ir kurį laiką gyveno 
Australijoj. Jai yra žinių nuo moti
nos iš Lietuvos. Kreiptis šiuo adre- 

Wallace

Lenkams paklausus, kuomet 
mes jiems galėsime mirusio ka
rio palaikus grąžinti, mūs baro J su: Z. Girdvainis, 3337 
viršininkas pasakė, kad visas St,> Chicago 16, III. 
nuotykis yra perimtas mūsų pro 
kuratūros žinion, ir lavono skro
dimas bus kovo 8 d. 10 vai. ry
to; jei lenkų administracija pa
geidautų, ji gali atsiųsti savo 
atstovui prie skrodimo daly
vauti. Lenkų bataliono vadas į 
tą mūsų pasiūlymą nieko neat
sakė, leisdamas suprasti, kad 
jis apie tai praneš augštesnei 
vyresnybei. Mūsų pasienio baro 
viršininkas dar pridėjo, kad ka
rio palaikai bus atvežti iš Mer
kinės ir kovo 8 d. 17 vai. bus 
perduoti lenkams Trasnykų per
einamame punkte. Lenkų pasie
nio bataliono vadas su tuo suti
ko.

Kaip visi žinome, “istorija” 
tuo nesibaigė, tačiau josios pra
džia buvo tokia, kaip čia pažy
mėta, nes man, kaip tuo metu 
buv. Užsienio Reikalų Ministe
rijos valdininkui įvykio stebėto
jo vaidmenyje, visa tai teko pa
tirti.

Apie nuotykį Trasnykų rajo
ne žinia pasiekė Vidaus Reikalų 
Ministeriją 10 vai. ryto, o mes 
per Alytų pasiekėme Trasnykus 
tik apie 16 vai., nes pasimaty
mas mūsų pasienio baro viršinin

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas. 

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Kstate 
General Insurance, Notary Public 

591(1 S. VVestern Avė.
REp. 7-0880 arba HEin. 4-7085

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WGES stotie* — Banga 1ISI
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 lkl 8:10 vai. ryte 
6ESTAD. 8:10 Iki 8:80 ryte

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v
SEKA/K 8:30—8:80 v. r. U stotie* 

WOPA — 1490 kU.
Chicago >8, -IL HErnloek 4-8418

7111 So. ROCKWELL ST.

NUO UžSISKNEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurte kenčia nuo BENŲ AT

VIRŲ lr SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti lr naktimi* 
miegoti, nes jų užsiaenėjuslos žaizdos 
niežti lr skauda. Kad pašalinti tg 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
rų lr skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Olntment. Jo* gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą lr galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. JI talpg1 pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos P8ORIA- 
BI8. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšlmų 
tarpplrščlų. Tra tinkama vartoti nuo 
džtflstanėlos, suskilusio* odos dedlr- 
vlnlų, odos išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
atrodo skaudu* Išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo_Uį 
virtinių odos ligų. L*
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
ct., fl.85, lr |8.60.
Pirkite valstlnėseChl 
rago] lr apylinkė**—
Mllwaukes, Wlsc..Oa 
ry. Ind.Ir Detroit, 111- 
chlgan arba rašyki
te lr atsiųskite Mo
ney order |

LEGULO, Department D.
M18 W. Eddy St Chicago M, OL

NARIAI UETUV1Ų TAUP. IR SKOUNIMO
B-VTŲ LYGOS, KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų įgijimui 
Longvomls Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS A LOAN ASSH.
6234 S. Weitem Avė. Chicago 36, Dl.

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, UL

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

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

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

AGITACINES KELIONES ŽEMĖLAPIS

-{BONNfVlllf DAM}

Ženu'lapy matyti Stevenson ir Kcfeauver rinkiminės kelionės maršrutas. (INS)

sūnus: Juozą, Praną, Kazimierą, 
Stasį ir 12 anūkų.

— Pr. ir R. Ališauskų namuo
se buvo suruoštas priešvestuvi- 
nis pokylis Nellie garbei, kuri 
rugpjūčio 25 d. susituokė su 
Herbert Arsenault Švč. Jėzaus 
Širdies bažnyčioje.

— Rom. Pašakinskas ir Mari-, 
ja Cormier susituokė rugpjūčio 
18 d.

— Ged. Panevėžio ir Thelma 
Wickeri vestuvės buvo labai į- 
spūdingos. Pokylis, kuriame da
lyvavo 160 žmonių, įvyko Lietu
vių Bendrovės vasarnamyje.

Vytis

KAS KĄ IR KUR
— 1918—1920 metų Lietuvos ka

riuomenės Kurėjų-Savanorių Sąjun
gos Chicagos skyriaus narių susirin
kimas bus rugsėjo 2 d. (sekmadie
nį) Lietuvių auditorijoje. Ne tik na
riai, bet mielai laukiami ir savano- 
riai-kurėjai, norintieji įsirašyti į 
sąjungą. Bus svarstoma svarbi die
notvarkė ir be to, labai įdomi, aktu
aliais mūsų reikalais, savanorio-kū- 
rėjo d-ro Kazimiero Sruogos paskai
ta. — Valdyba

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuviu dienraštis, o skelbimų 
kaina yra pi‘einama visiems.

A. A.

ALBERT KIUPELIS
Gyveno 12142 S. Emerald Avė.

Mirė rugp. 27 d., 1956. 1 vai. 
ryto, sulaukęs 51 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, 111.

Pasiliko dideliame nuliūdime
2 broliai: Mutthevr, brolienė 
Anna, lr Charles, brolienė Ju- 
lia, 3 seserys: Sophie Malloy, 
Agatha Klupells, lr Lorraine 
Puchkors, jos vyras VValter, 7 
broliai ir seserų vaikai. Gimi
nės: Anton Kiupelis su šeima, 
Anton ir Michael Malakauskas, 
Mary Tamašiūna* su šeima, 
Apolonija Jucius su šeima, Jo
seph Venckus su šeima, Anna 
Tautvidas su šeima, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10821 fi. Michigan 
Avė.

Laidotuvės Įvyks ketv., rugp.
3 0 d., iš koplyčios S:45 vai. ry
to bus alydėtas j šv. Petro ir 
Povilo parapijos bažnyčių., ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už veliouies sielų. To pa
maldų bus nulydėtas i šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Broliai, 
kili giminės.

seserys ir

Ijuidotuvių direkt. L. Bu
kauskas. Tel. COmmodore 4- 
2228.

KAZIMIERAS SKURDELIS
Gyv. 4227 S. Campbell Avė.
Mirė rugp. 25 d., 1956, 1:45

vai. ryto, sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apsk., Vainuto parapijos, 
Balčių kaimo.

Amerikoje išgyveno 49 m.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

žmona Agnieška (Dilnikaitė), 
sūnus Antanas, marti Marijo
na, anūkas Gerald; duktė Ko
tryna Dambrauskas-Damrow, ir 
žentas ban.; anūkė Alice lr 
anūkas Dennis, švogerka Kazi
miera Skurdelis, švogeris Anta
nas Dilnikas su šeima, sūnaus 
uošviai Kazimieras ir Marijona 
Zurfkai su šeima, dukters uoš
viai Ona ir Vilimas Dambraus
kai su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnai pašarvotas John !•’. 
Eildcikio koplyčioje, 4330 So. 
California Avė.

Laidotuvės įvyks rugp. 29 d., 
iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlždėtas į švenč. Panelės Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos punialdos už velionies 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kivečiame visus: 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duk
tė, marti, žentas ir anūkai.

Laidotuvių direktorius John 
P. liudeikis. Tel. Lafayette 
3-0440.

A. A-

ANTANUI MATUSEVIČIUI mirus, 
jo žmoną Eugeniją ir pusbrolį Jurgį nuošir
džiai užjaučia ir kartu liūdi

Ciplijauskų šeima

ANTANAS MATUSEVIČIUS
Gyveno 6725 S. Campbell Avė., Tel. GR 6-2723

Po sunkios ligos mirė rugp. 26 d., 1956, 6:30 vai. vak., sulau
kęs 63 m amžiau*. Gimė Lietuvoje,

Amerikoje išgyveno 5 ui.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Eugenija, pusbrolis Jur

gis Matusevičius, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pnšiirvotas Laekawiez koplyčioje, 2424 W. 69tli St. 
laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugp. 30 d., iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėtas į Švenč. Panelės (binimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veliouies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į ftv. Kazimiero kapines.

N'uūširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir jRižįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Žmona, PUSBROLIS IR KITI GIMINES, 
l^aidotuvių direkt. Steponas Lackawiez. Tel. REpublic 7-1213

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
ii tolimų ir artimų atstumų.

TeL Bl. 7-7075 arba 
PR 8-9842

Skelbtis “DRAUGE" apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraitis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

P&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IK LAIKRODŽIAI 

Parda v tinas 1* Taisymas 

4077 So. Archer Avė.
Chicago 32, III. — Tel. I.A 3-8617

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA 
Geriausio* gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių lr kitų papuošimų.

2443 VVEST #3RI) STREET 
I'el. PRospeet 8-0833 lr PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienu bloku nno kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimą* miestai

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LIODĖSIO VALANDOJ 
Aiakifr

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

045 So. Westem Avė. Air Ooadltiooed hoplyflt 
MCpabUe 7-8600 — 78601 Automobiliams viste

T—herl* gyvena kito** ml«*t* 4*ly**( 
koplyčių arčiau Jūsų samų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EIDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. TA 7-1741-2 ir Lfl 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

i Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias
, vlmaa dieną lr nak- visose Chicagos lr
! tL Reikale laukit* Roeelando dalyse ir
mus. ‘uojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA A VE. Tel. YArds 7-3401

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

ALFREDAS VANCĖ
177 WOODSIDE Rd., Riverside, IU. TeL OLympic 2-5245,

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228

jurgiTT" rudmIn
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-1138-1139 i

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, Dl. Tel. OLympio 3-1003|

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET Y Arda 7-07811

2814

STEPONAS C. LACKAVVICZ 
STREET RKpohUe 7-1313 (
PLACE
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H DffiMRASTra MUŪGAS, CBTCAGO, ILLtNOIS Antradienis, rugpjūčio 28, 1956

7 mu
SKAMBANČIO JAUNIMO 

ORGANIZACIJA

X Artinami A. L. R. K. Fe
deracijos 50 metų sukakties mi
nėjimas Chicagoje. Minėjimas 
bus š. m. rugsėjo mėn. 23 die
ną.

Pamaldos: 10:45 vai. Švč. 
Panelės Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje (Marąuette 
Parke).

Akademija po pietų Šv. Ka
zimiero Seserų Kongiegacijos 
senojoj salėj (2601 West Mar
ąuette Road) su p. L. šimučio 
paskaita apie Federacijos nu
veiktus darbus ir menine dali
mi, kurią maloniai sutiko išpil
dyti Alice Stephens studentės 
Aldona Lankutytė ir Rūta Lu- 
koševičiūtė ir solistas Jonas i
Vaznelis.

X Medicinos gydytojas dr. 
Pranas Mažeika, turėjęs kabi
netą 4255 W. 63 str., kur sėk
mingai vertėsi gydytojo prak
tika, prieš kurį laiką išvyko 
2 metams į JAV kariuomenę 
karinės prievolės atlikti. Prie
volę atlieka aviacijos bazėje 
Washingtono valstybėje. Ten 
drauge su juo persikėlė gyven
ti jo šeima: žmona Aldona ir 
du vaikai.

Minėtame gydytojo kabinete, 
iki grįš dr. Mažeika, dirba jo 
kolega dr. Bernardas Markū
nas.

X Joaną Želvienę, 3251 W. 
Green st., ir Oną Piliponienę, 
3320 So. Union avė., grįžtan- 
šias iš Dariaus ir Girėno mote
rų vieneto susirinkimo, buvo 
užpuolę plėšikai prie 34 gatvės 
ir Halsted. Moterims pasiprie
šinus, plėšikai pabėgo automo
bilyje nieko nepešę.

Lietuvos Vyčių seimo 
užborirtuvės

Ketvertą dienų trukęs Lietu
vos Vyčių seimas sekmadienį 
baigtas banketu Sherman vieš
butyje. Ryte vyčiai turėjo pa
maldas Šv. Kryžiaus bažnyčio-

dalis ir adresas. Visi delegatai 
ir svečiai sutiko senatorių nenu
ilstančiais, ilgais plojimais. Šen. 
P. Douglas, dėkodamas už jam 
suteiktą garbę, savo ilgesniame 
žodyje kalbėjo apie laimėjimus 
ir sunkumus siekiant išlaisvinti 
tautas už geležinės uždangos.je, kurias laikė ir pamokslą sa 

kė vysk. V. Brizgys. Vakare,' Senatorius pasirodė puikiai su
dalyvaujant šen. Paul Douglas,' prantąs lietuvių ir kitų paverg- 
vysk. Brizgiui, kons. Daužvar- tų tautų padėtį, joms išlaisvinti
džiui ir visai eilei augštų sve
čių, vyčiai baigė darbingą seimą

galimumus ir viltis. Be kita ko, 
senatorius paminėjo, kad ma-

iškilmingu banketu, kurio metu žoms tautoms visada grės iš di- 
buvo įteiktas šen. P. Douglas j džiųjų kaimynų — rusų ir vo- 
medalis už rūpinimąsi lietuvių, kiečių — pavojai, todėl Europos 
tautos ir kitų už geležinės už-j ir Pabaltijo tautos turi sudaryti 

federaciją. Įdomu, kad šią temą 
yra kėlę prof. K. Pakštas ir 
Vyt. Vardys. Vakaro vedėjas 
taip pat pristatė ir senatoriaus 
žmoną, kuri yra žinoma skulpto
riaus Taft duktė. Banketą mal
da užbaigė kun. J. Jutkevičius. 
Vyčių seimo rengėjams padėko
jo J. Jonikas.

dangos esančių tautų išlaisvini
mu. •

Puiki vakaro organizacija

Neskaitant pavėlavimo, kuris 
įvyko ne dėl organizatorių kal
tės, banketas pasižymėjo išskir
tine tvarka, viskas vyko gyvai, 
trumpai ir įdomiai. Reikėtų iš 
vyčių pasimokyti ne vienai lie
tuviškai organizacijai, besisten
giančiai viską, kaip galima, il-

Jaunimas šoka “Noriu miego” 

Po oficialiosios banketo dalies
giau ir nuobodžiau padaryti ir, buvo šokiai. Ir buvo labai įdo- 
užtęsti iki pervargimo. Banke-1 mu pastebėti, ko niekada nete- 
tas, kuriame dalyvavę apie trys į ko matyti taip darant tremtinių 
šimtai svečių, buvo pradėtas jaunimo, kad antros ir trečios 
JAV ir Lietuvos himnais, vieno-j generacijos lietuviai entuziastin- 
dai puikiai nuskambėjusiems gie gaj šoka “Suktinį” arba “Noriu
dant visai salei. Po prel. Ig. Al- 
bavičiaus sukalbėtos maldos se
kė vakarienė, kurios vedėju bu
vo čikagietis vytis Kunsevičius, 
gyvai ir su nemaža humoro doza 
vadovavęs banketui. Vysk. V. 
Brizgys savo žodyje pasidžiau
gė nepaprastai gražia vyčių veik 
la, jų gyva tėvynės meile ir dėl 
jos atliktais darbais. Naujasis 
vyčių pirm. V. Cinikas (Pitts
burgh ), pasidžiaugęs aktyvia 
veikla ir darbingu suvažiavimu, 
kvietė visus dalyvauti 1957 m. 
seime, kuris numatomas Los An
geles.

Du įdomiausi žodžiai

miego”. Skambant lietuvių ir

Kun. J. Jutkevičius kalbėjo
j x , apie šen. Douglas, nušviesdamasX Studentu Ateitininkų Kor-1 , .. . ,.5 , . ,nuostabiai didelę jo veiklą, ko

vojant už laisvų principų įgyven 
dinimą pasaulyje, už lietuvių ir 
kitų tautų iš bolševikinės ver
gijos išlaisvinimą. Savo ekspre
syvia kalba kun. Jutkevičius pui 
kiai ir įdomiai apibrėžė šen.

iškilmingai Douglas veiklą. Po kun. Jutke- 
vičiaus žodžio buvo įteiktas sen- 
notoriui specialiai padarytas me

poracijos “Kęstutis” sukaktis, 
Šių metų spalio 13 dieną suei
na 30 metų nuo Studentų Atei
tininkų Korporacijos “Kęstu
tis” įsisteigimo. Laisvame pa
saulyje gyveną kęstutiečiai ren
giasi šią sukaktį
paminėti.

X Jonas Giedraitis, 3301 So.
Halsted str., išbuvęs trejetą sa
vaičių Cook County ligoninėje, 
kur jam padaryta operacija, 
grįžo namo.

X Julius ir Vera Liulevičiai,
anksčiau gyvenę Chicagoje, iš 
Floridos buvo atvykę į šį mies- A. J. Kontautas, Boston, Mass.,
tą aplankyti savo bičiulių bei 
pažįstamų. Jie jau grįžo į Flo
ridą.

X A. Rušinskas, 6319 South 
Talman avė., paminėjo 45 me
tų į šį kraštą atvykimo sukak
tį.

KINIJOS KOMUNISTŲ NUSIKALTIMAS

Jūriniukni iškelia kilnų lakūno Aibert Maltin, gvv. Delta, Ohio. Tai vienas iš žuvusių 
lėktuvą nušovė komunistinės Kinijos lėktuvas.

n; lakūnų, kurių 
(INS)

vių, o taip pat italų. Dėl to CCF 
ir kandidatą parinko iš rytų 
Europos žmonių. Šiuo metu fe- 
deraliniame parlamente šios 
apylinkės atstovas yra libera
las D. D. Carrick.

— Į Toronto kunigų semina
riją šiais metais įstojo trys lie
tuviai. Du torontiečiai ir vienas 
iš St. Catharines.

anglų kalboms, buvo juntama — Pranciškonų Provincijos
lietuviška dvasia, rišanti jauni
mą, kuris labai sėkmingai kovo
ja už išlaisvinimą Lietuvos, ku
rios daugiausia jis nėra matęs. 
Tenka pažymėti, kad ne vienas 
naujai atvykusių lietuvių manė, 
jog vyčiai yra išmirštanti orga
nizacija. Tačiau ji jauna, gyva 
ir veiksminga. Joje nedaug ža
lio jaunimo ir senių, tai daugiau
sia pačiame tvirtume, pasakytu
me, skambantis jaunimas. • Įdo
mu ir tai, kad, iš šalies žiūrint, 
beveik galima atspėti, kad tai lie 
tuviškas jaunimas, ypač stebint 
mergaites, kurių buvo labai 
daug ir labai gražių. Pasilinks
minimas užsitęsė ligi vėlumos, ir 
atsisveikinančių veiduose, kaip 
ir visada po tokių švenčių, buvo 
matomas liūdesys. Taip buvo 
baigta kelias dienas užtrukusi 
konvencija Lietuvos Vyčių, ku
rie pasiryžę dar stipriau veikti

vadovybės posėdyje T. Vytau
tas Balčiūnas paskirtas Toron- 
tan eiti parapijos vikaro parei
goms. T. Bernardinas pasiųs
tas ilgesniam laikui poilsiui. 
Jam nesant namie klepono pa
reigas eina T. Placidas.

— Kanados valstybinė paro
da atidaryta rugpjūčio 24 d., ir 
tęsis iki rugsėjo 8 d. Parodos 
metu Toronte būna didelis su
judimas. Tad ir šiemet laukia
ma daug svečių.

Lietuviško skyriaus parodoje 
ir šiemet nebus. Niekas iš lie
tuvių nedalyvaus ir meninėse 
programose parodos aikštėje.

VOKIETIJOJ
— Europos Lietuvių Fronto 

Bičiulių tradicinė studijų savai
tė įvyko rugpjūčio 5—12 dieno
mis gražiose Heidelbergo apy-

CHICAGOS ŽINIOS
Alkoholikų susirinkimai

Teisėjas Edvvard M. Koza 
stengiasi perauklėti kiek gali
ma daugiau Chicagos padugnių 
alkoholikų. Su jais jisai daro 
susirinkimus, stengiasi įvesti 
juos į Alkoholies Anonymous 
programą, su jais yra sudaręs 
vadinamą 24 Valandų klubą, 
kurio vardas paeina iš to, kad 
jie stengiasi išbūti neėmę į bur
ną alkoholio per parą, paskui— 
sekančią parą ir tt. Tą progra
mą teisėjas vykdo jau 15 sa
vaičių. Susirinkimus lankė 300 
žmonių. Tiems Madison valka
toms pavyko daugeliui atsitai
syti ir jau 100 yra gavę darbą, 
o apie 150 — nakvynes. Pa
prastai jie siunčiami į vadina
mą Industrijos centrą 509 So. 
Union avė., kur jie gauna bu
tą, valgį ir iš pradžių po $1 die
noje, paskiau dasivaro iki $6. 
Taip ištesėję šešias savaites 
jie paskiau gauna normalų dar
bą.

Užtroško lėktuvo palydovė

Janet Gail Williams, 24 m. 
amžiaus lėktuvų palydovė, tar-

Peršautas banditas
Mustafa Ivmirlicgle, 30 m. 

amžiaus, buvo sužeistas į krū
tinę ir į kairę kulšį, kai jisai, 
nuėjęs į taverną 3836 N. Elston, 
Chicagoje, ištiesė žaislinį revol
verį, iš pardavėjo reikalauda
mas pinigų. Tavernoje tuo me
tu buvo vienas iš tarnybos grį
žęs policininkas ir pareikalavo, 
kad jis tą savo ginklą padėtų. 
Banditas nepaklausė ir buvo 
peršautas ir areštuotas.

Užsimušė susidūrus 
automobiliams

Į rytus nuo Gary miesto, 
vieškely US 20, žuvo du darbi
ninkai, kai susidūrė dvi priešais 
važiavusios mašinos. Žuvo Ray- 
mond E. Judas, 32 m. amžiaus, 
ir su juo važiavęs John Mu- 
szynski, 50 m. amžiaus.

Įkabintas Paschen už 
neatsiskaitymus

( Chicagoje pravedamas ap- 
• klausinėjimas Cook Apskrities 

iždininko Herberto C. Pasche- 
no. Spauda kelia įtarimus dėl 
kaikurių jo neatsiskaitymų, net 
dėdama nuotraukas tokių jo 
čekių. Galimas dalykas, kad dėl 
to jisai atsisakys kandidatuoti 
į gubernatorius nuo demokratų 
partijos.

Mirė komunistų vadas
Michael Reese ligoninėje sek

madienį po operacijos mirė vi- 
durvakarių komunistų vadas 
Alfred Wagenknecht, 75 m. 
amžiaus. Jis buvo pirmasis pir
mininkas Chicagoje 1919 m. 
įsteigtos Komunistų Darbo par
tijos. 1954 metais jis buvo nu
teistas ketveriems metams ka
lėjimo už priešvalstybinę veik
lą.

Pernakt kortavo, paskui 
šaudėsi

Mirtinai buvo nušautas Er- 
nest Johnson, 29 m. amžiaus, 
gyvenąs Gary. šeštadienio va
kare jisai su kitais pernakt 
kortavo pietinėje Chicagos da
lyje, Jau sekmadieniui prasidė
jus jisai buvo apkaltintas suk
čiavęs ir savo sėbrų peršautas. 
Policija areštavo W. Stewartą, 
36 m., ir I. Reddingą, 27 m.

Šeši vyrai įtraukti į
moters aferą

Vakar Chicagoje buvo tar
dyti šeši vyrai, verslininkai, ku
rių beverčius čekius buvo ati
dėjusi Bessie E. Roth, padary
dama bankui $467,228 nuosto
lių. ’

Seniausias namas
Seniausias Chicagos namas 

eąs vadinamas našlės Clarke 
namas, kurio adresas 4526 Wa- 
bash avė. Jis statytas 1836 me
tais.

JONAS GRADINSKAS

ir savo laimėjimais pasidžiaugti įįnkėse, Vakarų Vokietijoj. Stu- navusi American Airlines lėk

NAUJA LIETUVOS VYČIŲ VADOVYBE
Lietuvos Vyčių 43 seimas, 1957 metais Lietuvos Vyčių 

paskutiniame posėdyje, rugpjū- seimą nutarta kviesti į Los An- 
čio 26 d., išrinko naują centri- gėlės, Gal.
nę valdybą, kurion įeina: kun.i -------------------

dvasios vadas; Walter Cinikas, 
Pittsburgh, Pa., pirmininkas; 
Edvardai Daniels, Worcester, 
Mass., l-.mas vicepirmininkas; 
Jonas Stoškus, Chicago, UI.,

kitais metais ir kitam seime Los dijų savaitę aplankė apie 70 
Angeles mieste. Al. B.1 frontininkų iš visų Europos

kraštų. Rugpjūčio>v<10—11 die
nomis ten pat buvo Europos 
Lietuvių Fronto konferencija. 
Konferencija priėmė eilę nuta
rimų, pirmoje eilėje užgiriaų- 
čių Lietuvių Fronto Valdybos 
laikyseną ir veiklą Amerikoje.

— Lubecko vietos lietuviai 
ruošiasi iškilmingai paminėti 
tautos šventę, Ta proga susi
tuokia Kazys Sližys, Kanados 
armijos karys, su Klementina

IS ARTI IR TOLI
1. A. VALSTYBĖSE

— Juzė Augaitytė gavo žinių 
iš Lietuvos kad tenai jau yra

tuvų linijoje, užtroško gaisre 
užsidegus namui 37—39. E. Di- 
vision. Ji buvo rasta pilname 
dūmų koridoriuje, į kurį, ma
tyt, pateko bėgdama* iš savo 
kambario. Ugnis prasidėjo są
šlavų krūvoje ties užpakaliniais 
laiptais. Dvi dūmų pritroškin-' 
tos moterys ugniagesių buvo 
išneštos iš savo 'kambarių ket
virtame augšte. Namui nuosto
lių padaryta apie $15,000.

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

J. G. TELEV1SION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%
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Metinis Išvažiavimas
. Jurkute. Visi lietuviai džiaugia- 

2-ras vicepirmininkas; Marcelė mirę jos tėvas Vincas Augai- g. §ia įkia a ir nUošir.
Onaitienė, Pittsburgh, Pa, už- tis, jos brolis Stanislovas, jos (džįaugiai rengiasi ją pagerbti, 
rašų sekretorė; Rita Pinkus, švogena Adolfas Pliuškomsi ir _ HamburKO vienuolika vaį. 

X Mary Tonkūnaitė baigė Worcester, Mass, finansų se- Jos dukters sūnūs Algirdas Ka-|išyyko j katalikiškąją vai- 
dentistų mokyklą Loyolos uni-j kretorė; Jonas Daniels, Boston, rosas. Apie tai pranese lenkų
versitete ir rengiasi atidaryti Mass, iždininkas; Edvardas laikraštis “Gwiazda”, šiltai at- 

Rudis, Boston, Mass, ir Betty siliepdamas apie mūsų solistės 
Tucker. Chicago, iždo globėjai,

savo kabinetą.

Juozas . Sakaitis, Worcester, 
Mass, ritualo komisijos pirmi
ninkas; Pr. Vaškas, Newark, 
N. J, lietuvybės reikalų komi
sijos pirmininkas: Jonas Stu
kas, Hillside, N. J, kultūros

X Jonas Ramoška, gyvenąs 
šiaurinėje Chicagos dalyje, nu
sipirko vasarnamį prie Pell 
Lake, III.

X Stasys ir Emilija Balze- 
kai, keliaujantieji po Europą,
rugpjūčio mėn. viduryje lankė-1 reikalų komisijos pir- 
si Londone. mininkas; A. Manstavičius,

Chicago, ir J. Sabel, New York, 
rūpinsis sporto reikalais; A. 
Wesey-Vasiliauskas, G r e a t 
Neck, N, Y, organizuos vyčius 
sendraugius; Ant. Juknis, Chi
cago, Leoardas Valiukas, Los 
Angeles, Calif, Ir Juozas Sa
dauskas, Cleveland, Ohio, suda
ro publikacijos komisiją.

Lietuvis gina State 
departamentą

Pažymėtina, kad šis Vyčių 
seimas pakėlė organizacijos 

nariais du labai veik-

Dienraštis Sun-Times iš
spausdino Povilo Gabaliausko 
laišką, kuriame jis diskutuoja 
su tais, kurie kaltino Valstybės 
departamentą, kam JAV žurna
listams nedavė vizų į Kiniją. P.
Gabaliauskas primena, kiek
gausiai amerikiečių be jokios garbės
priežasties yrs įkalintų Kinijos liu> ,r j iu„ Mvo ve(k _ 
kalajimuose. Į raudonosios Kini- , _ ...
jos žemes vykstančių žnrnslis- kon •"m» Jotkevlfi, ii Wor 

tų likimas taipgi būtų nesau-
gus.

cester, Mass, ir Juozą Bulevi- 
čių iš New Yorko.

talentą. Apie tai rašė ir Phila
delphijos karpato rusų laik
raštis “Pravda”.

— Apie Lithuanian Plazza 
Chicagoje plačiai parašė Ame
rikos ukrainiečių laikraštis 
“Amerika”, antraštėje pažymė
dami, kad ne žodžiai, o didelės 
įstaigos duoda pasitikėjimą 
tautai.

— K. Vidikauskas lenkų laik
raštyje 'Gwiazda” išspausdino 
savo eilėraštį, skirtą kan. F. 
Kapočiaus garbei.

KANADOJ
— Dr. P. Ancevičius, šiuo 

metu gyvenąs Oakvillėje, yra 
numatytas sekančiuose rinki
muose CCF atstovu į federali- 
nį parlamentą Toronto Trinity 
rinkiminėje apylinkėje.

Šioje apylinkėje gyvena gana 
daug naujųjų kanadiečių, kilu- 

i šių ifi rytų Europos kraštų, 
ypač lenkų, ukrainiečių, lietu- I

kų vasaros stovyklą Šveicari
joj: Jakobs Bad, Gonten, Kan- 
ton St. Gallen. Pirmieji vaikų 
laiškai tėvams išspaudė džiaug
smo ašaras, kad jų vaikai gali 
gražiai praleisti atostogas švei-

carų dėka gražioje Šveicarijos 
gamtoje, sveikame ore, kalnuo
se prie sveikatą stiprinančių =>ūĮ

vandenų, labai puikioje lietu
viškai krikščioniškoje aplinko
je. Šią stovyklą suorganizavo 
šveicarų-lietuvių šalpos draugi
ja, kuriai seniai labai sėkmin
gai vadovauja nenuilstamas lie
tuvių bičiulis B. Thoma. Sto
vyklai vadovauja rinktinės lie
tuviškos pajėgos.

Autobusų tvarkraštis į “Draugo” pikniką
Visi kurie neturi automobilių vykti j DRAUGO metinį pikni

ką rugsėjo S d. (La.bor Day) Oaks darže, prie 119th ir Archer 
Avė., Lemont, III., gali važiuoti specialiais autobusais, čia duoda
me autobusų išvykimo tvarkraštį, kurj prašome jsidėmėti. 
Autobusas Nr. 1 išeina:

iš Dievo Apvaizdos parapijos ....11:00 vai. rytą ir 2:00 v. p.p.
iš Aušros Vartų parapijos ............11:30 vai. rytą ir 2:30 v. p.p.
iš Sv. Antano parapij<a (Cicero) . .12:01 vai. p.p. ir 3:00 v. p.p.

Autobusas Nr. 2 išeina;
iš Sv. Kryžiaus parapijos................ 11:00 vai. rytą ir 2:00 v. p.p
iš Nekalto Prasidėjimo parapijos. .11:30 vai. rytą ir 2:00 v. p.p.

Autobusas Nr. 3 išeina:
iš Gimimo Panelės SvenČ. par. ..11:30 vai. rytą ir 2:00 vai. p.p.

Autobusas Nr. 4 išeina:
iš Sv. Jurgio parapijos.................. 11:30 vai. ryte ir 2.00 vai. p.p.

Visi autobusai lauks keleivių prie minėtų parapijų bažnyčių.

Kelionė j abi puse* kainuoja 1 dol. Biletai j vieną pašę nebus 
parduodami. Būkite laiku ir DRAUGO atstovai sutiks keleivius 
prie stočių.

Pirmadienį (Labor Day), rugsėjo 3d., 1956

OAKS DARŽE
Prie Il9th St. ir Archer Avenue, Lemont, Illinois

Tam pačiame darže, kuriame ir pernai buvo, šiais 
metais rinksis tūkstančiai Amerikos lietuvių. Daržas ge
rokai patobulintas.

Lietuviai biznieriai suveš daug dovanų, kurios bus 
duodamos tiems, kurie atsilankys į išvažiavimą, už atsi
lankymo biletus.

Bus ir programa, kurios metu aktoriai Alfas Brinką, 
Alg. Bikinis ir Jonas Kelečius atliks humoristo Alb. Valenti
no parašytus linksmus vaidinimus apie pilietybės egzaminus 
ir apie Staliną, kuris šiuo metu yra išvietintas ir keliauja po 
pasaulį.

Tango muzika aidės visame darže, nes BALYS 
PAKŠTAS visus kvies į šokius.

Veiks bufetas su skaniais gėrimais ir valgiais.
Autobusai atveš visus, kurie neturi automobilių.
Rezervuokite Labor Day DRAUGUI ir remkite sta

tybos bei mašinų fondą.

Kviečia —
DRAUGO ADMINISTRACIJA

——


