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KALTINA DULLES DEL1POZNANES SUKILIMO
Raud. Čekoslovakijos studentai 

gina akademines laisves
Gegužės mėnesį įvykusios Čekoslovakijos studentų antikomu

nistinės demonstracijos ryškiai pavaizduoja didžiulį pavergtojo 
jaunimo nepasitenkinimą anapus geležinės uždangos.

Bratislavos universiteto stu
dentai, praeivių minios plojimais 
lydimi, miesto gatvėmis nešė 
karstą, simbolizuojantį komunis
tinio režimo palaidotas akademi
nes laisves.'

Įvairių miestų universitetuose 
susirinkę studentai triukšmin
guose mitinguose priėmė labai 
aiškias ir griežtas rezoliucijas. 
Jose ne tik kritikuojami kai (ku
rie techniniai dėstymo atžvilgiai, 
bet taip pat reikalaujama susiau
rinti privalomą marksizmo - leni
nizmo kursą, leisti laisvą jauni
mo organizaciją, didesnio objek
tyvumo spaudoje, galimybės skai 
tyti Vakarų knygas ir laikraš
čius, sustabdyti užsienio radijo 
programų trukdymus, peržiūrėti 
visas politines bylas.

Komunistinės valdžios reaga
vimas į šiuos reikalavimus buvo 
kietas ir brutalus. Buvo atsižvelg 
ta tik į dėstymo metodų (kritiką 
ir pažadėti kai kurie paskaitų 
skaičiaus pakeitimai. Kas liečia 
kitus reikalavimus studentams 
buvo ciniškai atsakyta, kad jie 
turi tik vieną laisvę — laisvę 
dirbti. Universitetinės laisvės 
esančios naudingos tik buržuazi
nio jaunimo titiginiui. Rei'kalavi- min. Pranešama, kad abu 80 me-

v o*-*-— - - amžiaus vadai diskutavo apiemas steigti nepriklausoma jauni- * . . , , . , . 'c,d o,, naujojo konkordato tarp Vatika-mo organizaciją ir susiaurinti , ___ .___
marksizmo - leninizmo kursą bu
vo griežtai atmestas kaip provo
kacija prieš valstybės saugumą.

Spaudos konferencijoje komu
nistinis Čekoslovakijos ministras 
pirmininkas Siroky užsienio žur
nalistams pareiškė, kad studen
tai savo reikalavimus galį reikš
ti, nebijodami areštavimo. 

Tikrovė tačiau yra visai kito-

BERLYNAS, — Vakarų Ber
lyno filmų festivalyje pirmąją 
premiją laimėjo amerikiečių fil-

... , _ .. mas „Invitation to the Dance“,
k.a. Visa ėdė demonstracijose kuriame pagrindinę rolę turi 
dalyvavusių studentų buvo nu
bausti ir areštuoti. Ir V Čekoslo
vakijos Komunistų Partijos su
važiavimas, pasibaigęs birželio 
15 d., atmetė studentų reikalavi
mus.

Pirmasis partijos sekretorius 
Novotny pareiškė, kad marksiz
mo - leninizmo mokymas, vietoje 
susiaurinus, turės būti dar sustip 
rintas.

„Tarptautinio įtempimo suma
žėjimas, — kalbėjo jis, — nereiš
kia ideologinės krypties pasikei
timo. Naujos sąlygos pareikalaus 
didesnio skaičiaus sąžiningų, są
moningų ir sudrausmintų komu
nistų“. Ministro pirmininko pa
vaduotojas Kopedky studentų rei 
kalavimus pavadino „partijai ir 
režimui priešingais provokato- 
riškais siekimais“. Reikalavimas 
susiaurinti marksizmo - leniniz
mo dėstymą, anot jo, yra „niek
šiškas veiksmas“, nes marksiz
mas - leninizmas' esąs „mokslų 
mokslas“ ir dėl to turįs būti ab
soliučiai privalomas taip pat ir 
universitetuose.

Komunistinis režimas taipgi 
teisėtus Čekijos ir Slovakijos stu 
dentų reikalavimus oficialiai ir 
kategoriškai atmetė. Kova už 
laisvę tačiau ir toliau herojiškai 
tebevyksta. Ji nusipelno viso lajs 
vojo pasaulio studentų ne tik nu
sistebėjimo, bet ir paramos.

• Į birželio 18 d. Maskvoj pra
sidėjusį „jaunųjų dainininkų vi
sasąjunginį konkursą“ iš Vil
niaus buvo pasiųsti su geriau
siais balsais artistė E. Čudakova, 
solistai E. Saulevičiūtė, I. Urve
lis, L. Muraška, Kauno muzikos 
mokyklos mdkinys F. Žukas, kon 
servatorijos studentas V. Norei
ka.
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Graudinasi grįžę namo
(E) Birželio 1 d. laivu „Entre 

Rios“ iš Buenos Aires į Odesą vėl 
išplaukė apie 800 žmonių. Tarp 
jų išvyko ir grupė senųjų Argen
tinos lietuvių — daugiau kaip 30 
žmonių. Gautosiomis žiniomis, 
kai kurie iš seniau išvykusiųjų, 
iš Vilniaus grįžę į Odesą, rūpina
si, kad vėl galėtų išvykti į Ar
gentiną. Bet Argentinos konsu
las nenori pyktis su rusais, saky
damas : „Atvykote į rojų — tai ir 
džiaukitės...“ Tik porai iš anks
čiau į Sov. Sąjungą išvykusių yra 
pasisekę grįžti atgal. Bet jie bijo 
ką nors apie tikrąsias gyvenimo 
sąlygas prasitarti, kad nenuken
tėtų patys, o ypač jų šeimos.

Adenaueris aplanke 

popiežių

VATIKANAS,' — Vakarų Vo
kietijos kancleris Konrad Ade
naueris vakar buvo priimtas po
piežiaus Pijaus XII-jo privačioje 
audijencijoje ir čia praleido 40

no ir Vokietijos sudarymą.

Amerikiečių filmas 

laimėjo premiją

ne Kelly. Antroji vieta atiteko 
anglų filmui „Richard III“,

• Okup. Lietuvoje paruošta 
pastatyti nauja lietuvių naciona
linė opera „Pilėnai“, Kompozito
rius — V, Klova, libretas — J. 
Mackonio, pastatymui vadovau
ja rėžis. J. Gustaitis, (dekoracijos 
— J. Jankaus.

LIETUVIŲ KONFERENCIJA SU SENATORIAIS I

Š. m. birželio 27 d. Jungtinių Valstybių kapitoliuje prie vaižių stalo įvyko lietuvių svarbus pasiturimas su žymių senatorių grupe šen. Doug- 
las amendmento reikalu, žiūrint iž kairės dežinėn: šen. Hubort H. Hamphrcy (deni. U Miniusotos), Alto narys inž. Antanas Rudis, šen. 
Wayne Morse (iž Oregon), Alto pirm. L. Simutis, šen. James H. Duff (ne*p. iž Pennsylvanijos), šen. WiHiam L&nger (resp. iž No. Dakota), 
vysk. Vincentas Brisgys, ««n. Paul H. Douglas (dem. iž Illinois), Alto sekretorius dr. P. Grigaitis, šen. Herbert H. Lehman (deni. iŠ New Yor- 
ko) ir šen. Pat McNamara (dem. iž Miehigan). Pietuose ir konferencijoj dalyvavo ir šen. Willlam F. Knowland (resp. iž Kilifornijos) ir 
šen. John F. Kennedy (dem. iž Massaehuketts) tačiau iž pasitarimo jie ižėjo anksčiau, todėl nuotraukoj jų ir nraimato. Kaip žinoma, šen. Paul 
H. Douglas amendmentas skirti pavergtųjų tautų laisvinimui $20,000, 000 Senato plenume užgirtas birželio 29 d. šis pasitarimas daug padėjo i 
žiam dideliam laimėjimai pasiekti. a

Poznanės sukilime žuvusiųjų 
skaito laidotuvių maldas.

giminės verkia prie kritusiųjų kapo, tuo tarpu kunigas (dešinėje)
(INS)

Poznanės sukilimas plačiai
nuskambėjo visame pasaulyje

(Elta) Paskiausiomis žiniomis, lenkų darbo žmonių sukilimas 
Poznanėje pareikalavo per 50 žmonių aukų (tiek pripažįsta oficia
lūs lenkų šaltiniai, o neoficialiais — jų būta apie 200), sužeistų 
buvę apie 300 (neoficialiais šaltiniais — per 400), o suimtų — taip 
pat per 300.

Sukilimo dalyvių „medžioklė“ 
vykdoma toliau. Kelios divizijos 
miestą yra hermetiškai atitveru
sios.

Lenkų darbo žmonių nepasiten 
kinimas dabartiniu režilhu, rei
kalaujant „duonos ir laisvės!“, 
plačiai nuskambėjo per visą pa
saulį. Užsienio ir radijų prane
šimuose ypač išryškinamas fak
tas, kad sukilimas prasidėjo spon 
taniškai; buvo pareikalauta ne 
tik pagerinti darbo bei gyveniųio 
sąlygas, bet ir suteikti pagrindi
nes laisves, taip pat pasisakyta 
prieš rusiškąjį imperializmą, 
šaukiant „lauk rusus“.

Buvo plėšomos rusų vėliavos, 
bet Vakarų vėliavos nebuvo’ pa
liestos. Vokiečių spaudoj gausu 
nuotraukų, vaizduojančių sukili
mą ir streiko eigą, kaip darbo 
žmonės žygiuoja gatvėmis pas
kui lenkų tautinę vėliavą, kurią 
demonstrantai pavilgė pirmojo 
nukautojo darbininko kraujuje.

Prie sukilėlių buvo prisidėję
pogrindžio kovotojai, į jų rankasprieš juos nusiims savo kepu-

buvo perėję 6 tankai, kol sukili
mas galiausiai nepaprastai bru
taliai buvo užgniaužtas. Vak. 
Berlyną pasiekė akivaizdūs liudi
ninkai teigia, Wad sukilę darbo 
žmonės prieš tankus ir kulko
svaidžių ugnį ėjo susikibę ranko
mis, traukdami patriotines dai
nas, kol galiausiai tankų buvo iš
sklaidyti.

t

Lenkai nori būti laisvi
Vokiečių „Frankfurter Allge- 

meine Zeitung“ vienam iš redak
torių, kuris buvo nuvykęs į tarp
tautinę mugę Poznanėje, vienas 
nežinomas statybos brigados dar 
bininkas, išvedęs jo automobilį 
tik jam težinomais keliais iš bruz 
dėjimo apimto miesto, pareiškė: 
„Toliau gatvė jau laisva — gali
te niekieno nėkliudomi važiuoti 
Tačiau savo tautiečiams Vokieti
joje pasakykite: lenkai nori būti 
laisvi. Birželio 28 d. nukautieji 
bus vieną dieną palaidoti marmo- 
rinėje šventovėje, ir milijonai

res“, — kalbėjo laužyta vokiečių 
kalba minimasis nežinomas dar
bininkas.

Nukautųjų šeimoms ir nuken- 
tėjusiems pareiškė savo simpati
jas amerikiečiai, prancūzų darbi
ninkų profesinės sąjungos, pran
cūzų vokiečių socialdemokratų 
partijos ir kitų kraštų darbo 
žmonių vadovybės.

Mestas kaltinimas lenkų komu 
nistams, kad jie, kaip stalinizmo 
metodų aukas paleidę iš kalėjimų 
amnestuotuosius apie 30,000 ka
linių, o apie 70,000 sumažinę 
bausmes, taip smarkiai Lenkijo
je žodžiais pareiškę savo pasi- 
biaurėjimą Stalino žiaurumais, 
žiauriausiu Poznanės sukilimo 
numalšinimu parodė, kad ir jie 
patys laikosi stalininių metodų. 
Tačiau laisvės dvasia tebėra gy
va visoje pavergtoje Europoje 
— jos nenužudys jokie tankai ir 
okupantų durtuvai, pabrėžiama. 
Neramu ir visoj Rytų Europoj, 
tik ten privengiama aukų.
. . • Kauno muzikinio teatro dra
mos trupė parengė G. Nikolaje- 
vos ir S. Rodzinskio pjesę „Pir
masis pavasaris“ (dekoracijos 
dail. J. Jurkevičiaus, pastatymas 
Maskvos rėžis. J. Orinelsfco). Jau 
nojo Žiūrovo teatras pastatė V. 
Diubua pjesę „Haiti“. Režisavo 
V. Jasinskas, dekoracijos — M. 
Labucko, pagrindinius vaidme
nis atliko P. Kubertavičius, Kur- 
mytė, Ivanauskas.

■ \

Izvestija rašo, jog JAValstybės 
kaltos dėl sukilimo Lenkijoje

MASKVA, — Sov. Sąjungos valdžia ir komunistų partija va
kar apkaltino J A Valstybių sekretorių Dulles už atsakingumą dėl
kruvino Poznanės sukilimo. ________ _

Valdžios laikraštis „Izvestia“
dar pažymėjo, kad tas sukilimas 
buvo Dulles „uždegančių“ kalbų 
išdava. '

„Izvestija“ pareiškė, jog JA 
Valstybės sulaužė 1933 metų 
Roosevelto — Litvinovo paktą, 
kuriuo buvo susitarta jį pasira
šiusioms valstybėms nesikišti į 
vidinius reikalus ir ypatingai ne
padėti jokiai prieš šias valstybes 
veikiančiai politinei ar socialinei 
organizacijai bei grupei.

Prasidėjo ,valymai“
Šiuo metu, kaip pranešama, 

prasidėjo platus nepatikimų Len
kijos komunistų partijos narių 
„valymo darbas. Jį iššaukė nese
niai Poznanėje vykusis „duonos 
ir laisvės“ sukilimas.

Nemaža komunistų partijos 
narių jau yra patalpinta kalėji
muose kartu su policijos ir ka
riuomenės asmenimis, kurie pa
dėjo sukilėliams jų kruviname 
pereitos savaitės sukilime.

Laukiama pasikeitimo 
vyriausybėje

Po Poznanės darbininkų suki
limo yra nepasitenkinimų Lenki
jos vyriausybe ir dabar rimtai 
yra kalbama, jog bus pakeistas 
dabartinis valstybės premjeras 
Josef Cyųankiewicz.

Naujuoju premjeru yra numa
tytas prof. Oscar Lange, kuris 
anksčiau dėstė ekonomiją Chica- 
gos universitete. Jis 1945 m. at
sisakė JAValstybių pilietybės ir 
yra buvęs pirmuoju Lenkijos am 
basadoriumi šiame krašte.

Nixonas priminė 

Lietuvę
MANILA, — JAValstybių vi

ceprezidentas Nixon, lankydama
sis Filipinuose, pasakė kalbą šios 
valstybės 10 metų nepriklauso
mybės minėjime, kurioje jis užsi
minė ir apie pavergtąją Lietuvą.

„Tuo tarpu, kada Filipinai yra 
stipra ir nepriklausoma valsty
bė, einanti petys į petį su JA 
Valstybėmis“ — kalbėjo Nixo- 
nas, — Lietuva, Latvija ir Estija 
yra praryta Sov. Sąjungos. Taip 
pat laisvė yra išgaravusi iš Len-
kijos, Rytų Vokietijos, kitų Eu- įr jOs apylinkėse šiandien — da 

linai debesuota ir šilčiau. Augš- 
čiausia temperatūra — arti 80. 
šeštadienį dar šilčiau.

ropos satelitinių valstybių, Šiau
rės Korėjos ir Šiaurės Vietna
mo — pridėjo viceprezidentas.
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Bulgaminas ir Co.

švente liepos 4-tę
MASKVA, — Nikolai Bulga- 

ninas, Nikita Kruščevas, V. M. 
Molotovas ir Georgi Malenkovaa 
vadovavo sovietų delegacijai, ku
ri JAValstybių ambasadoriaus 
Charles E. Bohlen namuose, kar
tu su amerikiečiais, šventė JA 
Valstybių Nepriklausomybės die
ną.

Čia svečiai vaišinosi vodka, 
„scotch“, šampanu ir kitais gėri
mais. Pasakojama, kad Bulgani- 
nas, vaišėse pamatęs Jungtinių 
Tautų sekretorių Dag Hammars- 
kjold be stiklo, jį išbarė, sakyda
mas: „Mes čia visi esame apsi
ginklavę, tik jūs ne!“

Tada įsikišo Kruščevas, pratar 
damas: „Todėl, kad Švedija yra 
neutrali“. Kreipdamasis į Ham- 
marskjold, Kruščevas dar pridė
jo“: Jūs esate geriausioje pozici
joje“.

Pasikalbėjime su vienu ameri
kiečiu turistu Kruščevu išsireiš- 
kė: „Mes žemdirbystėje dar turi
me daug pagerinimų atlikti. Be 
to, mes turime nemaža pasimo
kyti iš JAValstybių, nors jie 
mums to neleidžia, nes mes gali
me išgauti paslaptis, kaip melžti 
karves“.

Daug dolerių

kovai prieš polijo
NEW YORKAS. — 1956 metų 

„March of Dimes“ vajuje buvo 
surinkta 52,100,000 dol., kurie 
bus panaudoti kovai prieš polijo 
ligą. Šie duomenys buvo suteikti 
Tautinio vaikų paralyžiaus fondo 
pirmininko Basil O’Connor, nuo 
1938 metų vadovaujančio pinigi
niam fondo vajui.

Kalendorius

Liepos mėn. 6 d.: šv. Ižai jas; 
lietuviški: Kutrimas ir Ritonė.

Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:28. 
Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
Gen. Nathan Tunning, JAValstybių oro pajėgų vadas, va

kar lankėsi pas prez. Eisenhowerį jo ūkyje Gettysburge, Pa. kur 
davė pranešimą apie savo vizitą Sov. Sąjungoje. Kartu su juo buvo 
ir gynybos sekretorius Wilson.

Šių metų liepos mėn. Jf-tą dieną, JAValstybių Nepriklauso
mybės šventėje, susisiekimo nelaimėse visame krašte žuvo ĮSI 
žmogus. Be to, 72 asmenys nuskendo, o 39 žuvo nuo kitokių nelai
mingų atsitikimų, taip kad bendras aukų skaičius siekė 2Ą2.

— Nedarbingumas Vokietijoje pasiekė savo žemiausią laipsnį. 
Šiuo metu ten yra tik ^78,8+6 bedarbiai.

— Indijos ministeris pirm. Nehru ir Pakistano premjeras 
Chaudri Mohammed Ali nutarė susitikti pasikalbėjimui dėl Kaąh- 
miro klausimo.

— JAValstybių viceprezidentas Nixonas ir jo žmona kartu su 
Filipinų prezidentu Ramon Magsaysay aplankė istorines vietas 
Corregidor saloje,

— Valstybės sekretorius Dulles pratęsė savo atostogas prie 
Ontario ežero. Jis buvo numatęs sugrįžti į namus vakar, bet dabar 
žada dar pasilikti iki pirmadienio.

— Indianos valstybė turėjo mažiausį vieškeliuose žuvusių 
žmonių skaičių liepos mėn. į-tos dienos laikotarpyje. Čia tebuvo 
tik 1 auka.

— Anglų kariuomenė pradėjo ieškojimo akciją vakarų centri
nėje Kipro salos dalyje. Jie čia nori užtikti paslėptus ginklus ir 
graikų - kipriečių pogrindžio narius.
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Neris — lauko teniso nugalėtojas
Kažinkada ir kažkas nenorė

jo sutikti su kažkieno nuomone, 
kad lietuviškasis futbolas bai
gia numirti, o lauko tenisas vis 
daugiau popularėja mūsų jauni
mo tarpe. Ta nuomonė teniso, 
atžvilgiu, futbolą paliekant nuo
šaliai, pilnai pasitvirtino 
chesterio teniso aikštėse.

Po trumpo poilsio aikštėse pa 
sirodo ir finalistai. Pirmose 
rungtynėse Vyties Rautinš be 
didelių sunkumų įveikia Miliaus 
ką 6:1, 6:3. Iš Miliausko buvo 
tikėtasi didesnio pasipriešinimo, 
tačiau Rautinšo patyrimas, pui-

Ro-Į kūs servai ir stipresni smūgiai 
Jau i privert ė šį greitai kapituliuoti.

turbūt galima tvirtinti, kad po Antrasis susitikimas tarp mūsų
meisterio Žuko ir Neries Andri- Į 
jausko buvo gražiausias iš visų 
varžybų. Pirmąjį setą netikėtai 
lengvai laimi Andrijauskas 6:2,

GfcRAS LAIKAS CHICAGOS SPORTININKAMS labai mažas skaičius.
Pakartotinai pranešama, kad 

šiuo metu Marquette parke yra 
pravdamos lengvosios atletikos 
treniruotės du kartus per sa
vaitę: antradieniais ir ketvirta
dieniais. Treniruočių pradžia —
7 vai. vak.

Yra kviečiami visi lengvaatle- 
tai atvykti į treniruotes, nes 
sporto šventė jau čia pat. Gi lig 
šio šiose treniruotėse dalyvavo

I Tinklinio treniruočių pradžia 
Primenama, kad ten pat ant- — 6:30 vai. vakaro, 

radieniais būna vyrų tinklinio,
o ketvirtadieniais 
niruotės.

moterų tre-

Or. Nina KRIAUČELIOHAITE
(Gydytoja ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IK AKliKKUOA
8PEC1ALISTC 

1750 WeK 71»t Street 
(Kampas 71st Ir Callfornla) 

reL ofiso Ir r»x KEpubUe 7-4146 
Vai. 11-1 Ir 6-9 ▼. V. še*t. 1-4 p. p 

Priėmimo* tik pagal susitarimą-

DK. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4255 W. 63rd St, 
Ofiso teL Kl lbun* 5-4410 

Rezid. telef. GllovehlU 6-0617 
Valandos: l-B p. m. Ir 6-8 p. m. 

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

mūsų tautinio sporto krepšinio 
lauko tenisas bus savo leteną 
pastatęs antrojon vieton. Jo mė
gėjų skaičius diena iš dienos
auga, jo lygis kyla. Nereikia, tačiau antrajame Žukas, puikiai Bobby Morrow (kairėje pasiekia finišą nubėgdamas 100 m. per 10.3 
dejuoti, kad senųjų forma smun. kovodamas, išlygina žaidimą ir į sek. Tai buvo prieš olimpinės rungtynėse Les Angeles. (INS)
ka, hereikia verkti dėl stokos ; net, persvėręs pasekmę 6:5 savo
prieauglio... naudai, atrodo, nusineš ir setą. ko iš 3 setų (normaliai 5), b)

Nežiūrint abiejų Aušros ko
mandų paskutiniu momentu at
sisakymo, birželio 23 d. į Ro- 
chesterį dar suplaukė net septy
nios komandos. Jos dvi dienas 
aršiai tarp savęs kovojo, ir tų 
kovų pasekmėmis mes šiandien 
galime džiaugtis. Kai praėju
siais metais tiek Toronte, tiek 
Clevelande neturėjome nė vie- 
nerių bent vidutinio lygio rung 
tynių, šiemet kaikurie susitiki
mai, ypač Andrijausko — Žuko 
ir Rautinšo — Kubiliaus, tech
niškai buvo gana stiprūs ir su 
daugybe gražių fazių. Ir ant
ra — senųjų tenisininkų domi
navimui buvo suduotas mirtinas 
smūgis. Iš trijų pirmųjų dviejų 
komandų pagrindus sudarė jau
nos jėgos. Tai stipriai grasinan 
tis ženklas artėajnčioms Detroi
to žaidynėms, kurioms senieji 
turi ypatingai stropiai pasiruoš
ti, jei nori turėti dar nors mažą 
galimybę išlaikyti savo jau svy
ruojančias pozicijas. O sekan
čią vasarą ta viltis tikriausiai 
suduš į jaunųjų pažangą, kaip 
šiemet Chicagos žaidynėse atsi
tiko su mūsų krepšiniu. Tai 
daugiau negu normalus ir džiu
ginantis reiškinys.

Burtai lėmė, kad pirmąja či- 
kagiečių auka tapo patys šeimi
ninkai, pernykščių metų fina
listai. Armono žaidimas nebuvo 
pakankamai tikslus, kad sustab
dytų puikiai prie tinklo dirbantį 
Miliauską. Kietai kovojo Gry
bauskas prieš Andrijauską ir su 
klupo tik trečiame sete 6:4 
prieš šio jau šiemet taktiškai 
žymiai sustiprėjusį žaidimą. Ir 
dvejete dar Sakalas gerokai 
spardėsi pralaimėdamas 8:6 ir 
10:8, tačiau bendra pasekmė 
3:0 rodo užtikrintą ir pelnytą 
Neries pergalę. Kitoje lentelės) 
pusėje Vytis I lengvai įveikė 
Detroito Kovą II 3:1. Tą vie
nintelį tašką Kovui išplėšė jau
nasis Šeputa, įveikdamas Gvil
dį. Dar nematytas Hartfordo 
Rytas nesunkiai įveikia Kovą
I 3:0 ir tuo užsirekomendavo 
kaip puikus vienetas, pajėgus 
duoti baimės betkokiai mūsų 
komandai. Vytis II be žaidimo 
patenka į pusfinalius, kur tepa
rodo labai silpną pasipriešinimą 
Neriai, kad ir be Andrijausko, 
kurį vykusiai pavadavo Juodi
kis ir jo sūnus! Kitame pusfi
naly Vytis I tik dėka savo pa
tyrimo išneša pergalę prieš Ry
tą. Pasekmė 3:0 atrodo labai 
aiški, tačiau visos trys rungty
nės buvo iš trijų setų ir tik pas
kutiniai smūgiai išaiškino lai
mėtojus. Jei Gvildžio — Nor
kaus susitikimas 6:2, 2:6, 6:3 
buvo bespalvis, tai Rautinš — 
Kubiliaus kova buvo ypatingo 
grožio. Galų gale stiprus Rau
tinšo žaidimas prie tinklo pri
vertė kapituliuoti didvyriškai be 
siglnantį Kubilių 9:11, 6:4, 6:3.

Tuo būdu į baigmę pateko 
pernykštis laimėtojas Toronto 
Vytig ir Chicago8 Neris. Prieš 
tai dar paguodos ratą laimi Sa
kalas, lengvai įveikdaams Kovą
II 4:1, ir rungtynės dėl trečios 
vietos baigtos lengva Hartfor- 
do Ryto pergale prieš Vytį II 
3:1.

Deja Andrijauskas nepasimeta, 
o, apgalvotai puldamas išnaudo
ja savo stiprybę prie tinklo, 
laimi setą ir rungtynes. Jo 
stiprūs skersiniai smūgiai iš de
šinės pusės ir dažniausia arti šo
ninės linijos baigdavosi placi- 
ruotu sviediniu į priešingą kam
pą arba aštriu kirtimu, nes po 
tokio smūgio tuoj užimdamas 
poziciją prie tinklo, kur savo 
geru ūgiu ir puikiais refleksais 
valdydamas didžiulį plotą, ma
žino Žukui galimybes pramušti 
arba perkelti. Dvejetas po ge
ros ir puikios kovos baigtas ga
na užtikrinta Neries pergale 
6:2, 2:6, 6:3. Čia ypač gerai pa
sirodė Miliauskas, savo tiksliu 
žaidimu prie tinklo, bet taip pat 
ir stebėtinai gražiais perkėli
mais, pagaunančiais vytiečius 
ne savo vietose. Tuo būdu, pa
sekmei esant 2:1 Neries naudai, 
tetrūko tik vieno laimėjimo, ku 
rį ir pasiekė Miliauskas prieš 
Gvildį 6:2, 7:5, o tuo pačiu už
fiksuodamas puikią Neries per- 
'galę ir pakeisdamas labai gra
žios Toronto Lietuvių Namų per 
einamosios taurės būstinę. To
ronto Vytis gavo Sakalo skirtą 
taurę ir individualinę dovaną 
Andrijauskas, kaip daugiausia 
vilčių duodąs tensininkas.

Po šių taip sklandžiai praė
jusių varžybų patenkinti tenisi
ninkai iąsikirstė, sakydami: iki 
pasamtymo Detroite! Bet čia 
kyla mintis, prisiminus pemykš 
tęs žaidynes Clevelande ir taip 
smarkiai didėjantį šios sporto 
šakos mėgėjų skaičių. Juk per
nai Cevelande, dalyvau jant 20 
žaidėjų, a) vieneto baigmė įvy-

dvejeto baigmė iš viso nebeįvy
ko ir c) kaikuriems žaidėjams 
teko žaisti ištisą maratoną, t. 
y. šeštadienį nuo pietų iki vaka
ro ir sekmadienį nuo ryto iki 
tamsos ir be ilgesnės pertrau
kos. Ką galvoja rengėjai iš Det
roito, jei šiemet užsiregistruos 
40 arba nors 30 žaidėjų. V. G. 

FUTBOLAS DETROITE

Detroito LSK Kovo futbolinin 
kai po 5 pergalių patyrė pir
mą pralaimėjimą šį sekmadienį, 
kai jų konkurentas Mercury 
Wings juos nugalėjo 6:3 (1:1). 
Už Kovą įvarčius pelnė V. Bazi- 
liauskas, J. Idelevičius (11 m 
baudinis) ir V. Simutis — visi
po vieną. Rungtynės buvo gana ke 3 vai. p. p.

įtemptos ir įdomios, tik karštis 
kiek veikė į žaidimo gyvumą 
pirmame kėlinyje Antrame kė
linyje Mercury Wings išnaudojo 
koviečių pakrikimą ir, pasekmei 
esant 2:2, įkirto 4 įvarčius iš 
eilės. Kai tuo tarpu koviečiai 
smarkiai sujudo tik paskutinėse 
15 minučių, kada įmušė tik 1 
įvartį, o kitus sukirto arba j 
vartų rėmus, arba vartininkui 
į ranaks.

Taip dabar pirmauja II divi
zijoje Detroito Kovas kartu su 
Mercury Wings po 10:2 taškų 
santykiais. Koviečiams beliko 
sužaisti dvejos rungtynės: lie
pos 4 d. su Hispano, o liepos 
15 d. su Macedonia Patton par

Tel. ofiso HK l-nevo. rez. PR. 0-7S23

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. ų. p. 
Išskyrus ketvlrtad. ir lekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 1-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Ros telef. YVAlbrook 6-5076

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKU

GYDYTOJAI IK CHIRURGAI 
2800 West 61tt Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 iki 12 ryto, 
2ikl 4 Ir S Iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 Iki 4 ir 6 iki 9 popiet 
tadlenials 10 Iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PKospect 6-1795 
Rez. tel. GRovehill 6-&6OS

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

A0DIK1Ų IK VAIKŲ LIGŲ
sPECiAtisre

T1M 8outh W e steni Avenpe
(MEDICAL BUILDING) 

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

Ofloe tel. RE. 7-1168
Rea. tel. YVAlbrook 5-3765

TeL ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 Weet 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
Uždara treč. visa diena Ir Aeštad. vak.

Pr. M.

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

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

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

Ofiso tel. OLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47tb Ir Hermltage) 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak. 
Beštad. nuo 2 Iki 6 vai., išskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.; kasdien 5-8, šeštad. 1-8

Telef. TOvvnhall 3-0959 
2534 West 68th Street 

Vai.: tik Iš anksto susitaria. 
Telef. HEmlock 4-7080, neatsaklos 

skambinu CEntral 6-2294.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS T.IG0S 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos Ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Seštad. 2—4 vai. vak. 
TreClad. Ir kitu laiku pagal sutarti- 

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

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. MACIŪNAS
5700 S. Wood Street

Atostogose iki rugp. 2 dienos
Reikalui esant prašom kreip

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

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

8PEO. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St.
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,
Trečlad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Sukaktuvinių Metų Dovanos Taupyto j ams

Šiais metais Cratie Savings mini savo 30 metų 
sukaktį, šia proga bendrovės vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau- 
pytojams. Štai jos:

1. Kas atidarys nauja sąskaitą arba padės j senąją $50.00 ar 
daugiau, tai gaus dovanų bendrovės laktą su termometru 
arba puikią piniginę.

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

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 We$t 471h Street LAfayatte 3-1083
B. R. Pietkiewic>, prez.; E. R. Pictkiewicz, sekr. ir advokatas

Mokame aukfttun dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame 
Ir išperkamo valstybes bonus. Tuupytojams patarnavimai veltui. 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN. APDRAUKTA IKI 810,666

DARBO VAf*ANDOfl: plrmad. ir ketv. nuo 9 Iki 8 vai. vak.; 
antradlen) ir penktadieni nuo 9 iki K; trečiadieni uždaryta, 
o AeAtadlenials nuo 9 valandos iki vidudienio.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westen Aveaue
Chicago 29, 111. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubllo 7-4900 

Rezidencija: GRovehill 0-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virgin (a 7-0036

Rezidencijos tel. BEverlv 8-8944

Teų ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6167

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Callfornla Ava 

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

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

DR. 1. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta gatve) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alezander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marauette Medical Čenter 
6132 So. Redzie Avenue

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

DR. JULIJA MONSTAVIšlUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly HlUs 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.. 
Išskiriu trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — PUUman 5-6766 
Buto — BEverly 8-3946

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IF VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Aveniu
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekrhadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. YALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVI6IUS
(VaškevičiūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer AVe.) 

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

LAfayette 3-1919 
Kuinų — CEdarcrest 3-’, 786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą. 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resld. 2487
W. 62nd St., tel. RepubUo 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllo 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 491 h Ct., Cicero
Kasdien 10-13 vai ryto ir 6-1 vaL 

vak. šeštadieniais 10-1.
Trečiad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLympio 2-1381

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 9-0749

, DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR dURURGZ. 

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

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3186

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.: 6 Iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

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

DR. A. JEHKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAU)
2500 Best 63rd Street

VAI* kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
iki 9 vai. Trečlad. ir šešt. uždaryta

telefonas GRovehill 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKlp UGV SPECIALISTO

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

aualtarlma Išskyrus trečiadienius 
2422 Weet Marųuette Rd.

Telefonas HEllance 6-lRll
DR. WALTER 1. RIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS (LIETUVIS GYDYTOJAS)

3925 Went 59th Street
VAL. 1—4 popiet. 6:30—8:80 vak. 

Trečiad. pagal sutarti

TeL ofiso Ir buto OLjmplo 9-4156
DR. P. KISIELIUS

OtDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—t v. Ir 6—1 v. vakare. 
Išskyrus trečiadieniu*

Butas 1526 So. 49th Avė. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 poni**

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KF.dzIe 6-3868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA m CHIRURG1

4146 S. Archer Avė.

VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:90 V. 
ak. blfin., antr., ketvlrt. 4-9:90 r.l v pirm., antr., Kovviri. n-e

Tračladleni tik *uzit*iua

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

keičia stiklus Ir rėmus.
4456 Bo. Callfornla Avė., Chicago 

šaukite Y Artis 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto Iki 4; trečlad. Ir sekmad 
tik susitarus

Tel. ofiso VA 7-4787, rez. PR 6-193.

DR. StRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė. (kamh. Iii)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečlad., šeš 
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 

Jeigu neatsilieps vlršmlnštl telefonai
Raukite MIdway 9-0001

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6666

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6656 
Rezid. 6600 S. Arteslan Avė. 

VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.; 6—9 V. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1826 
Pritaiko aklnlna. 
Kreivas akla 

Ištaiso.
___ Ofisas Ir akinių dirbtuve

756 VVest S5th Street
Vai nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki S, tre
čiai! nuo 10-12, penktadienį 10-2 U

10-2 vai. popiet.

virs za

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopedas - Protezlstas 

Aparatal-Protezal, Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supports) Ir Ui.
Vai.; 9-4 ir 6-8. šeštadieniai* 9-1. 

ORTHbPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
2850 W. 63rd St. Chicago 26, I1L 
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 . ------------------
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THE LITHUAN1AN DAILY KRIENO
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tJnde* the Act of March 8. 1879. ______
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by the
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6.00 »1 U 21.18
»4 50 Iii* 91.69
86.60 $9.09 91.21

Redakcija etralpenlua taiso savo nuožiūra. Neeunaudotų etralpentų ae-
eaugou Juos gražine tik 12 anksto .neįtarus. Reakcija uš .keitimų tartai 
neatsako. MkelMmn kainoe prtelunlUamoe gavus prašymų.
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AMERIKA LAUKIA
Prezidentas Eisenhoweris Nepriklausomybės šventę jau ga

lėjo švęsti savo ūkyje, Pennsylvanijoje. Jau bandė ir golfą 
žaisti. Reiškia, kad jo sveikata jau yra žymiai pasitaisiusi. Bet 
žinoma, dar ne tiek, kad jau galėtų visu įsitempimu eiti pre
zidentines pareigas. Vistik respublikonų vadovybė jau turi dau
giau vilčių, kad p. Eisenhoweris netrukus tars žodį dėl savo 
kandidatūros, ir tars jį teigiamai. Tokio žodžio laukia ir res
publikonų partijos žmonės, laukia ir visas kraštas. Vyriau
sybės opozicija — demokratai — taip pat laukia, bet jie laukia 
visai kitokio prezidento pasisakymo — neigiamo. Eisenhoweriui 
nekandidatuojant, jiems būtų šiek tiek daugiau vilčių laimėti 
prezidento ir viceprezidento postus, lengviau būtų pravesti savo 
kandidatus į įvairias kitas pozicijas.

Prez. Eisenhowerį gydę gydytojai teigia, kad jis iš tos li
gos visai pasveiks ir nebus sunkumų dar vieną terminą prezi
dentauti. Tačiau yra pašalinių gydytojų, kurie reiškia ir ki
tokią nuomonę. Jų manymu, Prezidentas turėtų nekandidatuoti.

Respublikonų centruose tikimasi, kad dabar jau tikrai ne
trukus Prezidentas pareikš visuomenei savo sutikimą kandida
tuoti. Ten ir galvoti kitaip nenorima. Ir plano neturima, ir ki
to kandidato atsargoje nelaikoma arba nepasirenkama.

Rengiasi ir dabartinis Baltųjų Rūmų personalas. Prezidento 
patarėjui Sherman Adams vadovaujant, leidžiamas stambus lei
dinys apie p. Eisenhowerio pirmojo prezidentinio termino dar
bus, apie įvairias konferencijas ir t.t Tai būsianti stipri me
džiaga, vedant rinkiminę kampaniją. Vadinas, jau ir iš to gali
ma numanyti, kad p. Eisenhoweris neapvils partijos ir visų tų, 
kurie nori matyti jį ir toliau vadovaujant kraštui.

Neoficialus patarėjas
*

Sherman Adams ir dar kaikurie kiti yra oficialūs prezi
dento Eisenhowerio patarėjai. Bet yra ir kitokių patarėjų. Tarp 
jų stipriausias yra jo brolis dr. Milton Eisenhower, buvęs Penn- 
sylvanijos valstybinės kolegijos prezidentas.

Kai dr. Ėisenhoweris pasitraukė iš minėtos mokslo įstai
gos, daug kas galvojo, kad gal jis jau ruošiamas prezidentū
rai, valstybės sekretoriaus vietai ar oficialaus prezidento pa
tarėjo pozicijai. Bet jis neprenteduojąs nė į vieną tų postų. 
Jis ir toliau pasiliksiąs savo brolio privačiu patarėju, kokiu lig- 
šiol jis yra buvęs.

Visų manoma, kad dr. Milton Eisenhoweris, kaip patarė
jas valstybiniuose reikaluose, esąs rimtas ir naudingas.

ĮVAIRŪS SĄSKRYDŽIAI EUROPOJE
Mūsų bendradarbis Eduardas Turauskas JONAS GRADINSKAS

Nr. I, bet...
Nikita Chruščevas šiuo metu laikomas Kremliuje pirmuoju 

valdovu, kurio žodis visuose Sovietų Sąjungos reikaluose esąs 
paskutinis ir lemiantis. Tačiau, kaip pranešama iš rimtų šal
tinių, toji pirmoji pozicija komunistų diktatūroje nesanti jam 
užtikrinta. Girdi, jam reikėtų apsižiūrėti ir apsisaugoti. Vaka
rų demokratijų sferose kalbama, kad visai netrukus gali įvykti 
naujas didesnis valymas Sovietų Sąjungoje, ir tai Chruščevo ir 
jo draugų sąskaiton.

(Tęsinys)
Lietuvių delegacija, kuriai 

pirmininkavo p. V. Sidzikaus
kas, o nariais buvo: Dr. P. Kar 
velia, p. M. Gelžinis, inž. Vil
činskas, Dr. Drinkis, pulk. J. 
Lanskoronskis, o jos vidaus po 
sėdžiuose visada dar dalyvavo 

i Centro ir Rytų Eur opos Krikš
čionių-Demokratų delegacijos 
narys E. Turauskas ir “Eltos” 
atstovas p. V. Alseika labai dar 
niai bendradarbiavo ir visus 
žvarbesnius rūkalus ^aptarda-1 
vo bei nusistatymus išdiskutuo
davo. Delegacijos nariai, nega
lėdami išsiskirti iš bendro visų 
delegacijų linijos, turėjo pasa
kyti bent po vieną kalbą paski
rais darbų tvarkos klausimais, 
kurių vienos buvo rūpestingiau 
parengtos ir apdirbtos, tačiau 
aiškiai perilgos, o kitos kiek 
paskubomis parengtos, bet la
biau prisitaikiusios skiriamam 
kalbėtojams laikui.

Bendrai tenka pastebėti, kad 
PET Seimas yra labai tinka
ma organizacija visų Sovietų 
pavergtų tautų bendriems rei
kalams atstovauti ir ginti. Gai
la tik, kad ir tokioje organiza
cijoje prasikiša tautiniai ego
izmai ir kad nuo to gali nuken
tėti bendri reikalai ir būti tram 
domos labai naudingos inicia
tyvos.

Tą organzaciją visiems pa 
vergtų tautų žmonėms reikėtų 
branginti, vertinti ir remti, nes 
tik bendromis pajėgomis ir so
lidariai veikdami galėsime su
dominti laisvojo pasaulio poli
tikos vadovus ir artėti prie vi
sų bendrojo tikslo mūsų -tautų 
išlaisvinimo' iš komunistų ver
gijos.

nedviprasmiškai patlisakė už “Barrange įstatymas” 
i|spubliką, nepaisydama įvi(;- iš atstovų pasiūlymų),

APKARTO KINIJOS PYRAGAI

Londono “Daily Express” 
laikraščio korespondentas Rene 
MacColl, šiuo metu besilankąs 
raudonojoj Kinijoj, turėjo pro
gą Peipinge sutikti amerikietį 
Davidu Hawkinsą, kuris Korėjos 
kare pateko komunistams į ne
laisvę ir po karo paliaubų, atsi
sakęs grįžti į JAV kartu su ke
liolika kitų tokių pat išversta- 
odžių, išvyko į komunistinę Ki
niją. Trys jų jau pernai grįžo ir 
už nusikaltimus buvo nubausti. 
Grįžusieji pasakojo, kad norėtų 
ir daugiau jų grįžti, bet bijosi 
bausmės už savo nusikaltimus 
belaisvių stovyklose.

Iš minėto korespondento pasi
kalbėjimo matyti, kad Hawkin- 
sui tikrai jau apkarto Kinijos 
pyragai ir mielai grįžtų į Ok- 
lahomą, jei žinotų, kad nereikės 
ilgai sėdėti kalėjime už bendra
darbiavimą su priešu Siaurės 
Korėjos belaisvių stovykloje. 
Hawkins, sutiktas viename spor 
to klube, pasipasakojo esąs di
delis sporto mėgėjas, dirbąs 
prie sunkvežimių remonto ir tu-

net nesibijo tarti vieną kitą ašt
resnį žodį ir komunistų adresu, 
nors ir nėra tikras, kad iš ko
munistų rojaus jam kada nors 
teks pasprukti. Aiškino ir net 
prisiekinėjo, kad jis nesąs ko
munistas ir juo nebuvęs, jau se
niai nebeinąs ir į jokias propa
gandines pamokas, kad su prie
šu nebendradarbiavęs, o tik per 
rašinėjęs mašinėle kitų straips
nius laikraščiui, kurį raudonieji 
kinai leido amerikiečiams karo 
belaisviams Siaurės Kopėjoje. 
“Esu protestantas”, sako Haw- 
kins anglui, “ir didžiuojuosi sa
vo religija”, tačiau, kaip žino
ma, Hawkins jokios bažnyčios 
Oklahoma City nelankė, — tai 
tik bandymas pasidaryti angelė
liu vakariečio akyse. Taip pat 
esąs vedęs baltgudę mergaitę, 
bet abejojąs, ar jis galėtų ją 
pasiimti kartu, jei apsispręstu 
grįžti į JAV. Gal ji kokia ko
munistėj, atsiųsta iš Rusijos 
“apšviesti” kinų, todėl savaime 
aišku, kad jai kelias į JAV bū
tų uždaras. Po šio pasikalbėji-

Respublikinio Liaudies

Sąjūdžio kongresas

Kongresas įvyko gegužės 10- 
13 d.d. Suvažiavo keli šimtai 
provincijos delegatų. Dalyvavo 
Seimo ir Senato nariai. MRP 
sąjūdis savo dabartiniu pavi
dalu yra susikūręs po pasku
tiniojo Pasaulinio karo, kai 
Prancūzija išsilaisvino iš vokie 
čių okupacijos ir galėjo laisvai 
išsirinkti savo Steigiamąjį Sei
mą.

Savo giliomis šaknimis MRP 
Sąjūdis siekia gana toli į pra
eitį, į tuos laikus, kada pran
cūzų katalikai suskilo į dvi da
li: dešiniąją, pasilikusią ištiki
ma monarchinėms tradicijoms 
ir kairiąją arba socialinę, kuri

rių neteisybių ir skriaudų, ko 
kių pastaroji yra padariusi ka
talikams. Suorganizuoti politi
nį tos linkmės atstovavimą par 
lamente’pareikalavo ilgesnio lai 
ko.

Vienas iš pirmųjų į parlamen 
tą buvo išrinktas prieš treje
tą dešimtų metų “Jaunosios 
Respublikos” sąjūdžio vadas 
ir įkvėpėjas Mare Sagnier. Vė
liau susidarė “Liaudies Demo
kratų” partija, kuri jau pra
vedė per rinkimus keliolika at
stovų. Tačiau ligi 1946 metų 
jokio stambesnio politinio vaid 
mens ši grupė nevaidino.

Tik po išlaisvinimo susiorga
nizavusi MRP politinė partija 
staiga išaugo į vieną stambiųjų 
parlamento grupių, turėjusią 
vis apie 100 atstovų iš 630. Tik 
paskutinieji rinkimai kiek ap
tirpdė MRP, kuris tepravedė 
tik 78 atstovus, tačiau balsuo
tojų tiek nėra prarasta, kiek 
vietų parlamente. Čia daugiau
sia kalta pati rinkimų sistema.

Šiaip ar taip, per paskutinį 
dešimtmetį MRP yra suvaidinu 
si prancūzų politiniame gyve
nime žymų vaidmenį. Nuo pat 
1946 m. ligi paskutinių rinkimų 
sąjūdis, dalyvavo visose vyriau
sybėse. Du jo lyderiu — Ro- 
bert Schuman ir Georgės Bi- 
dault yra pirmininkavę vyriau
sybėms ir ilgus metu buvę už
sienių reikalų ministeriais; Pier 
re Schneiter pirmininkavo pas
kutiniam Seimui. Pierre Pflim- 
lin buvo paskutinės Edgar Fau 
re vyriausybės visų augštai ver 
tinamas finansų ministeris. Ba- 
con keliais atvejais buvo taip 
pat visų gerbiamu darbo mi- 
nisteriu, Robert Buron — eko
nominių reikalų ministeriu ir 
t.t.

(vieno 
pagal

kurį iš valstybės biudžeto su
teikiamos tam tikros sumos ir 
privačioms mokykloms, tai so
cialistai “prisiekė” tą įstatymą 
panaikinti. Ligi šiol tatai jiems 
nepavyko, nepaisant komunis
tų kurstymų. Pastarieji viso
mis priemonėmis stengiasi iš
kasti prarąją tarp MRP ir so
cialistų. Tatai suprantama, nes 
MRP yra užėmusi komunizmo 
atžvilgiu labai aiškią ir nedvi
prasmišką poziciją.

(Bus daugiau)

Laimė stumia žmogų eiti tam 
tikru keliu, o labai dažnai pasi
rodo, kad šitas kelias yra ver
go kelias, vadinasi kelias į ne
laisvę. — A. Maceina

ELE MAZALAITE

ROMANAS

rįs viltį netrukus gauti švaresnį mo ,Ma"CoU nieko negalėjęs ga-
darbą: sunkvežimio šoferio. 
Pragyvenimo sąlygos esančios 
tokios, kokias Amerikoje turi 
darbininkas, uždirbąs 115 dole
rių mėnesiui. Daug dalykų pa
sigendąs Kinijoje, ko savo tė
viškėje Oklahoma City visai net 
nevertinęs. Ypač ilgisi likusių 
Amerikoje savo draugų, auto
mobilio ir kino teatrų. Su mo
tina susirašinėjąg regulariai, bet 
su draugais ryšys esąs beveik 
nutrūkęs. Aišku, jo draugams 
jau nusibodo skaityti jo laiškuo 
se vis tuos pačius skurdžius gy
venimo vaizdus ir todėl jo laiš
kų net nebeatsako.

Matyt, kad jo tėvynės pasi
ilgimas yra įsu teks dideliu kad

rantuoti ar pažadėti Hawkinaui, 
nes jis perdaug jau pažeminęs 
savo kraštą ir perdaug nusikal
tęs savo bendro likimo drau
gams karo belaisvių stovykloje. 
Čia anglas pirmą kartą savo 
gyvenime supratęs ano namų iš
siilgusio poeto žodžių mintį: 
Home, Sweet Home”...

Ant Žvlnklys

Kas kuo nusidėjo, tuo yra ir
baudžiamas. — Išmin. 11, 17 

Talentas bręsta vienatvėje,

Kambarių vėiintuvai, vėdintu vai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio
jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomia

J. G. TELE VISION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

m ' >
< 'TU

<

HHLmi
<
M
ULm
m

m
miL

M
ms

M
WL
iH
HB.

Savo socialine politika MRP 
yra labai artimas socialistams. 
Juos skiria7 pirmoje eilėje pa- 
saulėiūriniaa (klausimai. ^>ran- M 
cūzų socialistai yra perėmę iš M 
radikalsocialistų, kuriė pasida-^ 
r ė daugiau dešiniąja buržuazi-® 
ne grupe, laicizmo vėliavą ir jų
daugumai vadinamas mokyklos j 
pasaulietiškumas yra pasidaręs, 
neginčytinu dėsniu. Socialistai, 
tepripažįsta tik viešą arba vals 
tybinę pasaulietišką mokyklą. 
Kai buvusiems seime atsirado 
palanki dauguma katalikų pri
vačioms mokykloms šiek tiek 
palengvinti medžiaginį gyveni
mą ir buvo priimtas vadinamas

PJŪTIES METAS

(tęsinys)

Judita stovėjo prie lango, ir Jono motina ruošė vai
si grįžusiam — ji dirbo ir Judita nieko nesuprato iš 
senės veido, tiktai matė, kad kruta lūpos. Ar Mykolo 
motinai užteko ką sužinojo: — Išvažiavo gyvas? Judi
tai — ne; ji juto pirmą dalį — išvažiavo, pabėgo, paliko 
ją, jo nėra, nebus. Nebus? Bet jeigu yra gyvas — su
grįš. Jeigu gyvas. Tada žinojo, jog šitai yra svarbiau 
už pabėgimą. Kad tiktai būtų gyvas! — Kodėl neįeina 
Jonas? Jis, tur būt, apėjo visą ūkį, linkčiodamas į šo
nus, kaip senas ūkininkas, kad parodytų, koka jis vy
ras — jam nebuvo nieko kito, tiktai jo gyvuliai ir že
mė. — Ūmai ji užsitvieskė pykčiu: štai todėl reikia 
atimti žmogui turtą. Žemę!

Pagaliau Jonas buvo viduje, bet ir dabar ne tam, 
kad tuojau pasakotų — jis nusiprausė, jo motina atnešė 
naujus marškinius, ji vaišktinėjo aplinkui kantri, lyg 
tarytum nieko nereikėjo sužinoti. Ir tarytum pavyz
dys, kad ir Judita panašiai darytų. Bet ji negalėjoj Su
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10 ATSAKYMU, KODĖL APSIMOKA TAUPYTI 
STANDARD FEDERAL TAUPYMO IŠTAIGOJE

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

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

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

$35.000,000.00.
8. Visi STANDARD FEDERAL direktoriai yra lietuviai.
9. Padėjus taupyti pinigus prieš 11-tą kiekvieno mėnesio dieną, dividen

das mokamas nuo pirmos.
10. Saugumo atžvilgiu nėra panašios įstaigos, kaip STANDARD FEDE

RAL, visoje Chicagoje.
Norėdami perkelti savo sąskaitą į STANDARD FEDERAL, atsineš

kite knygutę, o mes mielai kitus reikalus sutvarkysime.
OHARTERED AND SUPERVISED BY THE UNITED STATES GOVERNMENT. 

Member of Federal Savings & Loan Insurance Corporation.

JUSTIN MACKIEWICH, President
J9TAIGOS VALANDOS: Kasdien, iškaitant Seštad., nuo 9 vai. ryto Iki 4 vai. po pietų. 

Ketvirtadieniais nuo 9 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

SIA.M)AI!ll KAI. SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrqirtia 7114 1
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norėjot, nepaėmiau — viskas jau paimta su viskuo. Vo- .žmonės liko ištikimi partijai iki paskutiniųjų, jie ne to
kiečiai“.

Vokiečiai — pakartojo Judita savyje, ir žiūrėjo į 
raktus, jie gulėjo, kaip suakmenėjusi duonos pluta — 
jais negalėjai nuraminti alkio. Ji nenorėjo pažvelgti 
į Joną — jis, tur būt, juokėsi tylomis, ir taip gi nepasu
ko galvos į moterį kairėje — senės akyse, žinoma, buvo 
įspausta: — Negeidk ne savo namų. — Toliau? — Judi
ta galvojo ir laukė.

Mykolas išbėgo sekmadienyje su (kitais partiečiais 
ir rusais, pasakojo Joniui — jo balsas buvo kaip minia 
balsų, nes užsiminus brolį, Skambėjo šiurkščiai ir šiek 
tiek liūdnai, ir pikto linksmumo, ir laisvės, ir atpildo, 
ir džiūgavimo aidas sklido, kai pasakojo kaip bėgo rusų 
kareiviai, kiti be batų ir dauguma be šautuvų — tikri 
driskiai. — Pamažu plito pyktis — juto Judita — ji 
norėjo pakilti ir išeiti — ten, kur bėgo jie, prie kurių 
ji priklausė. Ir kurie ją paliko — galvojo ji aštriai, lyg 
juto botago kirtį.

Berniokas nustojo valgyti — jis rodė rankomis ir 
net trumpam atsistodavo — tai jis pasakojo, kaip žmo
nės Kaune patys vijo rusus — nuogomis rankomis ati
minėjo iš maskolių šautuvus, gimnazistai atėmė net tan
kus. Rodos, jis pats dalyvavo ten — taip jis kalbėjo, — 
rodos, jis nešiojo partizanų raištį ant savo rankos ir 
valdė šautuvą, ir kėlė lietuviškas vėliavas į stogų vir
šus.

„Tetos Jurgį bekeliant vėliavą sužeidę“ — staiganiuriu džiaugsmu Judita galvojo apie tardymus, kur 
lupdami nagus ar svilindami akis, išgauna paslaptis 'susmukusiai ištarė, ir tuojau pridėjo, kaip ugnį metė:
skubiai, kad nereiktų laukti.

Jonas jau sėdėjo už stalo ir visi susėdo, bet Judita 
lamdė pirštuose duonos plutą. Ir staiga berniokas pra- 

charakteris — gyvenimo sro- bilo, gal jam pačiam buvo įkyrėję stabdyti moterų smal- 
vėje. — Goethe sumą ir rūpestį. Pirmiausia jis išsitraukė iš kišenės

---------- raktus ir padėjo ties Judita:
Daug gali nuolatinė teisiojo „Niėko neberakina“, — tarė ji beveik linksmai — 

malda, — Jok 5, .16 taip ji girdi! — „ir įeiti negalėjau, ir jūsų gukenlių, kaip

— „žydas. Jie susislapstė su ruskiais miesto namuose 
ir šaudė mūsiškius“.

„Melas!“ — sušuko Judita — ir pamatė, kad ji bu
vo pašokusi iš vietos, ir rankas ji laikė, lyg norėjo ap
ginti tuos, kuriuos dabar įžeidinėjo savo kaltinimais 
šitas kvailas vaikėzas. Ir ji žinojo, jog jis kalba teisy
bę, bet jai vistiek lengviau buvo apšaukti šiuos du 
melagiais, negu išdidžiai patvirtinti, jog taip, jos tautos

ke bailiai nei išdavikai, kaip lietuvia, kure bėga, slaps
tos, arba išsigins savo darbų. — Bet ji žinojo, kad ne
sakys to.

„Ne melas!” — sušuko ir Jonas, dabar jis buvo 
įpykęs, jeigu jis tebūtų prie šio stalo vienas ir Judita — 
jis, galbūt, trenktų jai smūgį. Tačiau jo motina ramiai 
prabilo, ir ne sūnui kalbėjo, o Juditai: — „Sėsk ir val
gyk“. — Ir atsisuko į Joną: — „Ar sunkiai sužeidė 
Jurgį?“

„Nelabai — gal tiktai rankos nevaldys kurį laiką. 
Bet daug partizanų žuvo“.

Diena pradėjo gesti, o jie sėdėjo prie stalo ir Jonas 
pasakojo. Mažasis buvo pradėjęs verkti, senoji pakilo, 
pažiūrėjo ir atsinešė jį su savim — ir Judita ūmai pa
galvojo, kEtd tai visai ne jos vaikas, o jos vyro motina 
pati pagimdė, kad pasiliktų sau vietoje to, kuris pabėgo. 
Tačiau dabar ir tai neskaudėjo, ji tiktai mintyje ragino 
Joną: Toliau? — Ir negalėjo pati suprasti, kodėl ji 
klausosi tokių dalykų, kurie jai bjaurūs, kurie vis la
biau ją gniuždo.

Jonas žinojo tiek daug, lyg gyveno Kaune metus — 
taip jis buvo prisisėmęs iš giminių viską — ir Judita 
stebėjosi, argi ji negyveno Kaune? Ar tikrai taip buvo, 
kaip čia pasakojo? Kad žmonės rusų laikais bijojo ir 
kvėpuoti ir vaikščioti ir vienEis kito, kad niekuomet ne
žinojai už ką atsidursi į kalėjimą, o ten patekęs jau ne
turėjai vilties, jog po teismo liksi išteisintas, nes teis
mas buvo miręs. — Melas, — kalbėjo ji sau — ir ste
bėjosi vėl, klausydamosi, kad daiktai ir turtai nyko iš 
fabrikų ir viso krašto ir buvo išvežama į Rusiją, kad 
darbininkas keikė dar drąsiau už poną savo naujus val
dytojus, nes jie nenorėjo tokios valdžios. Darbininkai 
nenorėjo ?

.(Bus daugiau)
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PRANEŠIMAS IŠ ST. ANTHONY 

TAUPYMO BENDROVES
darytų skolų ant pirmų morgičių 
siekia' $12,000,000.00.

Taupytojams per visus praeitus 
metus buvo išmokėta virš $315,- 
000.00 dividendais. Ir kad yprati- 
nus žmones pradėti taupyti ir ati
daryti sąskaitas, buvo apdovanoti 
su dovavnomis virš 5,000 taupyto
jų. Kad ir toliau pripratinus tuos, 
kurie dar nėra pradėję taupyti ar
ba tie, kurie netiki kad apsimoka 
taupyti, per visą Liepos mėnesį 
bus duodamos veltui dovanos, ku
rie pradės naujas taupymo sąs
kaitas su naujais pinigais: kurie 
pradės naują sąskaitą su $5,000.00 
ar daugiau arba šią sumą padės 
ant einamos sąskaitos, gaus veltui 
laikrodėlį, rankogalių sagtukus, 
plunksną ir pieštuką; su $2,000.00 
sąskaitoms, gaus žiebtuvėlį, plunk
sną ir pieštuką; pasidėję $50.00 ar 
daugiau, bet mažiau kaip minėtas 
sumas, gaus stiklinę peleninę. No
rintieji perkelti sąskaitas į ST. 
ANTHONY BENDROVĘ, galite 
atsinešti knygeles ir tai bus pada
ryta veltui.

ST. ANTHONY TAUPYMO 
BENDROVES antrašas yra 1447 
South 49th Court, Ciceroje; tele
fonas: Townhall S-8131; raštinės 
valandos: atidara kasdieną ir už- 

, daryta trečiadieniais; bendrovės 
vedėjas yra visų gerai žinomas 

į lietuvių prietelis Juozas Gribaus- 
kas.

Tvarko 1,500 lėktuvų 
kasdien

Chicagos Midway aerodro
mas yra didžiausias pasaulyje. 
Čia kasdien pakyla ir nusilei
džia vidutiniškai po 1,500 lėktu
vų. Juos tvarko vienas vyras 
kontroliniame bokšte, duoda 
mas nurodymus per radiją. Pi
lotams jis pasako kokie kiti lėk 
tuvai yra jo kaimynystėje ir 
liepia laikytis trijų mylių nuo
tolyje nuo jų. Kada yra debe
suota ir ūkanota, naudojamas 
radaras ir tada iš kontrolinio 
bokšto matomi lėktuvai už 45

mylių. Lėktuvams nusileisti vie 
tą nurodo pagal kompaso kryp
tį. Jeigu kada užgula sunkūs 
debesys, lėktuvai skrenda ratu 
aplink aerodromą nutolę nuo 
kits kito per 1,000 pėdų, kol 
debesys išsisklaido.

Atostoginiai užsiėmimai 
paikuose

Chicagos parkuose atidaroma 
vasaros užsiėmimai vaikams. 
Net 36 tų vasaros stovyklų ve
dėjai išėjo specialią programą, 
išmokdami įvairiausių rankdar 
bių, kurių dabar savu ruožtu

mokys ateinančius vaikus. Prie 
plokštelių muzikos bus prave
dami įvairūs vaidinimai. Kas
dien parkuose vaikams nuo 8 
iki 14 m. amžiaus bus užsiėmi
mai pradedant 9 vai. 30 min. 
ryto ir baigiant 4 vai. p.p. Ta 
programa tęsis septynias savai
tes. Prasidęjo liepos 4 d.

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2846 W. 69th St. REpublie 7-1941

M O V I N G
A. BENIULIS atiteka įvairiu, 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BL 7-7075 arba 
PR 8-9842

“ IŠ TOLI IR ARTI •'■3
NAUJI OIUCU TPOKAI^ NAUJAUSI KPAUSTrt'fO (PANK/Ai 

HSU PIKTŲ PATTPtKfAS-PISUS !PSĄ±IN(N6AS PATAPNAV/NAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CH1CAG0 36, ILL. Tel. V/Albook 5-9209

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”.
Juozas Gribauskas, Vedėjas

Kodėl laikyti sutaupytus pinigus 
namie po matrasu, komodos stal
čiuje arba paslėptus žemėje, kie
me? Jie gali būti užmiršti, sunai
kinti ugnies, .pavogti arba veltui 
pelės, niekam neatnešant naudos.

Jūs galite įjungti savo dolerius 
į darbą, pasidedant į taupomąją 
sąskaitą ST. ANTHONY TAUPY
MO IR SKOLINIMO BENDROVĖ
JE, kur jie bus visiškai saugūs ir 
atneš dar gero pelno. Kiekviena 
taupomoji sąskaita yra * dvigubai 
saugi, nes yra Federalinės Val
džios Agentūros apdrausta iki 
$10,000.00 ir po priežiūra Illinois 
Valstybės. Kad gavus dabartinį 
3% mokamą dividendą ant visų 
pinigų, nereikia išlaikyti desėtką 
metų ar tai mėnesių, bet pradės 
nešti nuo to mėnesio 1-mjs dienos 
jei pasidėsi! prieš 10-tą dieną. Bir
želio 30-tą dieną buvo taupytojams 
išmokėtas rekordinis dividendas 
sumai virš $168,000.00 už pasku
tinius 6 mėnesius.

Nuo Liepos 1, 1955 iki Birželio 
30, 1956, bendrovės turtas padidė
jo nuo $10,000.00 iki $14,000.00; 
skaičius taupytojų padidėjo nuo 
7285 iki 9,330; skolintojų skaičius 
dabar siekia 1,310, sumai visų pa-

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

VIENINTELIS LIETUVIŠKAS NAKTINIS 
KLUBAS CHICAGOJE

UNIQUE LOUNGE IR HAVAJIŠKAS 

KAMBARYS

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

DAINŲ ŠVENTĖS svečių pasilinksminimo centras.
1522 West 51st Street 

(5100 į pietus ir 1500 į vakarus)

ROOSEVELT FURNITURE CO
___ ___ _____  (LIETUVIŲ KRAUTUVE)

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

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

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

U
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IN5URED ) " "

® L '
FEDERAL
SAVINGS
AND LOAN ASS’N'

Chartered & Supervised 
by the C. S. Government

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chieagoje 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- 

stojlmo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADĖKITE TAUPYTI ŠIANDIEN ’.

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, Iii. 
Phone VI 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres.

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

f

NELAIKYKITE SUTAUPYTŲ PINIGŲ NAMIE!

Atidarykite Taupomą Sąskaitą Šv. Antano Taupymo B-vėje,
KUR JIE BUS SAUGŪS IR ATNEŠ AUKŠČIAUSIĄ DIVIDENDĄ VISOJE CHICAGOJE NUO ME- 

NĖŠIO PIRMOS DIENOS, JEI PASIDĖSITE PINIGUS PRIEŠ 10-tą DIENĄ.

FREE GIFTS fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe

KAD PASKATINUS JUS PRADĖTI TAUPYTI MŪSŲ 14 MILIJONŲ DOLERIŲ STIPRIOJE IR LIETUVIŲ TVARKOMOJE įSTAIGOJE .. PER
LIEPOS MENES) BUS DUODAMOS ŠIOS DOVANOS TAUPYTOJAMS:

VELTUI (nemokamai) LAIKRODĖLIS, 
RANKOGALIŲ SAGTUKAI, PLUNKSNA IR 

PIEŠTUKAS, atidarantiems naują arba papildant jau 

esamą taupymo sąskaitą $5,000-00 VELTUI 
2IEBTUVELIS, PLUNKSNA IR PIEŠTUKAS ati-

darantiems nauję arba papildant jau esama tęupytno 

sąskaitą £2,000 000 VELTUI STIKLI
NĖ PELENINE ATIDARANTIEMS naujų 
arba PAPILDANT jau esamų taupymo suskaitą 

$50.00 ar daugiau.

St. Anthony Savings & Loan Ass’n
1447 So. 49th Court Cicero 50, Illinois
Telefonai: TOwnhall 3-8131-8132 Atidara kasdien. Uždara Trečiadieniais JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas
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Maž Lietuvos Rezistencinio Gardner, Mass. 
Sąjūdžio suvažiavimo

Mažosios Lietuvos Rezisten
cinio Sąjūdžio suvažiavime š. 
m. birželio mėn. 30 d. Chicago- 
je dalyvavo atstovai iš New 
Yorko, Bostono, Pittsburgho, 
Collinsville, Chicagos ir Toron
to.

Suvažiavimas praėjo darbin
goje ir pakilioje nuotaikoje. 
Buvo konstatuota pažanga mū
sų veikloje politinėje ir organi
zacinėje plotmėje, taipogi ir Lie 
tuvos vakarų sienų problemos 
gvildenime ir ryškinime. Ta pro 
ga suvažiavimas pareiškė pa
dėką Amerikos Lietuvių Tary
bai už suteiktą paramą NLRS 
veiklos žygiuose.

Lankosi mirtis

Birželio 22 d. mirė Domicėlė 
Lasauskaitė - Brazauskienė, su
laukusi 78 metų amžiaus. Buvo 
kilusi iš Vilniaus krašto, No- 
ėios parapijos. Paliko vyrą Bro
nių ir sūnų Petrą So. Bostone. 
Palaidota bažnytinėmis apeigo
mis. »

Taip pat mirė Master Serge- 
ant Joseph J. Stankaitis karių 
ligoninėje Tokio, Japonijoje, po 
trumpos ligos. Jis buvo ištar
navęs JAV kariuomenėje 26 me
tus ir buvo sulaukęs 43 metų 
amžiaus. Kūnas bus pargaben
tas 2 Gardnerį, kur bus palaido
tas kariškomis apeigomis. Pa-

Palieka galioje praeitų metų 
nutarimai Toronte dėl MLRS 
santykių su kitais politiniais j šventėje, 
veiksniais ,užakcentuojant ML
RS norą eiti vienybės keliais 
ir bendradarbiauti su visais Lie 
tuvos laisvinimo veiksniais.

Buvo aiškinti MLRS santy
kiai su Mažosios Lietuvos Ta
ryba Europoje, pasidžiaugta į 
jos pasisekimais sunkiose darbo j 
sąlygose ir nutarta ir toliau ar- Į 
timai bendradarbiauti ir savi- j 
tarpiuose santykiuose laikytis [ 
nuoširdumo ir pasitikėjimo vi-1 
suose siekimuose.

Buvo nutarta užmegzti ir pa- i 
laikyti glaudžius ryšius su maž 
lietuviais, gyvenančiais kituose 
pasaulio kraštuose.

Suvažiavimas su pasitenkini
mu konstatavo Vilniaus Sąjun Į 
gos priėmimą į Vliką.

Buvo priimtas MLRS statu- 
tas, pagal kurį sudaromas 30 
asmenų Centro Komitetas. Pre
zidiumo pareigas iki sekančio 
suvažiavimo eina M. Brakas — 
pirmininkas, dr. M. Anysas ir 
M. Purvinas — Iv'icep rminin- 
kai, V. Pitkunigis ir J. Vilgalys 
— nariai.

Liepos .mėn. 1 d. visi suvažia
vimo dalyviai dalyvavo Dainų

liko du broliai ir dvi tetos — 
Reinidienė ir Tomkienė.

Trumpai

— sv. Petro ir Povilo Drau
gijos gegužinė, įvykusi birželio 
23 ir 24 dienomis, pasisekė vi
sais atžvilgiais. Pelno liko arti 
350 dolerių. Žmonių buvo daug 
net iš artimųjų kolonijų.

— Lietuvių Piliečių Klubas 

rengia metinę gegužinę liepos 
15 d. Lietuvių Bendrovės sody
boje. Prašomi visi atsilankyti.

— Dr. Pov. Harasimavičiaus 
duktė Paula ištekėjo už Delbert 
Greenvvood birželio 23 d.

— *Louise Kraskauskaitė, ku
ri buvo sužeista su dviračiu, par 
vežta iš Port Chester, N. Y., li
goninės ir sveiksta pas tėvus 
Gardneryje.

— Anastazija Bučienė atšven 
tė 85 metų amžiaus sukaktį. Bi- 
rutininkės, pagerbdamos seniau
sią narę, ją pasveikino. Vietinis

I.Ji.O Z13DUVO 
Daugelyje Chicagos kino te

atrų šių ometu rodomas filmas 
“Man \$ho Never Was”. Filme 
didelė intry.ga; britų laivynas 
ruošdamas vakariečių desantus 
į Siciliją, nori sudaryti naciams 
įspūdį, kad bus puolama Grai
kija. Paima iš ligoninės lavoną, 
mirusį plaučių liga, aptaiso jį 
aviacijos karininko uniforma, 
prisega padarytus slaptus do
kumentus — neva vakariečių 
puolimo planus — ir tą lavoną, 
su netikrais asmens dokumen
tais, iš submarino paleidžia pa
lei Ispanijos krantus. Naciai 
tuos tariamus slaptus dokumen 
tus nufotografuoja ir pasiunčia 
savo šnipą ištirti, ar verta pa
tikėti tais slaptais puolimo pla
nais. Nacių šnipas pasiekia prie 
šo užnugarį. Įtemptas špionažo 
ir kontrašpionažo veikimas, pra

matymas įvairių aplinkybių da
ro filmą įdomų. Naciai patiki 
ta sufalsifikuota depeša >r savo 
jėgas nukreipia į Graikiją, ati- 

j traukdami iš numatytos pulti 
Sicilijos. Filme pavaizduoti įvy 
kiai esą buvę tikrai, tik vardai 
pakeisti. Tas vakariečių gudru
mas išgelbėjęs apie 30,000 gy
vybių.

Ekvatoriaus vaizdai
Teatras Today (Madison ties 

Dearborn) šios savaitės pradžio 
je rodė Ekvatoriaus (Pietų A- 
merikoje) vaizdus, bananų plan 
tacijas, tiesiamus kelius did
žiuosiuose kalnuose, gyventojų 
papročius. Labai turtinga spor
to, politikos, madų apžvalga ir 
šiaip įvairumų programa, užsi- 
tęsianti valandą laiko.

f
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Apie 14 didžiųjų kalbų yra Kas neis iš namų surasti 
vartojama Indijoje: kiekviena blogį ir nutrinti jį nuo žemės 
iš jų turi milionus kalbančių- paviršiaus, pas tą ateis pats 
jų. Anglų kalba yra labiau iš- blogis ir stos prieš jo veidą, 
silavinusiųjų tarpe. —Ad. Mickevičius

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $19,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS:

Plrmad., antrad., penktad. Ir 
tefitad. 9 Tai. ryto Iki 4:20 p.p.

Trečiad. 9 ryto Iki 12 vai.. 
Ketvirtad. 9 vai. Iki 8 vaL vak.

CHICAGO SAVINGS NAUJAS NAMAS

c:
“tėvynes g a r s it
Valandėlė transliuojama per WDOK 
stotį, banga 1260, kiekvieną penk
tadienį 7 vai. vakare.
Klubo pirm. J. STEMPUŽIS

1203 E. 74TH STREET 
Cleveland 3, Ohio, tel. EX 1-2296

£

PIGIAI IR SARGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
utį u naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2313 W. 91 st St. Chicago, III. 

Tel. PRescott 9-2781

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITTON AS, Prez.
3039 So. Halsted St.

T ei. VIetory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Priataty 
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

AR VERTA?
12.00 j metus. kad užlaikius graži tie 
plauku!,. Mėgink NEW ERA — per. 
40 metų pasekmingai vartojamas 
Siųskite 82.00 už 8 OI. bonką.

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

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR I-AIKRODZIA' 

Pardavimas Ir Taisymas
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

Kairėje matote būrį įtakingų asmenų, 1955 m. rugsėjo 12 
dieną susirinkusių į Chicago Savings & Loan Association 
naujo namo, esančio 6243-45 So. Westem Avė., statybos 
pradžios (ground breaking) ceremonijas. Paveiksle iš kai
rės į dešinę stovi: Jack llealy, vyriausias egzaminatorius 
iš State Auditor įstaigos; John McCarthy, Marųuette 
National Bank direktorių pirmininkas; Barney R. Pict- 
kieivicz, Crane Savings & Loan Asscciatiou prezidentas; 
Julius Brenza, Metropolitan State Banko prezidentas; 
Aliau Anderson, Federal Home Loan Banko viceprezi- • 
dentas; VValter McAvoy, Illinois įstatymus leidžiančios 
įstaigos atstovas; Micliael Hanniga.u, 15-to wardo repu- 
biikonų komiteto atstovas; John Kluczynski, J. A. Vals
tybių kongreso atstovas; Bernice Stephon, Chicago Sav
ings sekretoriaus pavaduotoja; John Pakel Jr., Chicago 
Savings viceprezidentas; John Gregg, Chicago Savings 
viceprezidentas; Anton Valonis, Metropolitan State Bank 
iždininkas, Charles Bechham, direktorius; Perchal Tru- 
deau, Chicago National Banko viceprezidentas; Ealph 
Paslis ir VVilliam Sebastian, Chicago Savings direktoriai.

Kasamojoj .mašinoj sėdi: John Pakel Sr., Chicago 
Savings prezidentas; Miss Elaine Pakel, tarnautoja, 
John F. O’Toolc, 15-to tvardo demokratų komiteto atsto
vas, ir Norbert II. Lamberty, Chicago Savings advokatas.

Į statybos pradžios ceremonijas dar buvo atvykę Mr. 
ir Mrs. A. Rudis, teisėjas Alfonse F. Weils,. kun. E. 
A. Conway, lietuvių anglų spaudos bei įvairių Kcal Estate 
įstaigų atstovai, nors paveiksle jų ir nėra.

* z

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

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

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

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

darantis naują sąskaitą arba padidi
nantis savo seną sąskaitą su nema
žiau Kaip $10.00 — gaus puikią do
vanėlę. O padedantieji nėmažiau 
$1,000.00 gaus kamerą arba nepa
prastą 4 asmenij stalo setą. Vaikai, 
atėję 3U tėvais, taip pat gauna dova
nų.

Chicago Savings per 32 metu saugiai ir pelningai tarnauja savo taupytojams. Per visą tą laikotar
pį ji visada išmokėdavo aukštesnį dividendą negu didžiuma kitų finansinių įstaigų. Toliau gyvenan
tieji pas mus gali taupyti laiškais. Norint sužinoti mūsų mokamus dividendus ir mūsų teikiamus ver
tingus patarnavimus, prašome mums paskambinti GRovehill 0-7575. a

Pas mus taupomi pinigai yra pilnai apdrausti.

CHICAGO SAVINGS anl LOAN ASSOCIATION
6234- South Western Avenue

A W a ra — pirniad. nuo 12 iki 8 vai., antrad. ir penktad. nuo 9 iki 4 vai., ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai., trečiad. uždaryta visą dieną, o šeštad. nuo 9 iki 2 vai. po pietų.

/
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PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomas DR. FRICAS BIN- 

TAK1S ir jo žmona DR. STASE 
STAUKELYTft-BINTAKIENft, gi
mus 1916 m. Jieško sesuo daktarė. 
Atsiliepti: Dr. G. Mlcevičius, 750 
So. State Street, Elgin, Illinois.

Pajieškomi: 1) KUNIGUNDA
BF.NGALDIENP. - SEDERAVIčlE- 
Nft, d. Kazio iš Šakiij. 2) ALBER
TAS JAKRIONAS, apie 40 m. ainž., 
gydytojas, studijavęs Kaune, išvykęs 
j Ameriką 1938 ar 1939 metais. At
siliepti: PETER BANYS, M. D. 
North First St. and Highway 116, 
Hanna City, UI.

Pajieškomi: 1) MARIJA PAU- 
LIUKONIENfi, Vinco, gvv. Čikagos 
mieste. 2) ONA URBANAVIČIE
NE, d. Vinco. 3) MIKAS ŠVEDAS. 
Pajieško Antanas Valiukas, Kom
jaunimo g-vė Nr. 37, Kybartų m., 
Lithuania.

Paiieškomi: 1). LEOKADIJA STE
PONAITYTE ŽEMGULIENfi, 2). 
JONAS ir VINCAS STEPONAI
ČIAI. Jieško giminės Sibire. Kreip
tis: Leonas Gylys, 3236 S. Hals
ted Street, Chicago 8, Illinois.

Paiieškomas JUOZAS ZINKEVI
ČIUS, anie 38 m. amž., buvęs 
tremtyje, Vokietijoje. Jis pats ar
ba žinantieji apie ii prašomi pra
nešti. Mrs. A. Gudaitis, 5617 Ar- 
thur Avė., St. Louis 9, Mo.

ALFONSAI M. RADVILUI, linku- 
vietis, tunu žinių iš Lietuvos apie 
Alfonsą Beinorą. Prašau kreiptis1 
pas Algirdą Manvyda: 1446 Sum- 
mit Avė., East St. Louis, 'Illinois

Pajieškomi: KOSTANTINAS BA
LULIS, s. Adomo ir LIUDVIKAS 
BALULIS, s. Adomo. Atsiliepti: 
Albina Vaičikauskienė, Nesterskij 
rajon., Zavetimskij s/s, Kolclioz. im. 
Micurina, Kaliningradįskaja oblast, 
LTTHUANTA.

DETROIT’o BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės į

ELSEA REALTY St INVEST
MENT COMPANY 

atstovą
VLADA BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

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

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT
393 We»t Grand Boulevard

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

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Trcč. ir įeit. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRBINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-6145 
GENERAL CONTRACTOR

Atlieka Jvalrlijs'- statybos, pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stallnin- 
kystBa cemento, mūrijimo, elektros 
plumbingo, dažymo Ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų įrengimas 
pastogšae Ir skiepuose.

Klausykite
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor - WPAG — 1050 ldio 
eycles

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

15756 Lesure — Detroit 27, 
Michigan

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltimilllllllllllllllllllllllllllllRflBIRIB

UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos, 
—tai visų gerų lietuvių pa
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo
kus.

40 įvairių vokų $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę: A _
DRAUGAS

2834 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois

(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii

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

baterijos ir automobiliams dalys. Ei ręst o ne padangos.
1934 We«t 59lh Street Tel. GRovehiU 6-9136

M CKHAB, puma arto

Linksmiau
Geriausias pabučiavimas
Traukiniui apleidus tunelį, 

paraudonavusi mergina pasa
koja savo sužadėtiniui:

— Oh, Antanai! Kaip maty
ti, tai tamsuma suteikia tau 
daugiau drąsos. Niekad taip 
karštai tu manęs nebuvai pa
bučiavęs.

— Tai ne aš! — užprotesta
vo susijaudinęs Antanas. O 
pažvelgęs piktai į sėdėjusius 
netoli tris jaunus vyrukus, 
grasinančiai pareiškė: — Kad 
žinočiau, kuris jų tą padarė, 
tai... pamokinčiau jį.

— Oh, Antanai, — atsiliepė 
mergina — man atrodo, jog jis 
nereikalingas tavo pamokos.

Nereikia jaudintis
Užeina žmogus į karčiamą ir 

mato kaip sėdi prie stikliuko el
geta, kurį tik neseniai matė 
prašantį išmaldos.

— Žmogau! Prieš keletą mi
nučių dar elgetavai, o dabar 
štai čia sėdi ir geri!...

— Tai nieko, ponuli, aš tuo
jau ir vėl ten einu....

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

U WOE8 stoties — Banga 1S»» 
NUO PIKMAO. IKI PENKTAD. 

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
8E8TAD. 8:10 Iki B:SO ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAD. 8:30—9:30 v. r. i* stoties 

WOPA — 1490 klL 
Jhlcago », -U. HEmlock 4-1411

7111 So. ROCKWELL ST.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GfiUNYČIA 
Geriausios geiSs <181 vestuvių, banke 
*.ų, laidotuvių Ir kitų paouoAlmu.

1441 WEST 63RD STREET 
reL FRospect 8-0833 Ir PR 8-0834

Duoną Ir įvairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3889-41 S. Lituanica Ava. 

TeL OUffside 4-6370
Pristatome į visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat te
siunčia į visus artimuosius 

miestus.

fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

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

Gera maudymuisi vieta 
................................................ imi

Namie
— Kur jūsų namai, pone 

šturmane ?
— Mes jūrininkai visur na

mie.
—O kur jūsų žmona?

-- Namie...
s ,

Vykdė patarimą
— Tamsta šiandien blogai 

atrodai. Ar tamsta vykdei ma
no patarimą — tik trys ciga
rai per dieną?

— Taigi, pone daktare. Anks
čiau aš, mat, visai nerūkiau...

putinkite “drauga” i Skclbkites "Drauge”!

Kviečiame draugus ir pažįstamus atsilankyti į

PASILINKSMINIMO
VAKARĄ

Šeštadienį, liepos 7 d., 8-tą vai. vakare
BRINO SVETAINĖJE

4342 S. Hermitage Avė.
Prie geros užkandos, muzikos ir gėrimų tikima

si praleisti su jumis linksmai laiką. Kartu bus šven
čiamas mano dukters Onutės gimtadienis.

VERONIKA A. RRINAS

ENGINEERS
Work and Live In The Nation’s Finest Cllmate at

R O H R
Bear beaiitital San Diego, California

DESIGN ENGINEERS 
STRESS ENGINEERS 

WEIGHT ENGINEERS 
LOFTING ENGINEERS 

THERMODYNAMICISTS 
METALLURGISTS

Today with more than 8,000 employees, Rohr is the worM’s 
largest producer of ready-to-install Potver Packages for both 
comimercial and military planas — along ivith the making 
of over 30,000 other aireraft parts.

WHAT 1$ A POWER PACKAGE?
In building a Power Package, RoJir Aireraft Corporation 

starta with a bare aireraft engine and builds the motor 
mount, sheet metai cowltag, panda, diaphragnm,, supporting 
strnetures, air duetą, fuel and oi llnes, electrical harness 
assemblies, and inetalls other items necessary for the en- 
gine’s operation — To make a complete Power Package 
ready to install on the airplane, more than 4,000 Rohr-built 
parts go Into the Power Package.

Bright yonng men are offered outatanding career po- 
sitions with opportunities for advancememt at faet-growing 
Rohr in Southern California — heart of the Mg bustllng air
eraft industry. Pirm commitanenta will be made. Relocation 
assistance to those accepted.

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

Industrial Relations Manager, Dept. D.

ROHR AIRCRAFT CORP- 
0F GHULA VISTA, CALIFORNIA

9 Milės 8. of Rnnny San Diego
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigūs, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontier 6-1882
(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;

HELP WANTED MALĖ

ll ....

LAKE ZURICH—Leav. city, mušt 
sėli 2 bdrm. Ranch with family 
rooms; 2 ear gar., appl. storms, 
water softener, carpgt., venitian 
blinds, city sewers-water. Close 
to lake. GEneral 8-6222

Remkitc dien. Drangą!

“Karščiai, karščiai, karš
čiai-.” — dienos tema. Koks 
vėsintuvas būtų tinkamiausias 
Tamstos butui: vežiojamas ar 
stationarinis, paprastas ar visiš 
kai automatinis. Klausk pas 
Gradinską, J. G. Television Co., 
2512 W. 47th St., FR 6-1998.

AUTOMOBILE^ — TRUOK8 
automobilis! — Sunkvežimiai

VIKTORO KOZIOOS 
Uetuvlžka gaaollno stotie Ir auto .

taisymas
atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.

CLASS1FIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

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

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

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 

visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE '

2735 W. 71st St — WA1. 5-6015

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

KUTRA-NORKUS REALTY
SEAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030

FRospect 8-3579 (vak. Ir sekmad.)

BARflENAS. Pietvakariuose gra
žus mūrinis bungalow. 6 ir 3 kamb. 
arba 3 po 3 kamb. Visi su baldais. 
Dabar pajamų $229, plius 3 kamb. 
butas savininkui. Karšto oro šildy
mas alyva. Garažas. Greitam parda
vimui tik $17,800.

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

Šioje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
NORVILAKUR8IUS

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PBospect 8-5454

P. STANKOVIČIUS
OBAL ĖST. ir INSUB. BROKEBI8 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 So. Halsted St 

Pt EAnzbe 8-2791
plrkltl - parduoti namu* 

ūkius, blsnlua. Parūpina paakolaa 
draudimus ir daro vertimus. Tvarkė 
Imigracijos dokumeptua Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

McHENRY - Recently 
built 2 ranch homes on 
4 ac. wooded land. 1 
lge 2 bdrm., gar. and 
bsmt. 1 smaller 1 bdrm. 
util rm. Perf. for income 
Owner Rte 4, Box 740, 
phone 995J.

LOMBARD
Savininkas parduoda 5/z kamb. 

medinį namą. 5 m. senumo, “sun
keli living room”, kilimai, židinys, 
didelė 24x26 pėdų pastogė, garažas, 
patio, pilnas rūsys, apsodintas skly
pas, apie I/2 akro žemės. Alyva a|> 
šild. Tuojau galima užimti. LOm- 
bard 2245-M.

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

PALATINE

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

PALATINE 18R2

CRYSTAL LAKE — BY 0WNER
Ranch home on eorner lot, 3 blocks 
from lake. 2 yrs old. Plast. walls, 
oak f Irs, large knotty cedar and 
cer. tiljR kit. Tile bath. 2 bdrms. and 
den. Living rm. with pieture win- 
dow. Auto. oil ht. Alum. eombin. 
storins and screens. l/a car garage. 
$12,600 or make an offcr.

CRYSTAL LAKE 1363W2

TIKTAI $10,500, pilna kaina. Mū
rinis, 2-butų 5 ir 4 kamb. Gara
žas. Geram stovy. Apylinkėje 28th 
ir Sawyer. Įmokėti $2,500. SVO- 
BODA, 3730 W. 26th St. LAwn- 
dale 1-7038.

CICERO. 2-jų butų mūrinis bun- 
galow — 6 ir 3 kamb. Nuomos 
$60 į mėn. Karštu vandeniu ga
zu apšild. Gražus namas. $24,500. 
SVOBODA 6018 Cermak Rd. BI- 
shop 2-2162. 

REAL ESTATE
Medinis 5 kamb. 2 mleg. Ir porčlų 

kambarys. Centr. šild. — alyva. Ho- 
inan ir 63 apyl. Didelis sklypas. Daug 
gčllų Ir medžių. $14,500.

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

Medinis — krautuvė ir 5 kamb. 
Labai gerai einantis biznis. Įkainuo
tus skubiam pardavimui. Brighton 
Parke.

Mūrinis 4 kamb. Centr. fiild. Gage 
Parke. 10,500.

Mūrinis 3 bt. ir krautuve Brigh
ton Parke.

ŠIMAIČIAI
Realty, Bullders, Insurance

2737 West 43 St.
CLifside 4-23GO

PARDT'ODAMF, NEBRANGIAI mū
sų 2-jų augfttų “pressed briek” mūro 
namų. Gazu apšildomas. Turi būti 
parduotas. Arti Archer ir Loomls. 
lAfeyette 3-0335; po 5 v. vak. — 
IAfayette 3-9234.

BY OWNF,R. BENSF.NVIMjE —
6% rm., 2 bdrms.; tile bath, shower, 
tile cab. kit.: llv. rm., din. rm. Clos- 
ed rear porch. htd. Expand. attic. 
Full bsmt. 2 % car gar. Adjoining 
lot available; storms-screens. $18,000 
$18,000. . Le j. *

Owner. * ' *
Bensenvllle 1930-W

BY OWNER 
ANTĮ OCH

Year ’round home on vvooded lot 
on East Loon Lake. 3 bdrms., comp. 
liv.-dip. rm. natl. firepl., cab book- 
case, sun perch, cab. kit., full bemt., 
oil ht., 2 car gar. Lot 13 2x224. 
Lake rights, swimming and fishing. 
Mušt be sfcen to bei appreciated.

Very reas.
Antioch 478J2.

BARRINGTON
By owner

NORTH BARRINGTON 
COUNTRYSIDE

De luxe 7 rm. ranch. By owner. 
Scenic ac. hilltop site. 1 yr. old. 
face brk and stone, ųuality built 
thruout. Extra large liv. rm. with 
paneled wall bookslielves and and 
erab o'rchard fireplace. Separnte 
dining rm. .Largo fam.ily kitehen, 3 
bdrms., 2 full baths, 8 elosets and 
panel|ed den. Thermopanej pieture 
windows, carpeting, eomb. stonus 
and screens, full bsmt. with fire
place, 20x15 ft. Screened porch, 2 
car att. gar. Priced for immed sale, 
low 40s.

Barrington 2264

MARQUETTE PARKE — 5 khm. 
mūrinis bungalow. Modemiška vir
tuvė ir vonia. 2 autom, garažas.

REpublic 7-5720

BRIGHTON PARKE. 2-jų butų 
mūrinis — po 5 kamb. Gaz.u apšild. 
2 autom, garažas. 4428 S. Campbell 
Avė.

PROGOS — OPPORTUNITIES

By Owner
Grocerland Store

Good North side trans. eorner lo- 
eation. Meat Market, produce — 
hnkery. Exeel. opp. for buteher, 
donhle store. RAvenswood 8-2490

IŠNUOMUOJAMA

IŠNUOM. erdvus kambarys vie
nam asmeniui Marųuette Parko apy
linkėje. Skambinti

HEmlock 4-4494 arba 
REpublic 7-7257

MISCĖLLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTCBA
Visų rūšių apdr&udoa. Automobi

lių finansavimas. N o ta ristas. Valsty- 
būs patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrandas kitur 
pasltelrauklts pas mus

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook Ū-ŪŪ71

INTERSTATE INSfRANGE AOENCV 
#108 S. Ashland Avė., Chicago 341, III

NUO UZSISENftJUSIŲ 
H RAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IB ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kuris kenčia nuo SENU AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai eSdštl Ir naktimis 
miegoti, nes jų užslsenSjuslos žaizdos 
aležti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
aležšjluų Ir skaudšjlms senų atvi
rų Ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatybes palengvins jūsų skaudejl- 
mg ir galBsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ją taipgi nuo skau
džių nudegimu. JI taipgi pašalina 
Dleššjluia ligos vadinamos P8ORIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos aTHLETE'H FOOT, su
stabdo džiovinimų odoa Ir perplyšlm, 
tarpplrščtų. Yra tinkama vartoti nuo 
lžlūstančlos, suskilusios odos dedlr- 
rinlų, odos Išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo te 
virtinių odos ligų. L*
gulo Olntment yra 
parduodama po T 5 
et., I1.IB. Ir R8.50.
Pirkite vaistinėse Cbl 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllsraukee, W'sc.,Oa 
ry. Ind.lr Detroit, Ml- 
ohlgan arba rašyki
te ir atsiųskite >Co- 
ney order |

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy 8t. Chicago 84, BL

HELP WANTED — MOTERYS

SECRETARY
Tins is your opportunity to be- 

eome associated with a leading 
Company. This is a position with 
a definite luture.
REQUIREMENTS:
Shorthand, 90 words j»er minute; 
typing 60 words per minute. 
Forty hour week.

BENEFITS
• ,24 working days, paid 

vaeation
• 8 paid holidavs per year
• Gėnerons siek leave, retire- 

inent plan, hospital and 
insnrnnee program. Phone

MR. C. E. DREW 
COlumbus 1-1278 

LOCAL OFFICE OF

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

Electric Company, engaged in 
research and developinent o f 
nuclear weapons.

Albuąuerąue, New Mexico

Waitresses
FULL TIME or PART TIME 

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

LAUNDRY HELP
EXPERIENCED PREFERRED 

GOOD PAY, FREE HEALTH AND 
WF,LFARE INSURANCE

SPARKLE LAUNDRY 
5114 W. 95th St.

OAK LAWN, ILL.

HELP WANTED — VYRAI

REIKALINGAS BARTENDERIS,
vyras arba moteris. Turi kalbėti 
angliškai. Teirautis po vai. va
kare pas Stanley.

DRexell 3-8514

BUILDING & RKMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

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

ŠI MA1ČI A I 
Realty - Bullders - Insurance 

2737" West 43rd Street

KONTRAKTO RIUS 
STANDARD BU1LDERR, TNG. 
2623 W. (19 st. (^blcago 29, Ui.,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrove:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
* atlieka remonto darbus,
* {rengia aluminijaus langus Ir 

duria.

iiiiiiiiiiiNiiaiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiimiiiiiii

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilU  
= LIETUVIU STATYBOS = 
E BENDROVE =
| MORAS |
« BUILDERS, INC, 77

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

Įvairūs patarimai staty- = 
bos bei finansavimo reika- 5 
lais, skiciniai planai ir na- E 
mų įkainavimas nemokamai. E 

Statybos reikalais kreiptis s
J reikalų vedėja šiuo adresu: s
IONAS STANKUS |
kasdien nuo 4 vai. popiet. = 

= TeL FRospect 8-2O1S =
= 6800 SO. CAMPBELL AVK, 5 
= Chicago 29, Illinois =
Timiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

ŠILDYMAS
A. Stančlauskas ir A. Lapkus

nstolluoja visų geriausių Ameri- 
cos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dv- 
ižių oro vėsintuvus Air condi- 
doners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 8. 49th OOURT, CICERO 
TeL OLymplc 2-9311 nuo 8 vai 

ryto Iki 5 vai. vakaro. 
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympI 

2-6752 Ir OLympto 2-8492

PTRK1TE APSAUGOS BONUS.

<
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QI/|E>’O s E L F
O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH D AMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202

LIEPOS MĖN. 6 IR 7 DIENOMS

J. W. DANT on HANNA and HOGO 90

proof ................................................................................................ Fifth $2-69

t

S AMO V AR Y'ODKA full quart 80 proof $3-69

WttItE HEATHER 94 proof Scotch . . Fifth $^5 g
RON RICO RUM lite, gold Qr dark .... Fifth $^.89 

M0UQUIN 10 yr. old imported brandy Fifth $2-98 "

CINZANO VERMOUTH 

Sweet or Dry Fifth $1.39
KRUPNIK (Honey Punch) Fifth $3.39
KUAFA WlNE .................................................................................... Fifth $1.69
PABST, SCHLITZ, HAMMS, MILLERS 

case of 7 oz. bottles ............................................................... case $3-29

HEINEKENS IMPORTED BĖER. Case 

of 24 bottles

b a
- -

$725 
■-F— —-

Rankomis besilaikydamas 
> kabojo iš lango

Užsidegus namui 855 W. Bel- 
den, Chicagoje, dvi moterys, pa 
mačiusios, kad jų butas perpil
dytas liepsnų ir dūmų, pro lan
gus iš trečio augšto pakibo iš 
lauko pusės, besilaiky damos 
pirštais. Ugniagesiai jas spėjo 
išgelbėti. Tos pergąsdintos mo
terys tai Lucille Whittiker, 42 
m. amžiaus ir Elizabeth Gaja- 
ka, 51 m. amžiaus. Apie 30 as
menų spėjo išbėgti iš degančio 
pastato. Lucille YVhittiker buvo 
pusiau be sąmonės, kai ugnia
gesiai ją pasiekė. Ugniagesius 
pašaukė kaimynai, kai pamatė 
pro langus besiveržiančias lieps 
nas.

Aleksandras Didysis
Ohicagos kino teatruose šiuo 

metu rodomas istorinis filmas 
apie Aleksandrą Didįjį, jo auk
lėjimą ir gyvenimą Makedoni
jos karaliaus rūmuose, jo tė
vo Pilypo ir jo paties karus ir 
žygius net į tolimąją Aziją, ka
raliaus rūmų prabangišką gy
venimą, abiejų valdovų mirtį. 
Filmo pastatymas labai įdo
mus. Šalia patrauklios vaidy
bos, daug didingų gamtos vaiz
dų, masiniai senovės karai, rū
mų papročiai; filmas cinema- 
skopinis, labai ryškus.

Autobuse 4
Sena moteris, nežinodama ku 

rioje vietoje išlipti iš autobuso, 
bakstelėjo lietsargiu kondukto
rių ir paklausė:

— Ar čia yra bankas?
— Ne, ponia, — atsakė užsi

gavęs konduktorius. — Čia esu 
aš!

Nebūtų skirtumo
— Tamsia taikstaisi vesti raa 

no dukterį tik dėl to, kad ji pa
veldi dėdės turtus.

— Nieko panašaus! Ją ves
čiau vistiek, kad ir kieno turtus 
paveldėtų.

Hollywoodo menas
Hollywoodo filmų statytojai 

Arthur Freed ir Buddy de Syl- 
va labai mėgsta laisvalaikiu

piešti? Kaip nustebo jų pažįsta- ri menininkai? 
mi, sužinoję, kad juodu abu par! Ras žin0 Ta4iaQ juodu 
davė po paveikslą ir gavo po 5
1,000 dolerių.

Ar juodu iš tikrųjų tokie ge-

pardavė paveikslus vienas ant
ram.

A. A
STANLEY PIETZ

Gyveno 3946 W. 56th St. 
Tel. LUdlow 5-1531.

Mirė liepos 4 d., 1956, su
laukęs 45 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje.
I’asiliko dideliame nuliūdi

me sesuo ^Jadvyga Pearl, teta 
Xavera Gintilla, jos vyras Pet
ras, kiti giminės, draugai Ir pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas Lacka- 
wicz koplyčioje 2314 W. 23rd 
Place.

Laidotuvės įvyks šcštad. lie
pos 7 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Aušros 
Vartų parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: giminėj
Laidotuvių direktorius Stepo

nas Eackawlcz. Tel. Virginia 
7-6672.

PENKERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

Jau suėjo penkerl metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą žmoną ir 
motiną

A. A.
MARIJONĄ PLANČIŪNIENĘ

Netekome savo mylimos 1951 
m., liepos mėn. 6 d.

Non( laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą mes užprašėme 
gedulingas šv. Mišias liepos 
mėn. 6 dieną 7 vai. ryto šv. 
Antano parapijos bažnyčioje, 
Clceroje ir liepos 8 d. 10:30 
vai. ryto Šv. Mykolo parap. 
bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose da
lyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a.a. Marijonos sie
la.

nus;
Nuliūdę: vyras, dukterys, sū-, 

marti, žentas ir anūkai.

Dideli negimsta
— Ar yra čia jūsų miestely 

gimusių kokių didelių žmonių? 
— juristas teiraujasi miestelio 
gyventojo.

— O, ne. Pas mus gimsta vi
sada tik maži vaikai...

Mielam tremties dienų keleiviui
A. f A.

KAZIUI JONIKUI mirus, 
jo šeimai giliausią užuojautą reiškiame

Pranas Siirbys ir šeima.

s PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas bloku nuo kapinių.
Didžiausiu Paminklams Planų 

Pasirinkimu mieste!

Tfelef — CEdarcrest 3-6335

LIETUVIAI 
TAUPO

lietuviškoje
TAUFVMO 

tfc

SKOLINIMO 

bRNDEOVEJE

1. MĖ5 
MOKAME.
aukštesni 
dividendą,

2. KIEKVIENK
SĄSKAITA 
LIGI k
10.000. •• > 
ap&e austa” 
fsderaline^ 
VALDŽIOS
draudimo 
įstaigoj.

& SĄŽININGAS Itt.
, mandagus 

patarnavimas
AUGUSTAS SALDOKAS PREZIDENTAS.

DARBO VALAKUOS: PIRM. ANTR-.rPENKT-nu- <9-5 v v.
URTVIRTAGlE.NtA.lS: " 9-® **
jEŠTAGttNtAtS: . " V
TR. E<—IAO* C-NIAIS UlOARVTA 

ADEE.SAS 4-O36 S. ARCHER AVĖ. CMtCASO SR.ILL. 

TEU. LA. 3-S-719

A. A.
ALICE WRUBLESKI 

Meldažytė
Gyvenai 5817 S. Whipplc St. 

Tel. REpubllc 7-5088.
Mirė liepos 4 d.. 1956, po

piet, sulaukus 39 m. amžiaus.
Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me vyras Alex, 2 dukterys: A- 
lico ir Diane, brolis ftlichael 
Meidažis, sesuo Virginia Ka- 
menjarin, senelė Erances I)o- 
minski, uošviai Joseph ir Seimą 
\Vrubleskiai, kiti giminės, drau-

Kūnas pašarvotas Lacka- 
wicz koplyčioje 2424 W. 69th 
St.

Laidotuvės įvyks šcštad. lie
pos 7 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į švenč. Pa
nelės Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. I’o 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Ka 
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: vyras ir dukterys, 
laidotuvių direktorius Ste

ponas Iackawicz. Tel. Repub-

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
r. » l <

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
III

Paskolos Duodamės Namų įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westera Avė. Chicago 36, III.

CRANE SAVINGS & LOAH ASSN.
2555 W. 4?th St. Chicago 32, 01.

DISTRICT SAVINOS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8,I1L

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

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

A. A.
ANTHONY VERKUTIS 

(Willis)
Gyveno 2321 W. 69th St.
Mirė liepos 5 d., 1956, 11:45 

vai. ryto, sulaukęs pusės am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Ma
žeikių apskričio. Viekšnių pa
rapijos, Migių kaimo.

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmona Carollne (Gerdaus- 
kaltė), 2 dukterys: Ann, žen
tas VValtcr Alclūnas ir Fran- 
ces, žentas John Scripp, sūnus 
Joseph Willis, marti Geraldlne, 
3 anūkai, brolis Charles, bro
lienė Mary Ir jų šeima, gyv. 
Mlehlgan, kiti giminės, drau
gai Ir pažįstami. Lietuvoje li
ko 3 seserys ir 2 broliai.

Kūnas pašarvotas Mažeikos- 
Evans koplyčioje 6845 B. Wes- 
tern Avė.

laidotuvės įvyks plrmad. lie
pos 9 d., Iš koplyčios 8:80 vai. 
ryto bus atlydėtas! J švenč. Pa 
nelės Gimimo parapijos kapi
nes. Nuoširdžiai kviečiame- vl- 
aps: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti bose laidotu
vėse.

Nuliūdę: žmona. dukterys, 
sūnust žentai, marti Ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Ma
žeika EvAns. Tel. REpubllc 7- 
8600.

A. | A.

KAZIUI JONIKUI mirus, 

jo žmoną Viktoriją, dukterį Danutę ir sūnų 

Joną užjaučiame ir kartu liūdime.

Mikašausku šeima

A. A.

Aleksandra Svetikienė-Sweetack
BALČIŪNAITE

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

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

kas Stanley, ,1r. ir anūkė Nancy, brolis Lionginas Balčiūnas, ir jo 
žmona, kiti giminės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko sesuo Ona 
Gelušienė su šeima ir sesuo Stasė Sakalauskienė su šeima.

Priklausė Švenč. Panelės Nekalto Prasidėjimo IJraug. ir Tre
tininkų Draugijai.

Kūnas pašarvotas Jobu F. Eudeikio koplyčioje 43301 S. Cali- 
fornia Avė.

Laidotuvės įvyks šefitad. liep. 7 d., iš koplyčios 8:.3O vai. ryto 
bus atlydėtas į Švenč. Panelės Nekalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčių, kuno.įe įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pa
dų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

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

0440.

A. A.

STELLA POEDTKE
(PO TĖVAIS RAILAITĖ)

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

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

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

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

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

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

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

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South Calffornia Avenue

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

LIŪDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6846 So. Westera Avė. Air Conditioned koplyėte 
BEpoblie 7-8600 — 7-8601 Aatomobiliam* vieta

TUma, kuria gyvena kltoaa mlaato dalyse; (auatua 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVL 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehlll 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CH1CAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ asociacijos 

i Ambulanaų patarna- fk. Mes turime koplyčių
,vimaa dieną ir nak- fiT rlMoae chicago. ir

i tL ’ Reikale šaukite Roaelando dalyse h

įlojau patarnaujamemu*.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CAL1FORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS _
8307 S. UTUANICA AVĖ. Tel. VArds 7-3401

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

ALFREDAS VANCE
177 UOODSIDE Itd., Riveraide, RL Tel. OLympic 2-524G

POVILAS I. RibiRAY
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MIC1UOAN AVĖ. Tfel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUOMIH
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel YArda 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, Dl. Tel OLympfc 2-1003

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

STEPONAS c. LACKAWICZ
2424 W. A9th STREET BEpablIe 7-1312

1 2314 W. TSrd PLACE Virgin7-6671
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i mus
X Tėvų Marijonų 35 skyr. 

gegužinė įvyksta Brighton Par
ke liepos 8 d. Marijonų semi
narijos sode, Clarendon Hills, 
III. Autobusai išvyksta 1 vai. 
nuo Nekalto Prasidėjimo para
pijos. Seminarija randasi Rout 
83 ir 63 st. Visi kviečiami daly
vauti, nes gegužinė vyksta T. 
Marijonų statybos naudai.

x Lietuvių Dienos metu, lie
pos 4 d. įvykusiame futbolo su
sitikime tarp Chicagos LFK 
‘Vainutas” futbolininkų ir vie
tos latvių “Stars” vienuolikės 
lietuviai pelnė augštą — 8:2 
(6:0) pergalę. Lietuvių koman
doje žaidė: J. Perkūnas, R. 
Koženiauskas, E. Sadauskas, 
V. Omilijonas, A. Martinkus, 
T. Remeikis, V. Povileika, V. 
Stulga, J. Linartas, A. Blandis, 
V. Rekėtis.

x DAINA televizijos bei ra
dijo krautuvė ir taisymo dirb
tuvė perkelta į erdvesnes patal
pas 3321 S. Halsted str., tel. 
CLifside 4-5665.

x Skautų,-čių stovykla pra
sideda liepos 8 d. Custer, Mich. 
Tėvai, norintieji gauti informa
cijų apie stovyklą ir registraci
jos reikalu, prašom kreiptis pas 
A. Levaną penkt., liepos 6 d., 
nuo 7-8 vai., telef. D A 6-2746.

X Kristaus Karaliaus Laivas 
naujas numeris išėjo iš spau
dos. Jame randame keletą la
bai įdomių straipsnių: Svarbus 
gydytojų žodis, Vienuolynų kul
tūrinis įnašas, Atostogos ir pra 
mogos ir kt.. Pirmame straips
nyje rašoma apie gydytojus, 
kurie pripažįsta, kad malda la
bai teigiamai veikia ligonį. Žur
nalas išeina kas savaitę, jį re
daguoja kun. A. Ignotas, MIC.

X Vida Tautvydaitė ir Sigi
tas Zubkus moterystės sakra
mentą priims šv. P. Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčio 
je, 2745 W. 44 St., liepos mėn. 
8 d. 3 vai. p.p. Abu jaunieji yra 
žinomi, kaip aktyvūs lietuvių 
studentiškosios / bendruomenės 
nariai.

X Užuolankos žurnalo nau
jas numeris išėjo iš spaudos. 
Jame rašo J. Kreivėnas, J. Ri
ma šauskas, A. Valentinas, A. 
Vilainis, P. Treigys ir kit. La
bai daug iliustracijų iš lietuviš
kojo gyvenimo.

X Raminta Lampsatytė, jau 
niausią iš visų Dainų šventės 
aukotojų, teturinti apie 7 me
tus amžiaus, bet mėgdama dai
nuoti ir tikėdama, kad greit jau 
greit galės su visais kartu dai
nuoti, Dainų šventės išlaidoms 
padengti paaukojo 5 dol.

X Giedros korporacijos su
sirinkime, kuris įvyko birželio 
27 d., Ona Krikščiūnienė kal
bėjo apie moterų veiklą Lietu
voje.

X Los Angeles lietuviai pri
sidėjo prie mūsų tautos šventės 
— Dainų šventės, ją paremda
mi ir savo aukomis. M. Aftu- 
kienė aukojo 10 dol., dr. J. J. 
Bielskis, A. F. Skirius, B. Gedi
minas, J. Strazdas, B. Budgi- 
nas ir F. Speecher po 5 dol. i

X Paulina Gudžiūnienė grį
žo iš Mayo klinikos, kur buvo 
nuvykus patikrinti sveikatą. Gu 
džiūnienė sirguliuoja per ilges
nį laiką ir turės rimtai gydytis. 
Ji yra stambi visų gerų darbų 
rėmėja, daug yra sušelpus ir 
dar tebešelpia tremtinius. Gy
vena West Pulman kolonijoj.

X Jankauskui Anicetui Drau 
go redakcijoj yra laiškas iš Lie 
tuvos.

IŠ ARTI IR TOLI
I. A. VALSTYBĖSE

— Aleksandra Butaitė, su tė
vais atvykusi iš tremties, bir
želio mėnesį New Yorke pabai
gė šv. Marijos Išminties Aka
demiją, išlaikė valstybinius (Re 
gents) egzaminus ir už pasižy
mėjimus moksle tapo apdovano 
ta medaliu. Ji yra 15 metų am
žiaus ir dabar priimta į kolegi
ją studijuoti chemiją.

VOKIETIJOJ
— Muenchene birželio 19 d. 

įvyko visų Amerikos konsulų 
Vokietijoje, saugumo viršininku 
be ktų Amerikos valdžios atsto
vų ir emigraciją vykdančių or
ganizacijų ' susirinkimas.

Buvo pranešta, kad emigra
cija į Ameriką vykdoma paspar 
tintai ir formalumų sutvarky
mas daug greičiau atliekamas. 
Tačiau vyriausiasis Amerikos 
konsulas Vokietijai paaiškino, 
kad registracija į JAV Vokie
tijoj ir kituose Europos kraš
tuose per organizacijas konsu
latuose gali bet kurią dieną bū
ti nutraukta. Kvietimai (garan 
tijos) gal dar kurį laiką bus 
priimami, bet paskutinis jų su
darymo terminas buvo minimas 
rugpjūčio mėnuo. Tad laikas li
ko labai trumpas. Nenumato
ma, kad šio specialaus pabėgė
lių emigracijos įstatymo yeiki- 
mas būtų prailgintas po Naujų 
Metų.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
— Lietuvos pavergimo ir iš

vežimų sukakčių minėjimai ir 
protesto mitingai kiekvienais 
metais plačiai nuskamba laisvo
jo pasaulio spaudoje ir per ra
diją. Vis daugiau įtakingi poli
tikos vyrai ir žymūs visuome
nininkai ima suprasti ir bent 
žodžiu remti mūsų proteto šauk 
smą dėl vis dar tebevykdomo 
mūsų tautos naikinimo. Tuo 
būdu Lietuvos draugų skaičius 
pamažu, bet nuolatos didėja. Įsi 
gyjame Lietuvai draugų ir Aus 
tralijoje. šiais metais birželio 
tragiškųjų įvykių sukakties por 
įga (Australijos antikomunisti
nės darbo partijos vadai — se
natoriai F. P. McManus ir F. 
R. Sully per bendruomenės laik 
raščio “Mūsų Pastogė” redak
ciją atsiuntė lietuviams šitokią 
užuojautos telegramą:

“Mes reiškiame giliausią 
užuojautą Jūsų tautiečiams, 
kenčiantiems nuo komunistinės 
tironijos ir sykiu užtikriname

X Sol. Valentina Cinkaitė- 
Kojelienė š. m. liepos mėn. 1 d. 
pasirašė sutartį su Pavonne o- 
peros teatru 1956/57 m. sezo
nui.

Dainuos Violetos partiją “La 
Traviata” Verdi operoje, stato
mą italų kalba ir fėją “Hansel 
and Gretel” Humper*dick opero
je, statomą anglų kalba.

X Jonas Nutautas baigė 
Notre Dame universitetą aero
nautikos inžinierium ir buvo pa 
kviestas dirbti Californijos vals 
tybėje, kur tuojau išvyko ir ap
sigyventi. Jono motina ir sesuo 
Silvia gyvena Brighton Parko 
kolonijoj.

x Mrs. Ona Brazdžionis,
4544 So. Califcrnia Avė., po 
antros operacijos guli namie ir 
negali dar vaikščioti. Jei kas 
galėtų pagelbėti jai įr jos 2 ma 
žom dukrelėm, prašomi kreiptis 
į Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švč. kleboniją, 2745 West 44th
Str. Telef. LAfayette 3-6020. ' j°« kad ten kunigai, kalinių dar 

‘ bužiais apsirengę, daug kur slap 
taz kasdien laiko šv. mišias. Ta 
proga primenama, kad į Sibirą 
išvežta vienas lietuvių arkivys
kupas, trys vyskupai, 700 ku
nigų, apie tiek pat vienuolių. 
Pamaldos vietomis laikomos ka 
syklose giliai po žeme. Dauge
lis eina prie šv. komunijos. Per 
paskutines Velykas vienose ka
syklose net 400 lietuvių priėmę

x Jau pasirodė nauji 1957 
m. modeliai televizijos, radijo 
ir Hi-Fi, pagaminti'JAV didžių 
jų firmų; juos demonstruoja 
inž. A. Semėnas moderniai į- 
rengtose naujese patalpose Dai
nos krautuvės: 3321 S. Halsted 
str., tel.: CLifside 4-5665; čia 
taipgi perkelta ir televizijos bei 
radijo taisymų dirbtuvė.

Todėl, kas apsisprendė emi
gruoti, turi nė dienos neatidė
liodami legistruotis ULRA/ 
BALF emigraciniuose biuruose, 
kartu įteikdami anketą. Mūsų 
organizacija tuoj duos eigą ir 
visą pagalbą.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Žibinto 4 nr. jau išėjo iš 

spaudos. Nr. žymiai padidintas 
ir paskirtas vysk. V. Padolskio 
apsilankymui pagerbti. Turiny
je: Šv. Tėvas meldžiasi už Lie
tuvą, J. Karkluvos Sekmadienio 
palaima, I. Joerg novelė Auksi
nės sagos, K. Vilkonio novelė 
Rūpintojėlis verkia, kun. dr. P. 
Celiešiaus Pasiryžimas, M. T. 
Monro Skaitykime Šv. Raštą, J. 
Kuzmickio Išganytojo Senelė, 
kun. A. Steigvilo Šv. Mišios — 
Bažnyčios auka, V. Barclay 
Šventoji Drobulė; be to, Moti
na Assunta Goretti apie savo 
dukterį, platus D. B. pirmojo 
lietuvių katalikų kongreso ir 
vysk. Padolskio apsilankymo ap 
rašymas, naujas skyrius — Fa- 
timos atgarsiai su Pranciškaus 
ir Jacintos motinos aprašymu, 
platokas Naujų Leidinių sky
rius ir k. Šis nr. gausiai iliust
ruotas vysk. Padolskio apsilan 
kymo vaizdais.

“Žibintas” pres. 2 dal., redak 
torius — kun. J. Kuzmickis. Ad 
resas: 21, Ann Place, Bredford 
5/England.

mūsų didžiausią paramą kovoje 
kovoje dėl Jūsų tėvynės išlais
vinimo”.

Tai pirmas kartas, kad Aust
ralijos oficialūs valdžios asme
nys atsiuntė lietuviams pana
šią nžuojautos telegramą.

— Lietuvos Kariuomenės Kū 
rėjų-Savanorių Sąjungos na
riai, gyveną Sydnėjaus apylin
kėse birželio mėn. 2 d. turėjo»
savo susirinkimą, kuriame bu
vo išrinkta nauja Australijos 
skyriaus valdyba: pirm. — V. 
Šliogeris, sekr. — J. Kapočius 
ir ižd.—E. Migevičius. Kandida 
tai — V. Juzėnas ir Vyt. Mo
ras. Rev. komisija: P. Šalkaus
kienė ir Al. Zinkevičius.

— R. Soudargienės vadovau
jamas Sydnėjaus Vaikų Teat
ras, prieš kiek laiko sėkmingai 
suvaidinęs pačios vadovės sce
nai pritaikintą pasaką “Eglė 
žalčių karalienė”, pradėjo repe
tuoti naują veikalą — trijų veik 
smų pjesę “Pupų berniukas”.

— Sydnėjaus skautų vietinin 
kija paskutiniu metu labai iš
augo — pasiekdama penkių sa
varankiškų- vienetų. Rajono va 
do įsakymu vietininkijai pakel
ta į tuntą, suteikiant jam “Auš 
ros” vardą. Tuntui vadovauja 
iki šiol vietirfinkijai vadovavęs 
dr. sktn. V. K: šonas.

LIETUVIAI SIBIRE
— Juozas Urmonas, buvę3 

Ateitininkų Federacijos tary
bos pirmininkas, ėjęs Federaci
jos vado pareigas, 1951 metais 
mirė (ar žuvo) Sibire, Irkuts
ko gubernijoje.

— Sibire lėtiniai tebeprak
tikuoja savo tikėjimą — prane
ša apie NCWC žinių agentūra, 
panaudodama Romoje lietuvių 
leidžiamą žinių biuletenį. Apie 
tremtinius lietuvius iš Sibiro ži 
nių parvežė iš ten paleistas dr. 
Juozapas Scholmer. Jis pasako-

DVIRAČIAIS PER AMERIKA

Dvi merginos iš New York City išvyksta dviračiais į Californiją. Iš 
ten jos tikisi pasiekti Havajus laivu ir toliau važiuoti dviračiu. (INS)

PAVERGTOJE LIETUVOJE
— Pulk. Silvestras Leonas, 

buvęs Lietuvos kariuomenės 
teism0 pirmininkas ir Smeto
nos vidaus reikalų ministeris, 
grįžo iš katorgos į Lietuvą ir 
parašė laišką savo giminaičiui, 
gyvenančiam Los Angeles Ca- 
lif. S. Leonas rašo, kad daug 
kentėjęs, daug keliavęs,, dabar 
sunkiai gyvenąs, bet tikįs savo 
gyvenimo sąlygų pagerėjimu.

— Iš Pakruojo mums rašo: 
“Pas mus šiemet buvo labai šal 
ta žiema. Dauguma sodo me
džių nušąlė nuo didelių speigų, 
tačiau pavasaris yra anksty
vas ir vėjuotas. Birželio m. 10 
d. pakilo didelė vėtra, kurios 
metu padaryta daug nuostolių.

Išilgai Jr skersai pasaulį
•■i' . ■ •

440 karių į vienuolyną
. Per dešimtmetį nuo II Pa
saulinio karo pabaigos į Mary- 
knoll vienuolyną įstojo 440 bu
vusiu karių. Tiek daug jų todėl 
įstojo, kad daugelyje Pietų Pa- 
cifiko, Korėjos, Japonijos vietų 
jie turėjo progos matyti nelai
mingų žmonių skurdą ir sten
gėsi padėti. Jie matė, su kokiu 
pasišventimu darbuojasi misio
nieriai. Daugelis stojo pas Ma- 
ryknoll, nes tai amerikiečių 
įsteigtas vienuolynas. 1955 me
tais tarp 60 naujai įšventintų 
Maryknoll kunigų buvo 23 ve
teranai, o šiais metais — tarp 
54 naujai įšventintų — 18 ve
teranų.

Žiūrėjo Petro Damiano 
palaikus

Šiuo metu vyksta raupsuotų
jų apaštalo Petro Damiano bea 
tifikacijos byla ir dėl to buvo

šv. komuniją. Pašventintos os
tijos buvo laužomos keturiems 
ar daugiau asfnenims. Jos buvo 
išnešiojamos paslėptos cigare
čių dėžutėje. Kur nėra kunigų, 
pasauliečiai patya- vieni gieda 
giesmes, krikštija naujagimius. 
Kaikurie kunffeai savanoriškai 
išvyko su tremiamais, kad ga
lėtų jiems teikti dvasinius pa
tarnavimus.

Maskva neužmiršo
Kremliaus despotai gerai ži

no, jog JAV ekonomiškai yra 
labai stiprios. Dėlto jie neuž
miršo, kad Amerika antrojo pa 
saulinio karo metu kasmet pa
gamino po 96,000 lėktuvų, 59, 
000 tankų, 9000 šarvuočių, 
648,000 sunkvežimių, 537 karo 
laivus, 27,000 transportinių lai 
vų ir šaudmenų už 9 miliardus 
dolerių. Kilus karui, Amerika 
dar didesnę gamybą išvystytų.

Buvo nulaužti didžiuliai me
džiai, su visomis šaknimis iš
laužtos šimtametės eglės, kai- 
kurie tvartai sugriauti ir gyvu
liai užmušti. Pakruojuj buvo ir 
žmonių aukų, nes ten vyko ra
joninė Dainų šventė, į kurią bu 
vo suvažiavę minios žmonių”.

— Iš Sibiro grįžo adv. Juo
zas Žagrakalys ,radęs savo žmo 
ną neseniai mirusią nuo dialu- 
to.

— Lietuvoje yra vienuolių 
seselių, kurios daugiausia dirba 
medicinos seserų darbą ligoni
nėse. Reikalui esant, į ligonines 
kviečiami kunigai religiškai ap
tarnauti pacientų. Nepasakyta, 
kas kunigus kviečia.— ligoni
nės direkcija ar seselės.

reikalinga iškasti ir idenfikuo- 
ti kūną palaidoto Petro Damia
no. Jo kūnas iš Molokai salų 
perkeltas į tėvynę Belgiją.
■/

Religiniai klubai 
universitetuose

JAV-se prie įvairių univer
sitetų, valstybinių ir kitokių ne
katalikiškų, yra įsteigti katali
kų studentams vadinami New- 
mano klubai, kurių net 25 ve
da tėvai paulistai.

52 lydėjo į mirtį
Net 33 metus ištarnavęs Ma- 

ryland Valstybės kalėjimo ka
pelionas kun. Juozapas J. Ayd, 
74 m. amžiaus, pasitraukė iš 
pareigų. Jam teko net 52 nu- 
smerktus paruošti mirčiai.

Pagerbė universiteto 
steigėją

Hondūras Valstybės bankas 
išleido 50 lempirų (apie $15) 
banknotus su pavealksUi kun. 
Jose Trinidad Reyes, kuris 
1845 metais toje valstybėje 
įsteigė universitetą.

Sala su 3,000 raupsuotųjų
Culion saloje, Philipinuose, 

įtaisytos raupsuotųjų kolonijos, 
kuriose šiuo metu yra apie 
3,000 raupsuotų. Jau 50 metų, 
kaip raupsuotieji Į tą salą ga
benami. Juos globoja ir slaugo
katalikės vienuolės.

T
Balsuotojų amžius

Meksikoje vyrai galį balsuo
ti kada turi 18 metų amžiaus, 
bet turi būti vedęs; jei nevedęs, 
tai tik 2l metų. Turkijoje, Ar
gentinoje turi teisę balsuoti 18 
metų amžiaus. Norvegijoje 23 
m., Suomijoje 24 m., Ispanijoje, 
Danijoje, Holandijoje 25 metų.

Snauduliu, miegu ir tingi
nyste Išvejamos iš pasaulio vi
sos dorybės.

w Petrarka

CHICAGOS ŽINIOS
Apvažiavo aplink 

visas JAV
Du Amerikos lietuviai: Kazi

mieras ir Petras Simons, 69 me 
tų ir 65 m. amžiaus, abudu bro
liai, automobiliu apvažiavo ap
link visas JAV, laikydamiesi ar 
čiausiai Atlanto vandenyno, 
Meksikos sienos, Ramiojo van
denyno ir Kanados sienos. Iš 
Oaklawn, III., jie išvyko šių me
tų sausio 22 d. Iš Chicagos pa
siekė Floridą, tada pasuko į Te
itas ir New Mexico, pasiekė Ka 
liforniją, San Francisco ir to
liau — Kanados pakraščiais pa
siekė Maine valstybę ir Atlan
to pakrantes, toliau — palei 
vandenyną patraukė į New Yor 
ką, paskiau Washingtoną, vėl 
iki pat Key West galo. Kelio
nėje išbuvo pusę metų, padarė 
18,250 mylių kelio, automobi
ly išsėdėdami 444 valandas. Tai 
gal bus pirmieji lietuviai, apva- 
žavę visas JAV sienas per vie
ną kelionę. Tampoje jiems teko 
pasirodyti televizijos programo 
je.

Kelionė labai gerai sekėsi, net 
padanga niekur' nesprogo. Ke
lionę jiedu pradėjo sveikatos su 
metimais ir jaučiasi daug pajė
gesni. Kelionėje perdaug nesku 
bėjo, sutodami įdomesnėse vie
tose, pasukdami ir į šalį kokių 
grožybių pažiūrėti. Abudu bro
liai keliauninkai yra gimę Lie
tuvoje, Vieščiūnų kaime, Kup- 
reliškio parapijos, Panevėžio 
apskr. Dabar jų adresas: Char- 
lie and Peter Simons, 8500 So. 
Roberts Rd., Oaklawn, III.

Traukinys !įvaižiavo 
į minią

Netoli Chicagos esančioje vie 
tovėje — Fox Lake — liepos 
4 d. buvo leidžiami fejerverkai. 
Buvo susirinkę daug žmonių ir, 
bežiūrėdami, kaikurie buvusie
ji ant geležinkelio bėgių nei ne
pastebėjo, kad atlekia trauki
nys. Trys buvo užmušti ir visa 
eilė sužeistų.

Šešis sužeidė 
fejerverkai

Šiemet liepos 4 d. Chicagoje 
lino jo; be to, buvo uždrausta 
pardavinėti pavojingesnius fe
jerverkus, tai nelaimių buvo žy 
miai mažiau. Visdėlto šešis žmo 
nes fejerverkai sužeidė; vienam 
jaunuoliui nutraukė pirštą. Ket 
vėrių metų berniukui Joseph 
Hodo nuo fejerverkų užsidegė 
marškinėliai ir apdegė nugara. 
Dešimties metų mergaitei Dia- 
ne Rybarczyk metamas fejerver 
kas pataikė į akį ir apdegino, 
bet gydytojai sako, kad jos re
gėjimas bus išgelbėtas.

Naujas vyskupas Chicagoje
Rockfordo vyskupas Ray- 

mond P. Hillinger atkeltas į 
Chicagą kardinolo Stritch vys
kupu padėjėju. Į jo vietą Rock- 
fordan paskirtas vyskupas prel. 
Donald M. Carrol. Diecezija tu
ri 115,000 tikinčiųjų. Vyskupas

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumanaitei 

šv Kryžiaus relikviją
Popiežius Pijus XII dovanoje 

šv. Kryžiaus relikviją žiu laikų 
gtigmatizuotojai Teresei Neuman- 
naltaL

Apie Teresės Nenmanaltės gy 
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
dos), ii kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
paraiytoj knygoj TERESE NEU
MAN AITE. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman 
naitės pergyvenimais. Gražus J 
Kelečtaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 266 pus. Kaina 88.00.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"DRAUGAS”.

2884 8. Oakley Avė.

Chleago 8, OL

i Hillinger yra sergąs ir nėra ži
nių, ar jis greit galės apsigy
venti Chicagoje. Naujasis vys
kupas Donald Carrol yra čika- 
gietis, kunigu įšvęstas 1934 m., 
studijas gilinąs Gregorianumo 
universitete Romoje, iki 1942 
m. dirbęs Chicagos arkivys
kupo raštinėje, o paskutiniu me 
tu buvo sekretorius Apaštališ
kosios delegatūros Washingto- 
ne.

9
Federaliniai tarpininkai

plieno streike
Chicagos apylinkėje dėl strei 

ko plieno fabrikuose nedirba 
apie 100,000 darbininkų. Fede
ralinės vyriausybes tarpininkai 
atsiskubino gelbėti padėties ir 
veda pasitarimus su darbda
viais, unijų vadais, padėdami 
susitarti.

Sužeidė granata
Du Illinois Rezervistų armi

jos nariai buvo pratybų metu 
sužeisti granatos, kuri sprogo 
pirm laiko. Tai įvyko McCoy 
stovykloje, Wisconsin. Kapito
nui E. Krueger smarkiai apde
ginta ranka, o eiliniam W. A- 
dams, 18 m. amžiaus, apdegin
tas veidas ir akys.

Tremtinių gelbėtoja
Wilmette gyventoja Margari

ta Abeles, 54 m. amžiaus, nuo 
pervargimo gavo širdies ligą ir 
turėjo gulti į ligoninę. Kiek pa
sveikus ji toliau pasirašinėja 
garantijas tremtiniams, kurie 
nori pasinaudoti palengvinimu 
įvažiuoti į JAV; skubama, nes 
tie palengvinimai baigsis su 
šiais metais, jeigu vėl nebus pra 
tęsti. Margarita Abeles ir jos 
vyras yra taip uolūs padėti 
tremtiniams, nes tai daro pa
gerbdami atminimą savo sū
naus, žuvusio Vokietijoje.

Paveikslai elektriniu 
skaptuku

Panaudodamas elektrinį skap 
tuką čikagietis Dean Thatcher 
pradėjo gaminti įvairius paveik 
sius ir parašus lentelėse.

Tėvų Marijonų 

Bendradarbių 

35-to Skyriaus

IŠVAŽIAVIMAS

-1-
Marijonų Seminarijų 

Tėvų Marijonų Statybos 
Fondo Naudai

Liepos 8 d., 1956 m.
CLARENDON HILLS, ILL

TT. MARIJONŲ

STOVYKLA
BERNIUKAMS

Arti Chicagos

Hinsdale, III., apylinkėje

Sezonas prasideda liepos 7 d., 
1956 m.

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

berniukai ankščiau ir jaunesni.
Pirmosios savaitės vyks griež

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

Mariau Hills S«mln&ry 

Clarendon Hills, m.

Tel. HINSDALE 1441


