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SUSITIKO ’3 DIDIEJI’ - NEHRU. TITO. NASSER
Raudonoji Lenkija stovi •

ūkinės katastrofos išvakarėse
Mūsų korespondento Paryžiuje

Prancūzų spauda dar pilna atgarsių j kruvinuosius Pozna
nės įvykius. Išskyrus ortodoksinę pačių komunistų spauda, kuri 
be rezervų priėmė ir pakartojo Varšuvos ir Maskvos vyriausy
bių aiškinimą, kad Poznanės įvykius išprovokavę "liaudies prie
šai” bei ‘‘užsienio imperialistai”, net vadinamųjų progresistų, 
simpatizuojančių komunistams, savaitraštis “France Observa- 
teur” paskelbė strapsnį: “Poznanė — išdava nebuvimo tikro 
sindikalizmo”, kuriame autorius, pasirėmęs citatomis iš pačios 
lenkų vyriausybinės spaudos, 
parodo, kad sindikatai buvo pa
sidarę išimtinai įmonių vadovy
bės talkininkais, kad jie rūpino
si tiktai darbo našumo pakėli
mu, visiškai pamiršdami neįma
nomai menkus darbininkų at
lyginimus ir pastarųjų kenčia
mą nebepakeliamą skurdą. 

Česlowo Milošo mintys

Kairiųjų savaitraštis “Do- 
main” įsidėjo Česlowo Milošo 
straipsnį: “Poznanė: atsinauji
nimas”. Kaip žinoma, Milošas 
ilgus metus bendradarbiavo su 
dabartiniu režimu, buvo kultū
ros attachė Washingtone ir Pa
ryžiuje.

Apie 1950-uosius metus, šau
kiamas sugrįžti į Varšuvą, jis 
atsisakė. Savo atsisakymą Mi
lošas paaiškino savo knygoje 
"Belaisvė mintis” 'ir ištisoje ei
lėje straipsnių.

Dėl Poznanės įvykių Milošas 
rašo, kad niekas gyvas Lenkijo
je nepatikės Varšuvos vyriausy
bės tvirtinimu apie užsienio im
perialistų ir slaptų organizacijų 
įtaką tiems įvykiams. "Vienin
telė klasė galinti veikti Lenki
joje yra darbininkų klasė.. Vie
nintelis politinis sąjūdis yra 
tas, kuris plėtojasi komunistų 
partijos viduje ir darbininkų 
sindikatuose” — tvirtina Milo
šas.

Toliau jis sako: “Tol, kol te
roras mitingams suteikdavo ri
tualinį pobūdį, valdantieji galė
jo palaikyti iliuziją apie mono
litinį vieningumą. Tačiau, pir
mieji susirinkimai įmonėse, įvy
kę po laisvo pasikeitimo minti
mis ženklu, įrodė, kad nieko pa
našaus nebūta. Apačios arba ba
zės nepalankumas pratrūko”.

Milošas dar pridėjo: "Tenka 
pareikšti su visu kietumu: Len
kija stovi negirdėtos ligi šiol 
ūkinės katastrofos išvakarėse”,

' nes žemės ūkio gamyba siste
mingai smunka, pramonės gami
niai palipami Sovietų Sąjungos 
šios neapmatomiems įsipareigo
jimams patenkinti, o įsivežti 
maisto Lenkija negali, nes netu
ri devizų. "Gi, kad darbininkus 
priversti dirbti kitaip, kaip su 
teroro pagalba, reikia bent juos 
pamaitinti”, — rašo Milošas.

Tačiau jis randa, kad "būtų 
klaidinga aiškinti tiktai eko
nominiais veiksniais atlydžio 
smarkumą Lenkijoje nuo 1954 
metų. Revoliucija ten buvo pri
mesta iš viršaus ir vykdoma de
kretais; maža valdančiųjų gru
pė buvo laikoma svetima tau
tos kūnui..."

Poznanės sukilimas nuplėšė . 
uždangą

Savaitraštis “Bulletin de Pa
ris” straipsnyje “Lenkijos krau
jas” rašo: “Savo pasibaisėtina
me indiferentiškume Vakarai 
atsisako galvoti apie šitą milio
nų europiečių, Sovietų nugramz
dintų į vergiją”.

Primindamas prancūzų parla
mentarų keliones į Lenkiją ir 
jų parsivežtus bei paskelbtus 
įspūdžius, laikraštis toliau rašo: 
“Poznanės sukilimas nuplėšė 
uždangą. Rusiški tankai šaudė

į minią. Dešimtys darbininkų 
buvo užmušti ir žiauriausioji re
presija siautėjo mieste ...”

Toliau straipsnyje sakoma: 
“Lenkų birželio 28 d. sukilimas 
parodo vadinamojo nustalinimo 
tuštumą. Niekas nėra pakitęs 
Rusijoje ir jos pavergtose ša
lyse, jei bent, kad didieji vadai 
nebenori kits kito galabyti. Ma
sių padėtis pasilieka lygiai pa
sibaisėtina; raudonųjų carų gro 
buoniški siekimai pasilieka tie 
patys; nėra nei liberalizmo, nei 
atoslūgio; grasinimai ir repre
sijos liekasi tie patys”.

Socialistų partijos, kuriai pri
klauso dabartinis ministeris pir
mininkas Guy Mollet ir užsienių 
reikalų ministeris Chrisian Pi- 
neau„ laikraštis “Le Populaire 
de Paris” J. Delatour straipsny
je “Tvarka viešpatauja Pozna
nėje”, priminęs socialistų kong
reso vienbalsiai priimtą rezoliu
ciją dėl Poznanės įvykių ir su
gretinęs ją su sovietinių ir pran
cūzų komunistų spaudos tų įvy
kių aiškinimais, griežtai atmeta 
pastaruosius.

Į pasistatytą klausimą: kodėl 
Poznanė ? dienraštis atsako: 
“Dėlto, kad buvimas skaitlingų 
svetimšalių leido juos laikyti 
liudininkais ir jiems parodyti, 
kad kraštas nėra susigyvenęs su 
Maskvos jam primestu diktato- 
riniu režimu”. Poznanės darbi
ninkai — sako toliau socialistų 
dienraštis — “reikalavo ne tik 
savo medžiaginių sąlygų pageri
nimo, bet taip pat vyriausybės, 
atgabentos užsienio vagonuose 
ir atsakingos ui jų kančias ir 
uė jų laisvių panaikinimą, pa
sitraukimo”.

Baigdamas dienraštis rašo: 
“Vos prieš keturis mėnesius, 
Chruščevas savo triukšmingame 
pranešime pareiškė, kad Stalino 
viešpatavimo metu “liaudies 
priešo” terminas buvo sudaręs 
galimumą naudoti pačią žiau
riausią represiją prieš kiekvie
ną, kuris bet kuriuo būdu reiš
kė savo nepritarimą... Ir štai 
tas pats terminas ir vėl varto
jamas streikuojantiems darbi
ninkams kompromituoti... Ar 
Stalinas tik tam buvo nuvaini
kuotas, kad geriau išgelbėjus 
stalinizmą? Ar užteks tankų ir 
raminančių žodžių tautai, žy
giuojančiai atsikovoti savo pra 
rastas laisves, sustabdyti? Juo
ba, kad Poznanės įvykiai jai 
parodė, jog vadinamas nustali- 
nimas tėra mitas.”

Baigdamas dienraštis pasiža 
da “visomis pajėgomis padėti 
viso pasaulio darbininkams nu
simesti juos slegiantį jungą ir 
be atvangos demaskuoti šlykš
tų prancūzų komunistų spaudos 
veidmainiavimą, spaudos, kuri 
liekasi labiau stalinine, kaip ka
da nors.”

• Filipinų prezidentas Mag- 
saysay sekančiais metais yra 
laukiamas JAValstybėse. Jį pa
kvietė vicepr. Nixon savo lan
kymosi Filipinuose metu.

• Rusija ir Izraelis susitarė 
pasikeisti prekėmis: vieni duos 
alyvą, kiti — citrinas.

Civilinės apsaugos administratorius Vai Peterson kalbasi su prez. Eisenlioueriu apie apsisaugojimą 
prieš priešų orinius puolimus. ŠVashingtone tokių puolimų įscenizaviinas ir evakuacijos bus vykdomos 
nuo liepos mėn. 20 d. iki 26 d. (1NS)

Komisija sovietų
kriminalams tirti

WASHINGTON (LAIC). — 
Kongresmanas Thomas J. Dodd 
iš Connecticut valstybės, liepos 
2 d. padarė svarbų pareiškimą 
ir patiekė pasiūlymą ir tai pa
žymėta Kongreso rekorduose.

Kongresmanas T. J. Dodd 
pirmiausia nurodė, kad vokie
čių nacių nusikaltimai buvo aty 
džiai ištirti ir Tarptautinio tei
smo, Nuemberge, nusikaltėliai 
nubausti.

Komunistų partijos 20-tame 
Kongrese pasakyta Chruščevo 
kalba ragina rūpintis tyrinėti 
komunistų nusikaltimus. Kon
gresmanas nurodo, kad vienas 
Stalinas su Beria tų nusikalti
mų padaryti negalėjo. Reikia 
išaiškinti kokią rolę tuose nu
sikaltimuose vaidino pats Chru- 
ščeyas, Bulganinas, Molotovas, 
Žukovas, Mikojanas, Kaganovi- 
čius, Vorošilovas ir kiti komu
nistų vadai.

Kongresmanas dar nurodė, 
kad Chruščevas nė nepaminė
jo tragišką 100,000 Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos patrijotų de- 
poravimą į Sibirą baisiojo bir
želio 12—14 dienomis 1941 m. 
Šiandien jau yra nustatyta aiš
kiai, kad tas deportacijas vyk
dyti įsakymą davė dabartinis 
Sovietų NKVD viršininkas ge
nerolas Serov. Kongresmanas 
suminėjo ir kitus komunistų 
nusikaltimus.

Primindamas, kad' prieš du 
metu veikė Kongreso sudarytas 
komitetas turinėti komunistų 
agresijai, kuris išklausė daug 
liudininkų ir surinkta medžia
ga sudaro 27 raportus. Tai tu- 
rininka medžiaga ir daugeliu 
atžvilgiu išsami. Tačiau to ne
pakanka, kongresmanas Dodd 
siūlė, kad JAV Prezidentas ir 
Valstybės sekretorius imtųsi 
žygių, kad būtų sudarytas tarp
tautinis tribunolas, kuris veik
tų NATO rėmuose ir tyrinėtų 
komunistų daromus nusikalti
mus prieš žmoniškumą.

• Nacionalistinė Kinija ne
trukus gaus naujų amerikiečių 
laivų, kurie sustiprins jos kari
nį pajėgumą jūroje.

• Filipinų laisvųjų darbinin
kų federacija paprašė Sov. Są
jungą, jog ši paleistų tūkstan
čius darbininkų — politinių ka
linių, žengiant pirmą žingsnį į 
taikingą koegzistenciją.

• Albert F. Nufer atvyko į 
Manilą užimti J A Valstybių am
basadoriaus vietą Filipinuose. 
Jis pakeis ligšiolinį ambasado
rių Homer Ferguson.

Chruščevas išvyko
slaptai misijai

• MASKVA. — Sov. Sąjun
gos komunistų partijos šefas 
Nikita S. Chruščevas vakar iš
vyko iš Maskvos net viešai ne- 
pranešdamas save misijos tiks
lus. Skelbiama, kad jis išskri
dęs lėktuvu į rytų pusę.

Antradienį vakare jis lankė
si Rytų Vokietijos vyriausybės 
delegacijos narių garbei suruoš
tame bankete, kur jis griežtai 
išsitarė Vakarų valstybių ad
resu.

Chruščevas pareiškė, kad 
Vakarų valstybės save dažnai 
mėgsta vadinti laisvojo pasau
lio šalimis, tačiau 'iš tikrųjų, 
jis pridėjo, tai yra tos pats 
“laisvas” pasaulis, iš kurio mes 
išsilaisvinome prieš 39 metus.

Jieško nusikaltusio
JAV kareivio

NUERNBERG, Vokietija. — 
JAValstybių karinė policija va
kar kruopščiai išžiūrinėjo Nuem 
bergo srities amerikiečių ka
riuomenės barakus, • ieškodami 
kareivio, išprievartavusio U.9 m. 
amžiaus vokietaitę.

Paskutiniu metu šioje srity
je pagausėjo amerikiečių ka
reivių nusikaltimai. Viena gail. 
sesuo taip pat nusiskundė, jog 
antradienio naktį amerikietis 
kareivis buvo paguldęs ją ant 
žemės, išprievartavimo tikslu, 
tačiau, laimingu būdu, jai pasi
sekė pabėgti.

Augštoji politika
gražuolių tarpe

LONG BEACH, Calif.—Miss 
Universe rinkimo metu iškilo 
mažutis tarptautinis ginčas, ka
da Izraelio atstovė nesutiko 
fotografuotis kartu su Vokieti
jos gražuole Marina Orschel iš 
Berlyno.

Egzotiškai atrodanti žydaitė 
— Sara Tai iš Tel Avivo pareiš
kė, jog ji negalinti fotografuo
tis dėl politinių bei asmeninių 
priežasčių. Vėliau žydaitė pasa
kė, kad jei ji fotografuotųsi su 
vokietaite, ji bijotųsi sugrįžti į 
namus ir pasirodyti savo mo
tinai.

Paaiškėjo, jog Izraelio atsto
vės motinos šeima karo metu 
buvusi išžudyta Vokietijoje ir 
to atsitikimo ji niekada neuž
miršta. Tačiau, nežiūrint to, 
abi gražuolės viena antrai pasa
kė malonius komplimentus.

Lenkijoje areštuoti
323 asmenys

VARŠUVA. — Lenkijos val
stybės gynėjo pranešimu, 323 
asmenys jau yra areštuoti są
ryšyje su Posnanės sukilimu.

Pasikalbėjime su lenkų žinių 
agentūros atstovu, valstybės 
gynėjas Marian Rybiski parei
škė, kad birželio mėn. 28 d. pra 
sidėjtisio sukilimo metu žuvę 
53 žmonės, bet ne 38, kaip ank
sčiau oficialiai buvo pranešta. 
Taip pat apie 300 asmenų buvo 
sužeista, iš kurių 127 dar yra 
ligoninėse. %

United Steelworkers prozidentas David .T. McDonald (audi) ir unijos 
viceprezidentn.s IIoward K. Hague diefcutuoja plieno streiko klau
siniu.. (IM8>

Manoma, jog tarp Rytų-Vakarų 

gali išaugti trečia pajėga
BRIONI, Jugoslavija, liep. 18 d.—Šiandien čia susitiko trys 

neutraliųjų valstybių vadai — Jugoslavijos prez. Tito, Indijos 
min. pirm. Nehru ir Egipto prezidentas Gamai Abdel Nasser. 

Stebėtojai teigia, kad šio su
sitikimo metu gali išaugti nau
ja “trečioji jėga”, kurią suda
rytų šių trijų, šaltame kare ne
dalyvaujančių valstybių, žmo
nės.

Tito, Nehru ir Nasser naujo- 
[ jo neutralaus bloko, stovinčio 

tarp Rytų ir Vakarų sukūrimą 
paneigia, nors jie savo princi
puose ir palaiko neutralumo 
teoriją.

Jugoslavijos prezidentas Ti
to ir Nasser, dabartinė Egip
to galva, turėję konferenciją 
Belgrade, pirmieji atvyko į 
Brioni, Tito atostogų vietą.
Juos pasekė Nehru, atvažiavęs 
iš Paryžiaus po savo lankymosi 
Londone, Airijoje, Vokietijoje 
'ir Prancūzijoje.

Informuoti sluogsniai prane
ša, kad trys vadai: socialdemo
kratas Nehru, komunistas Tito, 
ir nacionalistas Nasser susitiki
mo metu yra nutarę bendrai 
padėti atsilikusioms tautoms.

Jų pasikalbėjimo tema suko
si apie koegzistenciją, nusigink
lavimą ir Vid. Rytų problemas.

Gen. James Van Fleet
jau sveiksta

GAINESVILLE, Fla. — Gen. 
James A. Van Fleet, buvęs 
Vril-sios armijos vadas Korė
jos karo metu, sveiksta po stai
giai įvykdytos apendicito ope
racijos. Šis 64 metų amžiaus 
karo vadas guli Alachua Gene
ral ligoninėje, Gainesville, Fla. 
Generolas apsirgo kelionėje iš 
Gainesville į Mobile, Ala., kur 
jis buvo kviestag pasakyti kal
bą.

• Tauragės “Maistas” dabar 
pavadintas Tauragės mėsoą kom 
binatu. Vokiečiai, besitraukda
mi iš Lietuvos, buvo užminavę 
mašinų skyrių. Bet vienas iš 
darbininkų laiku minas nuė
mė, ir tuo būdu nebuvo išsprog
dintas nei mašinų skyrius, nei 
kiti pastatai. Taip bolševikai 
galėjo iš karto šią produkciją 
toliau varyti.

• Kiek Lenkijoje žuvo nuo 
pogrindžio bolševikų, matyti iš 
Koesline leidžiamo lenkų dien
raščio ‘JGlos Kospalinski” pra
nešimo. Jame nurodoma, kad 
nuo II-jo karo pabaigos “liau
dies režimo priešai” nužudė 
apie 30,000 įvairių komunistų 
partijos pareigūnų, lenkų liau
dies armijos ir saugumo narių.

Pašalins Stalinę 
knygų• • vir įs

ŽENEVA, Šveicarija. — I> 
V. Doubrovina, Sov. Sąjungos 
švietimo ministerio pavaduo
toja praneša, kad iki sekančių 
metų visi Rusijoje vartojami 
fnokyklų vadovėliai bus visiškai 
“nustalinti”. Jos žiniomis, dabar 
visi vadovėliai yra peržiūrimi 
bei pertvarkomi ir 1957 m. bus 
vartojamos naujos knygos.

Trumpai iš visur
• Pasaulinė sveikatos organi

zacija praneša, jog Japonija, 
Danija, Austrija ir Šveicarija 
turi augščiausią savižudybių 
skaičių. Mažiausia mirčių nuo 
savižudybės užregistruota: Ai
rijoje, Čilėje, Škotijoje ir Ispa
nijoje.

• JAValstybių kareiviams, 
stovintiems Vokietijoje, netru
kus bus pradėta algą mokėti do
leriais, kurie pakeis iki šioliai 
vartotus “skriptus”.

• Indijoje esą apie 170 kalbų 
ir tarmių. Svarbiausioji Hindus 
tani kalbos tarmė “Hindi” įve
sta visose Indijos mokyklose 
jau kaip privaloma kalba. Ar
timiausia iš Europos kalbų jai 
esanti lietuvių kalba. Apie tą 
artimumą ir Nehru rašė savo 
knygoje “Indijos atradimas”.

• Girįžusieji iš Sibiro ne vie
nas sakosi girdėjęs ar skaitęs 
apie sovietinius planus, kuriais 
jie nori pralenkti Vakarų moks
lininkus. Sovietų žurnalas "Jau
nasis inžinierius” neseniai rašė 
apie projektą pagaminti tokį 
lėktuvą, kuris būtų varomas 
atomo jėga.

• 1955 m. užregistruotųjų au
tomobilių skaičius Kanadoje 
siekė 3,948,787. Per paskuti
niuosius 10 metų jie čia padau
gėjo 164%.

Kalendorius

Liepos mėn. 19 d.: šv. Vin
centas Paulietis; lietuviški: 
Šventaragis ir Sluogsnė.

Saulė teka 5:33, leidžiasi 8:22

Oras Chicagoje

Oro bliuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse, šiandien
— dalinai debesuota su lietaus 
galimumu. Augščiausia tempe
ratūra — apie 80". Penktadienį
— giedra ir šilta.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Vienuos katalikų žinių agentūra praneša, kad 

Lenkijoje nuteigti 7 R. Katalikų kunigai. Jie prisipažinę 
dalyvavę Poznanės darbininkų sukilime. 13 kitų kunigų, 
po apklausinėjimo, buvo paleisti.

— Mažiausia 66 asmenys yra žuvę arba dingę per 
potvynius Japonijoje.

— Buvęs prezidentas Herbert Hoover, kuriam rugp. 
mėn. 10 d. sukaks 82 m. amžiaus, kalbės tautinėje 
respublikonų konferencijoje San Francisco mieste, rugp. 
mėn. 21 d. Z

— Gub. Averell Harriman, siekiantis prezidentinio 
nominavimo demokratų partijoje, penktadienį pradės 
keturių dienų kelionę per 5 valstybes.

— JAVaistybės, besikuriančiam Vakarų Vokietijos 
laivynui, perdavė 2 minogaudžius, tuo pakeldamos bendrą 
šiai valstybei perleistų laivų skaičių iki 10.

— New Yorko muitinė (rficialame pranešime pareiškė, 
jog 100,030 komunistinės propagandos pakietų kas mėnesį 
yra pasiunčiama į New V orką, Illiniois, New Jersey ir 
Pennsylvania valstybes.

— Australijos gyventojų skaičius nuo karo pabaigos 
iš 7,300,000 gyventojų, padidėjo iki 9,500,000.
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DIENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
Ketvirtadienis, liepas 19. 1956

Redaguoja JONAS 8OLICNAS ir VACLOVĄS KLEIZA 
Telefonas — PRospcct 6-2796

Medžiagą siųsti: Jonas šoliūnas, 5254 So. Trumbull Avė.

Ateitininkai atliko pareigą
• VLADAS ŠOUCNAS

Jau keletas savaičių prabėgo ir mūsų ateitininkijai. Jinai to 
nuo to laiko, kai mūsų jaunimo nusipelnė, nes tai įrodė savo 
organizacijos įteikė JAV pre- darbu. Tikiuosi, kad ir ateity- 
zidentui peticiją, kurią pasirašė je mes visi suprasime bendro
apie 40,000 asmenų.

Mūsų kademinis jaunimas at
liko savo uždavinį ir nustebino 
visą lietuviškąją visuomenę sa
vo darbu. Tragiškųjų birželio 
mėn. sukaktuvių proga šios pe
ticijos įteikimu buvo norėta pri. 
minti pasaulio galiūnams, kad 
Europoje dar yra tauta, kuri 
kraujuje mirksta ir kurios jau
nimas verčiamas palikti savo že 
mę ir prievarta gabenamas toli- 
mon nežinino. Maždaug tokia savo 
buvo pagrindinė tos peticijos 
mintis. Mintis kilni, tačiau ją 
reikėjo paremti tūkstančiais pa
rašų, kad būtų parodyta valdo
vams, jog šitas reikalas yra 
mums visiems šventas ir jautrus.

Tai buvo nelengva

darbo svarbą bei įtaką ir reika
lui esant vėl stosime į bendras 
gretas, nes tik* vieningas ir su
tartinis veikimas neša gerus 
vaisius.

Surinkti tūkstančius parašų 
buvo nelengva. Juos rinko vi
sas lietuviškasis jaunimas. Gal
būt tik dėl to jis ir buvo toks 
efektingas. Čia jaunimas pa
rodė, kad svarbiuose reikaluose 
•jis visuomet randa bendrą kal
bą.

Prie šio darbo teko prisidėti, 
ir man. Turiu pasakyti, kad y- 
patingai buvo malonu, jog mūsų 
ateitininkiškosios šeimos nariai 
labai gausiai gausiai ir uoliai 
prisidėjo prie darbo. Tiek paski
rose parašų rinkimo vietovėse,

MOKSLEIVIŲ ŽINIAI

Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos Centro Valdyba prašo visas 
moksleivių kuopas, kurios vyks 
į vasaros stovyklą Crown Point, 
Ind., ko skubiausiai registruoti 

narius. Taip pat kuopų 
valdybos ir globėjai yra prašo
mi pranešti visiems vykstan
tiems, jog jie pasiimtų viską, 
kas buvo nurodyta CV aplink
raščiuose. Stovyklon vykstan
čių sąsrašą ir registracijos mo
kestį siųsti gen. sekretoriato ad
resu: 2554 So. Trumbull Avė., 
Chieago 32, III. Telef. PRos- 
pect 6-2796.

Nikita CliruSčcvas komunistų par 
tijos šefas, kuris, Europos laikraš
čių pranešimu, rusų aviacijos pro
ga suruoštuose vaišėse gerokai iš- 
sigėrė ir įžeidė vakariečius atsto
vus;_____________"__________ (INS)

f TRIKAMPĮ VYKSTANTIEMS

Visi Chicagos at-kai, vykstą 
šį savaitgalį į trikampio suva
žiavimą, prašomi šiandien 7 vai 
vak. rinktis pas VI. Šoliūną 
5254 So. Trumbull Avė. Čia bus

GERIAUSIOS

Nesusipratimas
Teismui pasiskundė ' žmona, 

kad ją jos vyras sumušęs. Tei
sėjas išnagrinėjęs bylą, sako 
kaltinamajam: “Tamsta pakėlei 
ranką prieš savo žmoną ir būsi 
už tąi nubaustas”.

Čia įsikišo žmona ir aiškina 
teisėjui: “Pone teisėjau, čia by
loje yra didelis nesusipratimas. 
Kada mano vyras kėlė ranką 
aš nieko nejaučiau ir nenuken
tėjau ir prašau užtai jo ne
bausti, bet prašau labai griež
tai nubausti už tai, ~ kad jis ant 
manęs ranką nuleido. V. A.

Teisingai
— Aš meldžiuosi už visus, — 

užrašė ant lentos kunigas.
— Aš rūpinuosi visais — už

rašė apačioje advokatas.
— Aš žiūriu visų sveikatos 

— užrašė gydytojas.
— O aš visiems užmoku — 

parašė žemiausiai eilinis pilie
tis.

Nauja linija
Kolchozo pirmininkas 

kolchozininkų
kalba 

susirinkime:

— Draugai, individo kulto lai
kai jau yra praėję. Dabar drau
gai kritikuokite kolektyvą, o ne 
mane.

Jaunystės dienose nepamiršk 
savo Kūrėjo. — Pamoksi. 12, 1 
»m. .Alau ur. 4-eCM. rea I’R. 4-71X1

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirtad. lr sekmad.

suteikiamos visos informacijos Mišių agape ir prof. St. Šal-
ir paskirstomas vykimas maši
nomis.
TRIKAMPIO SUVAŽIAVIMAS

Šį. savaitgalį, liepos 21 — 22 
d. Chicagos, Clevelando ir Det
roito ateitininkai susitiks nau
joje ALRKF stovyklavietėje. 
Numatyta sekanti suvažiavimo 
programa.

šeštadienį nuo 12 vai. regist
racija Clinton Hotel, Clinton, 
Mich., kuris yra stovyklavietės 
kaimynystėje. Vakare — lau
žas ir programa stovykloje.

Sekmadienį kun. B. Dagilis iš 
Detroito atnašaus šv. mišias 
Manchesterio miestely. Po šv.

kauskio minėjimas, kurio metu 
kalbės J.’ Staniškis.

Tad iki pasimatymo trikam
pio suvažiavime!

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe

PRECIN PHOTO STUMO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas Virginia 7-2481

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

net 88 žepklais rašomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais. 

,. . .. . . . , ROY AL didžiausia firma pasauly,
tiek pačiame centriniame kortn Jums pagamins kokiu tik norite rai

dynu Jūsų pasirinktu stilium.
Kaina $69.95 ir aukščiau.
4-Ji šimtinS baigiama siuntinėti 

užsisakantiems. Pranešę adresį dy
kai gausite smulkias informacijas ir 
paveikslus peri

tete buvo jaučiama didžiulė mū
sų at-kų talka.

Ateitininkus centriniame pa
rašų rinkimo komitete atstova
vo : moksleivius at-kus — J. Ža- 
deikis ir mokt. P. Bagdonas, o 
studentus — S. Radvila ir VI. 
Šoliūnas.

Visiems priklauso padėka

Šios peticijos centrinį komite
tą sudarė po du atstovus iš kiek 
vienos jaunimo organizacijos, 
tačiau norint, kad komitetas bū 
tų judresnis buvo sudarytas vyk 
domasis komitetas iš keturių 
žmonių. Vykdomasis komitetas 
vadovavo ir tvarkė visą parašų 
rinkimo akciją.

Kiekvienoje lietuviškoje kolo
nijoje buvo sudaryti vietos pa
rašų komitetai. Mūsų ateitinin
kams buvo pavesta sudaryti to
kius komitetus šiose vietovėse: 
Cleveland, St. Louis, Putnam, 
Springfield, Baltimore, Indiana 
Harbor. Tenka tik pa3id.':iaugti, 
kad visur mūsų organizacijos 
nariai savo darbą atliko su yp- 
tingu uolumu ir nuoširdumu. 
Jiems priklauso mūsų padėka.

Apie patį peticijos įteikimą 
mūsų periodinė spauda jau rašė. 
Čia tik noriu priminti ir konsta
tuoti, kad, kaip ir visas darbas, 
taip ir to darbo apvainikavi
mas — peticijos įteikimas — 
praėjo labai sklandžiai. Įteiki
mo iškilmėese at-kus atstova
vo: MAS — V. Bogutaito ir 
SAS — VI. šoliūnas.

Sutartinė veikla neSa gerus 
vaisius

Žinau, kad at-kų atstovams 
šiame darbe buvo pavestas dide. 
lis uždavinys. Savo pareigą at
likome taip, kaip sugebėjome ir 
kiek pajėgėme. Tiek lietuviškoji 
spauda, tiek paskiri asmenys — 
lietuviai ir amerikiečiai — laiko 
mūsų darbą pasisekusiu. Ir jei
gu šitą muma pavestą uždavinį 
laikome pasisekusiu, tai nėra 
nei vien tiktai peticijos ccntri^ 
nio komiteto, nei at-kų atstovų 
nuopelnas. Tas nuopelnas pri
klauso visiems, kurie šią parei
gą atliko. Dalis nuopelno tenka

J. L. GIEDRAITIS 
1632 Broad St., Harford 6, Conn., 
kuris ‘ ‘Draugui” žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo.

Universal Savings 
mą Ir gražų pelną.

and Loan Association užtikrina saugn-

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chieago 8, Ilinois
^2

Or. aiM KRIAUŠELIONAITŠ
(Gydytoja lr OhlrurgC) 

MOTIBV LIUV IR AK16ERUOO 
SPEClALlSTfi 

«7M W«rt 7 lst Stm* 
(Kampa* 7 lst lr California,

Itl ofiso lr rez. REpubllo 7-4140 
Vai. 11-1 lr 4-9 ▼. V. fiešt. 1-4 p. p. 

Priėmimą* tik pagal susitarimą.

DA IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chlrurgš)

KCDIKIV IK VAIKŲ UGU
SPECIALISTE

T1M South Western Arenas
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
ll vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto tkl 5 vai. popiet.

Ofloe tel. RE. 7-1108 
Rea tel. VVAlbrook 5-3745

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Nauju adresas: 4255 W. 6Srd SL 
Ofiso teL BEllaaoe 5-4410
UdL telef. GRoveblU 8-0417 

1-S p. m. lr 6-8 p. m.
Penktad. tik po pietų. 

Trečlad. lr šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. OLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfuyctte 3-1171

DB. F. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GEBKLfcS LIGOS 
— Pritaiko akinio* —

8822 So. Westorn Avenoe 
VaL: kasdien 10-12 vai. lr 7-9 vai. 
rak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-322#
Re* telef. WAlbrook 5-507#

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2900 West Slst Street

Vai. pirm. lr antr. 10 Iki 12 ryto, 
21kt 4 lr 6 lki 9 popiet; ketv. lr 
penkt. 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 popiet, Šeš
tadieniais 10 Iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRoepect #-1795 
, Re*, tel. GRoveblU 6-5608

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Dam«n Avenae
(Kampas 47-tos lr Damen Avė.) 
VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 1

šešta d. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutartį 

Telef. ofiso LAfayctte 3-0048
Rez.: VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2321

DR. PETER J. BRAZIS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

2434 West 7 lst Street 
Vai. Pirm., ketvir.. penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutartie*

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8317 South We«teri Avenue 
Chieago 2», 111. 

Pasimatymai pagal sutartie*
Telefonas R Epu blic 7-4900 

Rezidencija: GRoveblU 6-8161

Sukaktuvinių Metų Dovanos Taupytojams

1:111:11

Vėl. ofiso YA. 7-6557, rea RE. 7-49M

DA FRANK C. KWINN
(KV1ECLNSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 We*t 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo S 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:S0 
Uždara treč. visa diena lr šeštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 YVest 16th Street 
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-1 

Telef. TOwnbaU 3-005#
2534 YVest 68th Street 

Vai.: tik iš anksto susltarua 
Telef. HEmlook 4-70S0, ncutaaklos 

skambiu# UEntral 0-2204.

DR. A. MACIŪNAS
6700 S. Wood Street

Atostogose iki rugp. 2 dienos.
Reikalui esant prašom kreip

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IB CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
išsklrus trečlad. šeštadieniai* nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — Priima* 5-6766 
Buto — BEvcrly 8-3916

Ofiso HF.mloek 4-5815 
Rez. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 YV. 69 SL
(prieaaiszėfv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA LR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas ir rezid.: 2410 YV. 51st SL 
Tel. Pltospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 

Trečlad. lr Penktad. 6-9 vai. vak. U 
Šeštadieniai* 2-4 vai. popiet.________ ■

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. l’R. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Aveniu
VAL. kasdien 2—4 p. p. lr 7—• vak.

> Trečiadieniais, šeštadieniais lr 
sekmadieniais uždaryta

Tel. opso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:30 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutart}
Ofiso tel. Virginia 7-0036 

Rezidencijos teL BEvcrly 8-8244 

TeL ofiso VI. 7-0600. rez. RE. 7-6267

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

4055 /Lrcher Avė.
Kampas Archer lr California Ava 

▼AL.: 2—4 lr 6—8 v. p. p, 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadieniu*.

Ofiso tvlef. Y Artis 7-1166
Rezidencijos — STewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvB) 

VAL. 1—4 lr 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

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

0R. A. JENKINS
OYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

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

DANTISTAS

DR. I. A. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) t 
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
Šeštad. 10—1 2. Trečiad. uždaryta.

LAfnyette 3-4919 
Namų — 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.

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2487
W. 6 2nd St., tel. Republlo 7-8818. 

Atostogose iki liepos 28 d.

Tel. ofiso I’Kospect 0-9400
Rezkl. I’Rospect 6-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičiutS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., doer* 
Kasdien 10-12 vai ryto lr 5-8 vaL 

vak. šeštadieniai* 10-2.
Trečiad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. DLymplo 2-1381

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJ A. S IR CHIRURGAI 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted lr Sl-mos gatvių)

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-2626
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. KEpublio 7-2290
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

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

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

keičia stiklus lr rėmu*.
4466 So. California Ave„ Chieago 

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

10 v^. ryto iki 4; trečlad. lr sekmad. 
tik susitarus.

šiais metais Crane Savings mini savo 30 metų 
* sukaktį. Šia proja bendrovės vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau
pytojams. Štai jos:

1. Kas atidarys naujų sąskaitą arba padės į senąją $50.00 ar
daugiau, tai gaus dovanų bendrovės laktą au termometru 
arba puikią piniginę. v

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

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCMTIOM 

2655 WmI 47lk Mrast Lžtafstt. S-1983
B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pi«tklewicz, sekr. ir advokatas

Mokame aukštu* dividendus. Kaštuojame čekius. Parduodame 
Ir Išperkama valstybe* bonus. Taupytojams patarncvimal veltui. 
KTIDaAykITE HĄHKAIT4 ŠIANDIEN. APDRAUSTA IKI $40,000

DARBO VALANDOS: pirmai. Ir ketv. nuo 9 Iki 8 vai. vak.f 
antradlen) Ir penktadieni nuo 9 iki 6; trečiadieni uždaryta, 
o šeštadieniais nuo 9 valandos Iki vidudienio.

Telefonas ORovehlll 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIOU 8PECIAU8IS

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—1 2 Ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą, išskyrus trečiadienius
2422 Weat Marųuette Bd.

Telefonas REllanee 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 We»t 59th Street 

VAL. 1—4 popiet,' 6:20—8:10 vak. 
Tročlad. pagal sutarti 

Tai. ofiso lr buto Olymplc 2-416*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th SL, Cicero 

Kasdien 1—B v. lr 6—8 v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius 

Rūtas 1526 Ro. 40t.h Are. 
AeStadlenlals 12 Iki 4 popiet

Tel. ofiso YA 7-4787, res. PR 6-19>(,

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 S. Aihland Avė. (kamb. 111)
Vai. nuo 2—4 lr 6—8; trečiad., SeR- 
tad. lr sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps viršmlnfitl telefonai
Saukite MIdway 8-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopeda* - Protezlsta* 

Aparatai-Protezal, Med. ban 
dažai. Spt-c. pagnlba kojom

(Arch Supporta) lr Lt. 
Vai.: 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTBOrEDIJOS TECHNIKOS LAB 

2860 W. 63r<l Rt. Chieago 29, UL 
Tel. l’Roapect 6-5084.

LAfayettn 8-3210, Jei 
Saukite KEdzie 8-2868

Ofiso telef. 
neatsiliepia.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ

4146 8. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:80 v. 

Tr-Ztadieni tik susitarus

Tel. ofLso PR. 6-6446, rez. HE. 4-215R

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųnette Bd.
^AL. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak.

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665D

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665R 
Rezid. 6600 S. Arteslan Avė.

VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.; 6—9 v. V.

DR. G. SERNER
IdLE-ll'VIS AKIŲ GYDYTOJA* 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182D 
Pritaiko akintus 
Kreivas akla ,

ištaiso.
Ofisas lr akinių dlrbtuvfl
756 West 85th Street 

Vai. nuo 10 tkl 2, nuo 6 Iki 8, tre
člad. nuo 10-12, penktadieni 19-8 U 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aktų įtempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudSJimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregye- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos valkus.

4712 South Ashland A vena* 
Tel. YArds 7-1378

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. fteštad. 10:89 
lki 6 vai. Sckm. lr treč. uždara.
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SLAPTOJI DIPLOMATIJA
Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentas ir jo vyriausy

bės kabinetas vidaus ir užsienio politikoje turi didelę galią. 
Toji prezidento ir vyriausybės galia krašto viduje yra sukontro
liuojama Valstybės Konstitucijos dėsniais ir Kongreso leidžia
mais įstatymais bei jo žinioje esančiomis priemonėmis. Šiek 
tiek kitaip yra užsienio reikalų politikoje. . Čia prezidentas ir 
vyriausybė yra sunkiau sukontroliuojami. Ir todėl dažnai iš
kyla priekaištų prezidentui ir vyriausybei, ypač valstybės sek
retoriui, kad jie vieda slaptą diplomatiją, kad ne viskas arba ir 
visai nepranešama apie Jungtinių Amerikos Valstybių santykius 
su užsienio valstybėmis.

Yra visa eilė atsitikimų, kad JAV prezidentas ar valstybės 
sekretorius pasirašo vienos ar kitos rūšies sutartį su užsieniu, 
ir apie tai nepainformuoja nė Kongreso, nė visuomenės. Tais 
atvejais sutartys vadinamos slaptomis, kokių demokratinėse san
tvarkose neturėtų būti. Iš-jų labai dažnai pasidaro daug nesu
sipratimų ir net tarptautinių komplikacijų.

Šiuo atžvilgiu gerą pavyzdį turim%.iš Jaltos konferencijos, 
jos nutarimų ir padarytų susitarimų su Sovietų Rusijos dikta
torium Stalinu. Daugumas tų susitarimų buvo slapti. Jungtines 
Amerikos Valstybes atstovavęs prezidentas F. D. Rooseveltas 
Sovietų Rusijai dąvė labai dideles teritorines koncesijas Toli
muose Rytuose ir kitur, ir ilgai niekas to pilnai nežinojo. Tai 
buvo slapti susitarimai, slapta diplomatija, padariusi Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms ir visam civilizuotam pasauliui nepaprastai 
daug skriaudos.

Jaltos konferencijos dokumentai viešai buvo paskelbti po 
daugelio metų, kuomet komunistai, pasinaudodami p. Roosevelto 
nuolaidomis ir slaptomis sutartimis, jau buvo pavergę daugiau 
negu trečdalį pasaulio. To pasekmės: šaltasis karas tarp Vaka
rų ir Rytų, nuolatinė naujo visuotinio karo grėsmė, reikalas Va
karams būti apsiginklavusiems nuo kojų iki galvos ir šimtų mi
lionų žmonių kančios komunistų vergijoje.

Norėdamas išnaikinti slaptąją diplomatiją, slaptas sutartis, 
kad daugau nebepasikartotų Jaltos ir kitų tarptautinių konfe
rencijų istorija, respublikonų partijos vactks Senate šen. William 
F. Knowland paruošė ir įteikė Senatui įstatymo projektą, kuriuo 
reikalaujama, kad valstybės sekretorius ne vėliau kaip po še 
šiasdešimt dienų 4)0 JAV susitarimo su viena ar kita užsienine 
valstybe praneštų Senatui pilnus sutarčių tekstus, §is, mūsų 
manymu, labai svarbus ir naudingas įstatymo projektas Senate 
priimtas praėjusią savaitę ir pasiųstas į Atstovų Rūmus. Reikia 
manyti, kad ir šie rūmai jį patvirtins. Tuo būdu būtų atliktas 
didelis dalykas.

Prieš kjeletą metų Senatas svarstė šen. John W. Brickerio 
(resp. iš Ohio) įstatymo projektą ir dėl jo daug ginčijosi. Jis 
nepraėjo. Pagrindinė šen. Brickerio įstatymo mintis buvo ta, 
kad būtų visiems aišku, jog Valstybės Konstitucija stovi augš
čiau už visus tarptautinius susitarimus. Kadangi jo planas ne
praėjo ir atrodo, jog neturi progos praeiti, šen. Brickeris, kal
bėdamas apie šen. Knowlando įstatymo projektą, pasakė, kad 
yra pasukama gera kryptimi. Ir daug kas panašiai pasakys.

Jau seniai yra laikas užkirsti kelią slaptosios diplomatijos 
politikai demokratijose. -

x

Kvepia šilas įsirpusiom žemuogėm. 
Tū, tū, tū — tūtiiiuoja bitutė.

Su trumpojom naktim ir su nemiga 
Atlalėjo laukais šienapjūtė.

K. Inčiūra

vokiečių armija nesulaikomai žy' 1948 m.: Čekoslovakija — 12,- 
giavo ne tik per Lenkiją, Lietu-' 340,000 gyv., 49,331 kv. myilų; 
vą, Latviją, Estiją, Gudiją, bet šiaurinė Korėja — 9,000,000
ir per Ukrainą ..

Atrodė, jog Sovietų Rusija
jau nebeprisikels, bet čia JAV ir 
Anslija šoko gelbėti ant menčių 
paguldytų raudonųjų ir padėjo

gyv., 48,500 kv. mylių; Rumuni
ja 10,100,000 gyv., 91,584 
kv. mylios.

1949 m.: Raudonoji Kinija 
(įskaitant ir Tibetą) — 593,474,

ant karo laimėjimo svarstyklių 00C gyv., 3,746.000 kv. mylių.
visą savo kapitalą ir gamybinį

I bei karinį pajėgumą. Juk be
JAV ir Anglijos bombardavimų, 
be JAV maisto, be jų laivų ir

1954 in.: Šiaurinis Vietnam 
su 12 000,000 mil. gyv. ir 77,000 
kv. mylių.

Nuo 1945 m. iki 1954 m. rau-
ginklų raudonoji imperija būtų donoji kok aijinė imperija po sa- 
žlugusi. Šiuo atveju išėjo ki- telitų termino priedanga prisi- 
taip — Sovietų Rusija netikėtai jungė ir pavergė 707,306,000

Kiek Kremliaus valdovai turi 

pavergę žmonių?
VLADAS MINGfiLA, Detroit, Mich.

Kada suliepsnojo I Pasaulinis jos beveik be pasipriešinimo

Kas juos šaudė?
X i •

Slaptosios agentūros patyrusios ir jos dabar praneša spau
doje, kad į sukilusius lenkų darbininkus ir prie jų prisidėjusią 
gausią minią šaudė rusai arba rusų vadovaujami kariai.

Nors komunistinė, Lenkija turi savo kariuomenę, bet matyt, 
kad sukilimų atvejais Maskva ja nepasitiki, jos vadovavimą iš
imtinai patikėdama tik rusams.

LENKŲ SUBRUZDIMAS

“New York Times” redakci
niu rašė:

“Poznanės darbininkai parei
kalavo iš komunistų diktatūros 
duonos ir laisvės. Jiems atsa
kyta, kaip rytų vokiečiams Ber
lyne, vergams Vorkutoje ir Tif- 
liso gyventojams — kulkomis iš 
tankų ir šautuvų. Jos nutrau
kė kaukę drįstantiems pasakoti, 
būk komunistai atstovaują dar
bo klasę. ‘Kapitalistų’ juk šian
dien Lenkijoje nėra, ir Pozna
nės gatvėse demonstravo gry
niausio kraujo proletarai, susi- 
klaidinę turbūt tariamąja švel
nėjimo atmosfera. Jie pamanė, 
kad štai galiausia proletarų tė
vynėje proletaras gali laisvai, 
kaip demoratijų kraštuose, sa
vo pageidavimus reikšti. Deja 
duonos ir laisvės vieton komu
nistų diktatūra temoka pasiūly- 
lyti kulkas. Įvykių pamoka aiš
ki; laisvė ir komunistų diktatu- 
ra nesugyvena”.

“MAINOS RŪBAI MARGO 
SVIETO”

ti politikos sprendimuose. Esa
me linkę sakyti, kad šitoks da
lykų stovis komunistų valsty
bėse jau išbaigtas, amžinas ir 
gautinas, kad kas vyksta ten 
šiandien, vyks rytoj .ir užporyt. 
Šalia to darome išvadas, kad ši
tokį stovį nugriausime arba 
mes, arba jis sugriaus mus; ne
norime ir pagalvoti apie gali
mybes jam pasikeisti dėl jo vi
duje vykstančių pasikeitimų.

Mes ypač linkę tikėti, kad ko
munizmo dogmos nekinta. Ta
čiau kiekviena visuomenė žymi 
ne tiek plikomis teorijomis jos 
vadų galvose, kiek gyventojų 
sambūriais ir srovėmis, kurios 
veikia politiką. Teorijos čia tu
ri savo paskirtį, ‘bet juk žinome, 
kad Leninas ‘ištaisė’ Marksą, o 
Stalinas — Leniną. Dabar Chru 
ščevas ‘taiso’ Staliną. Pvz. Tito 
buvo skelbiamas niekšu, dabar 
keliamas didvyriu. Tokiu būdu 
gyvenimas mus verčia, greta 
komunistinių teorijų, sveikai 
vertinti pajėgas bei sroves, ku
rios veikia sovietų vyriausybės

karas (1914 m.), Rusijds caras 
Nikalojus II valdė didžiulę im
periją — 8.7 milionų kv. mylių 
plotą, kuriame gyveno 160 mi
lionų žmonių. Tie žmonės dau
gumoje buvo nerašai: jie kalbė
jo įvairiomis kalbomis. Rusijos 
valdovai nepakentė kitų tautų 
žmonių; todėl jie stengėsi juos 
surusinti, o religijoje — supra- 
voslavinti. Toje valstybėje lais
vė buvo tuščias ir nežinomas 
žodis.

I Pasauliniam karui besibai
giant, Rusijos caro ir imperato
riaus valdžią nuvertė Kerenskis, 
demokratinės politikos vadas; 
betgi netrukus įvyko bolševikų 
suruošta kontrrevoliucija: jai 
vadovavo Leninas. 1917 m. lap
kričio 7 Petrapily buvo sušauk- 
tasvisos Rusijos sovietų (tary
bų) suvažiavimas. To suvažia- 
vi proga bolševikai padarė suki
limą. Valdžios pagrobimą so
vietų suvažiavimas patvirtino. 
Nikalojus II, karalienė Marija, 
įpėdinis ir princesės be jokio 
teismo sprendimo rūsyje buvo 
žiauriausiu būdu nužudyti.

Tuo metu Rusijos imperija ė- 
mė braškėti. Viduje badas ir 
epidemijos. Vyko pilietinis ka
ras. Ta proga pasinaudojo lais
vės ištroškusiog tautos. Pvz. Lie 
tuva, Latvija, Estija, Lenkija, 
Suomija, Gruzija išsikovojo sau 
nepriklausomą gyvenimą, susi
kūrė savo valstybes. Besarabi
ja prisijungė prie Rumunijos.

Vokietija Rusijos suirimą sten 
gėsi išnaudoti. Vokiečių divizi-

slinko Ukrainos gilumon. Pa
galiau Sovietų Rusija pasiuntė į 
Lietuvos Brastą taikos delega
ciją. Delegacijai vadovavo žy
musis bolševikas Sokolovskis. 
Vokiečiai padiktavo taikos su
tartį, kurią bolševikai pasirašo 
1918 m. kovo 3 d.

žmonių skerdynes — Gurzijos 
pavergimą.

Pirmojo Pasaulinio karo už
baiga antešė raudonsios imperi
jos užuomazgą. Imperijos gy
ventojų — 145 milionai; terito
rijos plotas — 8.2 kv. mylių.

II Pasaulinis karas

Pagal tą sutartį rusai visiems 
laikams atsižadėjo Ukrainos, 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Kau 
kazo dalięs ir visos Suo
mijos. Be to užkrautos Sovietų 
Rusijai didelės reparacijos — 
kontribucija.

Betgi Vokietijos laimėjimo 
triumfas buvo trumpas. Vaka
rų Europoje vis dar vyko karas. 
Anglija, JAV ir Prancūzija vi
somis savo karinėmis galiomis 
spaudė vokiečius. Pagaliau 1918 
m. lapkričio 11 d. Vokietija bu
vo sumušta ir verkdama priva
lėjo atsižadėti Lietuvos Brastoj 
ir kitur atsiektų laimėjimų.

1920 m. sutartimi Sovietų Ru
sija pripažino nepriklausomos 
Lietuvos atsikūrimą ir visiems 
amžiams atsižadėjo bet kokių 
pretenzijų į mūsų kraštą. Vėles 
niais laikais dar keliomis sutar
timis Sovietų Rusija tą savo 
“nusitatymą” patvirtino.

1920 m. gegužės T d- Sovietų 
Rusijos vyriausybė pripažino 
Gruzijos nepriklausomybę. Po 
trumpo laiko, būtent 1921 m. 
vasario 11 d., be jokio karo pa
skelbimo, raudonoji armija įžy
giavo į Gruzijos teritoriją ir su-

1939 m. labiausiai agresingos 
valstybės — Sovietų Rusija ir 
Vokietija — pasirašė abipusę 
draugystės ir paramos sutartį. 
Taigi tas Stalino ir Hitlerio su
sitarimas neabejotinai uždegė II 
Pasualinį karą. Nepuolimo su
tartį pasirašė Molotovas ir Ri
bentropas. 1939 m. rugsėjo 1 d. 
vokiečių kariuomenė įžygiavo į 
Lenkijos teritoriją. Sovietų Ru
sijos ir Vokietijos armijos po 18 
dienų karo galutiniai sumušė 
silpnai ginkluotą Lenkijos ka
riuomenę. Lenkijos teritoriją a 
bu nauji draugai pasidalijo pu
siau, kaip buvo anksčiau Mask
voje susitarta. Raudonieji pa
galiau laimėjo Suomijos karą ir 
1940 metais atplėšė didelę jos 
teritorijos dalį.

Nežiūrint į savitarpes nepuo
limo ir draugiškumo sutartis,

daug laimėjo. Ji karą laimėjo 
neužtarnautai lengvai. O kiek 
kultūringų (krikščioniškos kul
tūros) tautų paklota ant rau
donosios imepri jos aukuro ? 
Daug!

24,396,000 naujų vergų
Sakoma, kad valgaųt atsiran

da apetitas. Raudonosios impe- 
i rijos kūrėjai tiesiog ryte rijo iš
tisas tautas. Tam rykliam ape
titui nematyti galo ir šiandien.

1940 m. okupuotos valstybės: 
Suomijos Karelija — 450,000 
gyventojų, 17,600 kv. mylių; Es 
tija — 1,122,000 gyv., 18,300 
kv. mylių; Lietuva— 2,957,000 
gyv, 26,000 kv. mylių; Latvija 
— 1,951,000 gyv., apie 25,400 
kv. mylių.
1945 m. okupuotos sritys: Ry
tų Prūsija (Karaliaučiaus bei 
Tilžės sritys) — 1,187,000 gyv., 
5,400 kv. mylių; Lenkijos da
lis — 11,800,000 gyv., 69,000 
kv. mylių; Čekoslovakijos da
lis — 731,000 gyv., 4,900 kv. 
mylių; Rumunijos dalis — 3,700, 
000 gyv., 19,400 kv. mylių; Ja
ponijos pietų Sachalino sala — 
415,000 gyv., 13,900 kv. mylių; 
Japonijos Kurilų salos -r-18,000 
gyv., 3,900 kv. mylių.

1946 m. prijungta Tannu - Tu 
va (anksčiau buvo protektora
tas) — 65,000 gyv., 64,000 kv. 
mylių.

žmonių su 4,890,947 kv. my
liomis jų gyvenamos žemės.

Kartu sudėjus raudonosios ar 
mijos okupuotus kraštus su 
taip vad. satelitiniais kraštais, 
pamatome žiaurią ir baisią tik
rovę. O ji yra suvedama į 
šiuos skaičius:

Nuo 1S40 iki 1954 tn. paverg
ta 731,702,000 įvairiuose konti
nentuose gyvenančių žmonių su 
5,155,151.5 kv. mylių teritorijos.

Kaip matome, Sovietų Rusi
jai įsigalėjus pasauly, komunis
tai šūkiu “Tikslas pateisina prie 
mones” puikiai pasinaudojo ir 
įjungė į savo raudononąją kolo
nijinę imepriją net 732 milionus 
žmonių, kurie gyvena 5 milionų 
kvadratinių mylių plote.

Prie paminėtų skaičių pridė
jus Sovietų Rusijos teritoriją (į 
kurią anksčiau buvo įjungta 
daug kitų tautų), pridėję gy
ventojus, pamatysime baisią tie 
są. Štai ji. Šiuo metu pačios 
Rusijos teritorijos (ir kt. oku- 
puoutuose kraštuose) plote pri- 
skaitoma 216 miilonų gyvento
jų (teritorija — 8.5 mil. kv. my
lių). Prie šių skaičių pridėję 
raudonosios kolonijinės imperi
jos skaičius prieiname savotiš
ką komunistinės vergijos ba
lansą. Pasirodo, jog Sovietų Ru 
sija šiuo metu valdo 923 milio- 
nus žmonių. Tas kiekis siekia 
daugiau negu trečdalį visosIš viso Sovietų Rusija nuo, _ .. „ . .

. 1940 iki 1948 m. užgrobė 268,-! 2mon'Jos- Raudonosios imperi- 

. 790 kv. myliu ploto torltorij, ,’os teritorija sudaro 134 mil.
ir pavergė > 24,396,090 įvairių 
tautų žmonių. Ne gana to, So
vietų Rusijos grobuoniška poli
tika yra aktyvi bei veikli visą 
taiką.

Negalima nutylėti ir taip va
dinamų sateltinių pavergimų,

kv. mylių, būtent ketvirtadalį 
mūsų žemės ploto. Tokio mil
žiniško dydžio imperijos pasau
lio istorija nežino. Savo laiku 
Didžioji Britanija valdė ketvir
tadalį visos žmonijos. Ji leido 
nepriklausomai tvarkytis (su
teikė nepriklausomybę) 12 vals
tybių. Šiandien Anglija valdo

............ . , .. nes tikrumoje juk ir satelitinės
1940 m. birželio men. raudonąjį Uut03 tai t pavergtos> _
armija Įsiveržė į Pabaltijo te- w , sunkiaj joa ken{ja ^.Ulk dvidešimtąją dai, musų gy- 
ritoriją ir okupavo tris laisvas aiame raudonosios raudonosios venarao pasaul,° 
valstybes - Lietuvą, Latviją ir imperijos nelaisvės ir vergijos
Estiją. Į nuožmią vergiją pate- kaiėjime 
ko 6.5 mil. miliono lietuvių lat
vių ir estų. 731,792,009 satelitinių vergų

1941 m. pavasarį “gerieji bi
Rytų Vokietija — 18,807,000

gyv., 42,900 kv. mylių; Lenki-
, . .. i ja — 26,500,000 gyv., 120,355raudonieji komunistai įsivėlė j *

tarpusavi kara kv- myl,ų: Isonne MonSoll3a ~
tarpusavį Karą. 1,000,000 gyv, 625,900 kv. myl.

Vokiečių pranašesnė karinė 1946 m.: Bulgarija — 7,160 
moralė, individualiai geriau pa- 000 gyv, 42,796 mylių; Albani- 
ruošti kariai, geresni ir moder- ja — 1,175,000 gyv, 10,629 kv. 
nesni ginklai (galbūt suvaidino mylių.
teigiamą vaidmenį ir pasauly ži- 1947 m.: Vengrija — 9,750,-

čiuliai” (dėl grobio nepasidalini
mo) susipyko. Vokiečių naciai ir

rengė reto baisumo nekaltų nomi strategai) padarė tai, kad 000 gyv, 35,902 kv. mylių.

Visa Rusija turi priklausyti 
Lietuvai

Tačiau baigiant turėtume pri
siminti, jog Maskvos kunigaikš 
tystė 15 amžiuje atstovavo tik
rąją Rusiją. 1462 m. jos terito
rija apytikriai sudarė 15,000 
kv. mylių plotą. Didysis Lietu
vos kunigaikštis Gediminas lai
kė save Rusijos valdovu. D. L. 
kunigaikštis Algirdas daug sy
kių buvo prie Maskvos... Isto
rija tyli, kodėl Maskva buvo ne
paimta.

(Nukelta į 4 pusi.)

politiką ir veiklą”. V.

IELE MAZALAITE

PJŪTIES METAS
a ROMANAS gį! W J J !\*Ą!

Specialusis Bostono “C. S. Mo 
nitor” korespondentas J. C. 
Harsch rašo:

“Mes Vakaruose komunizmą 
suprantame, kaip tam tikrą da
lyką, surizguzį, pavyzdžiui, su 
vergų darbu, politiniais, netei
singais teismais, vienos partijos 
galios sistema, slapta> policija, 
vykdymu vienos griežtos parti
nės linijos, žvėrišku slopinimu

Kiek suvalgome?
Texaa universitetę Biochemi

nis institutas skelbia, kad per 
20 metų žmogus suvalgo maž
daug apie 20 tonų maisto. Iš 
to kiekio žmogaus organizmas 
tepasitaiko gal kokius 0,5%, o

opozicijos, cenzūruota spauda. likusieji 99,95% — išmetami 
ir neprileidimu liaudies dalyvau- liauk. _ . . . _i . -■ —

19 tęsinys

Ir jos širdis’ plyšinėjo šitoje keistoje ugnyje, jos 
meilėje savo vaikams, baimėje — tame laukime, kad 
jie susirinktų į namus, ir nerimo, kad nesusitiktų. Ką 
gi -reiškė kažkokia nežinoma žydė, bevardis sutvėri
mas, šitame jos slaptame gyvenime, kuris iš pavir
šiaus buvo paprastas: našlė Monika Vibrienė valdė 
savo dvidešimt hektarų ūkį, savo pačios tėviškę, dir
bo be paliovos daugiau negu samdinė mergė ir 
bernas.

Žinoma, ne tik tiek žmonės matė, girdėjo ir ži
nojo, kiek Vibrienės sodybėje kas vyko — nepasislė
pė tokie dalykai, kad vienas jos sūnus buvo pasilei
dęs, bedievis, — ir žydės neužmiršo pridėti jie — ta
čiau visos parapijos reikalas ir garbė taipgi kilo iš 
Vibrienės kiemo, lr tai nusvėrė daug daugiau: jau
no kunigo Kazimiero primicijos šventė. Švitėjo žva
kės, rodos, visų parapijos avilių^ bitės buvo sunešu- 
sios vašką, ir gėlėmis linko altoriai, ir vainikai svėrė 
bažnyčios skliautus, 'ir iš toli suvažiavo giminės, jo
kio kaimyno neliko namuose, o ir kiekvienas parapie- 
tis, kas ti*ktai pažino Vibrius, norėjo pajusti jauno 
kunigo rankas ant savo galvos. Tokios šventės buvo 
retos, gal dešimts metų buvo praėję nuo paskutinės. 

Jos nebuvo taip džiaugsmingos kaip privalėjo;

kiek jis norėjo — vistiek, ar kad jis taipgi buvo pra
dėjęs' tą patį kelią, kaip nuėjo Kazimieras, ar kad po 
neilgo pasitraukė ir nuėjo į universitetą. Ir motina, 
ir brolis rašė kviesdami šiandienai, nors girdėjo, kad 
jis buvo labai užsiėmęs tokiais darbais, dėl kurių jo 
artimieji turėjo užsidengti veidus. Motina negalėjo 
pasakyti, ką jis darė, bet jis buvo su tais, kurie pa
grobė valdžią — argi to neužteko žinoti. Tačiau jis 
tebuvo jų savasis, ir jie prašė atvažiuoti. Ir jo nebu
vo: ir akimirkomis Vibrienei atrodė, jog visa bažny
čia yra tuščia.

Ji buvo ypatingai laukusi to, kad jis paklausys,

bolševikai valdė jau trečias mėnuo, grėsmės ir slėgi
mas gi krito vis sunkiau dienomis; niekas jau nebe
silinksmino taip, kaip prieš juos — tačiau — kaip 
kalbėjo savo iškilmingame pamoksle klebonas — šio
kiu metu, nelaimėse, kai ateina naujas Viešpaties vy
nuogyno tarnas, yra dvigubai didesnis pažadas ir jo 
darbui ir žmonių atlyginimui.

Atnešu Tau auką Dieve, — galvojo Vibrienė ši
tą minutę, kada sūnaus rankos perkėlė tiesiog į jos 
galvą tą palaimą, kurią pats buvo gavęs taip naujai, 
jog niekas negalėjo paliesti jokiu šešėliu — ir tuojaus 
jos lūpos užsivėrė: argi ji atneša auką, manė ji. —
Aš kalbu, kaip išpuikęs pariziejus. Juk tiktai jis pats, .. ta^Tvyktoi, lyg’ji~ pati’ taptų kunigu - ji
savo noru ir pasirinkimu, pasuko tuo keliu — aš tik
tai pagimdžiau. Kaip mes klystame, kad tariamės 
nešą auką! Net ir tai, kad kitas mano vaikas grįžtų 
pas Dievą, ir ne mano auka būtų, tai tiktai Viešpats 
ir man jį atiduotų. Koks didelis yra žmogus, — gal
vojo ji ir stebėjosi savo mintimis — neužtenka pa
sakyti net apie vaiką: mano, jis pats daro su savo sie
la ir su savo kūnu ką nori.

Ji labai atsargiai pasižvalgydavo ir iškilmių me
tu, ir po pamaldų, o ypač, jaunojo kunigo laiminimo 
laiku: ar nėra Mykolo. Ji pažino kiekvieną veidą, ir 
nusižeminusi ir dėkinga žiūrėjo į savo seną tetą An
taniną, audėją ir seną davatkėlę — tai ji viso am
žiaus skatikais padėjo leisti Kazimierą j mokslus, į 
kunigus — šitą akimojį senutė buvo tokia jauna ir 
skaisti, ji taip švytravo džiaugsmu, ir tokiu nekaltu, 
jog tiktai Dievo artumoje tegalėjo taip žmogus 
jaustis.

Ir Monika Vibrienė aptemo viduje: kur gi yra 
tas, kurį ji, tiktai ji pati viena leido mokintis tiek,

buvo patikėjusi stebuklu šitą sekundę, kada brolis 
uždės pašventiną ranką ant paklydėlio galvos, šven
toji Dvasia įlašės, kaip išganymo vanduo į jo širdį. 
Bet stebuklas negalėjo įvykti, nes nebuvo kam pri- 

; imti jo.

Mykolas pasivėlavo, galvojo ji ilgai, nes pamal
doms prasidėjus dar neregėjo nė kauniškės sesers, vi
siškai suprantama, kad jie drauge susitarė kelionei; 
tačiau kai kitą kartą apsižvalgė, pamatė seserį ir jos 
vyrą, ir jų dukrą, tiktai savo sūnaus ne.

Jos išėjo drauge abi iš bažnyčios gretimai, abi 
seserys, ir vos prie slenksčio, Vibrienė tarė, anksčiau 
negu spėjo pabučiuoti seniai bematytą viešnią: — „O
Mykolas------------ •“. — „Kam ko reikia, tą ir švenčia“,
sako sesuo, — „nugi vesialiauja, vakar susimetrikavo 
su savo sorke — visi tokie, kuriems nereikia nė ku
nigo, nė rabino. „Valstybinė šventė.'*

IBus daugiau) r



\

I
DTENRASTTS DRAUGAS, CHTCAGO. TTJJNOTS Ketvirtadienis, liepns 19, 1956

BALFO 76 SKYRIAUS ŽINIOS, gražiai veikia, remia jaunimą ir 
i kultūrinius reikalus. Pvz. šiais

Š. m. birželio 3 d. Birutės dar 
že Balfo 76 skyiiaus valdyba ir

metais klubas yra paaukojęs 
LSK Kovui 20 dol., skautų tun-jos talkininkai buvo suruošę tra; . .... „ , - . , T ,,“. . .. TA., ,. : tui Baltija — 15 dol., Jambo-dicinę gegužinę. Didelis lietus . „ , . nr. , , ■

sutrukdė gegužinės pasisekimą.
Buvo atsakyta ir orkestrui.

Bet pasirodo, kad Detroite y- 
ra ir tokių lietuvių (o tokių bu
vo 88, kurių tarpe daug seno
sios kartos ateivių), kuriems ne
sutrukdė nei didelis lietus at
vykti į Balfo ruošiamą geguži
nę. Q kiti, neturėdami galimy
bės atvykti gegužinėn, prisiun
tė pinigines aukas: J. Mikaila 
ir V. S. Urbonai — (po 5 dol. ir 
Vi. Pauža — 2 dol.

Balfo 76 skyriaus valdyba šir 
dingai dėkoja E. Paurazicnei ir 
P. Moliui už parūpinimą reikalin 
gų leidimų, parapijų klebonams, 
laikraščių redaktoriams ir ra
dijo valandėlių vedėjams už ge
gužinės garsinimą; Alytaus ba
ro savininkui P. Padolskiui užj kėjo, kad nemažas procentas pa 
paaukojimą užsieninio vyno sižadėjusių iškrito, tačiau jų vie 

trigubai daugiau

res Fondui — 25 dol. Dainų 
šventei 5 dol. ir IV Kanados 
Lietuvių dienai, ruošiamai Wind 
sore — 5 dol.

Be to Dariaus ir Girėro Klu
bas jau nuo seniau stengiasi į- 
sigyti savę namus. Buvo jieš- 
kota pirkti tinkamas patalpas, 
ir tik neseniai gautas pasiūly
mas pirkti didoką mūrini na
mą Dixi gatvėje, prie Patton 
parko. Yra salė, naudojama ves 
tuvėms ir parengimams, ir trys 
gyvenamieji butai. Per paskuti
nį mėnesį į klubo namų pirkimo 
fondą įnešė po 100 dol. A. Jaš- 
kulis, St. Butvilą, Stef. Pursinis, 
VI. Parojus, V. Kankalis, St. Va 
riakojis ir Petras Padolskis. Re 
alizuojant pasižadėjimus, paaiš-

florst Ilesse, kuris Vokietijos ru- 
zonos pareigūną pavadintas.

“Amerikiečių agentu”, rodomas ži
nių konferencijos, suruoštos komu
nistinės' valdžios Rytų Berlyne, me
tu.

MICHIGAN VAI STYBĖS
LIETUVIŲ SĄSKRYDIS

Į Michigano valstybės lietu
vių sąskrydį — pirmją Lietuvių 
Bendruomensė Detroito apylin
kės gegužinę (pikniką), kuri į- 
vyks š. m. rugsėjo 9 d. Liberty 
parke, jau pakviesti Grand Ra
pids, Flijit, Ann Arbor, Toldeo 
ir Windsoro lietuviai. Taip pat 
dar noliimfc į šįtsąektydj daripi- 
kviesti Saginaw, Kalamazoo,
Lansing, Jackson, Battle Creek,
Cnldwater, Traversy City, Mus- 
kegon, Cadillac, Bay City, Pon- 
tiac ir kitų Michigano vietovių 
lietuvius. Išvardintų vietovių or 
ganizacijų pirmininkai bei pa
skiri lietuviai šiuo reikalu pra- .
šomi susižinoti su LB Detroito tu® tauzys ...

Karo salininkas vėl paaiski-

Yra dar išeitis
Izraelio vienas ministeris, 

sugrįžęs iš Amerikos, min-rių 
kabinete pranešė, kad Ameriko
je negavo nei pinigų, nei ginklų.

Ministeriai pradėjo dejuoti: 
“Oi kas dabar bu3, kaip mes 
nuo arabų apsiginsim, mus vi
sus arabai išžudys”.

Bet atsistojo vienas ministe- 
ri£ ,ir ^9:J“^įAįni|it, yra dar 
išeitis. Reikia Amerikai karą 
paskelbti.”

Visi kiti ministeriai nustebę
pradėjo prieštarauti: “'Oi, ar
tau galvoje negerai. Kaip galim 
tokiai Amerikai karą skelbti,
atlėks amerikiečiai su lėktuvais 
ir vienu pradėjimu mūsų mies-

japonais ir Japoniją sušelpė ir 
atstatė ir dar juos v isus savo 
buvusius priešus ir dabar glo- 

kojų, kariavo su vokiečiais ir Į boja ir jie jokių arabų nebijo”. 
Vokietiją atstatė, kariavo su, V. A.

rėkit amerikiečiai kariavo su 
italais ir juos tie patys ameri
kiečiai sušelpė ir pastatė ant

Sl}

bonkos, Harper Hanton Florist 
savininkei Antonette Webber už 
paaukojimą gėlių, Bogdan Ser
vices siuntų į Europą savinin
kams už paukojimą albumo /ir 
2 kompl. šepečių dažymui, ir 
šios gegužinės talkininkams: L. 
Černiauskienei, S. Bitliericnei 
F. Boreišienei, E. Bulotienei, I. 
Laurinavičienei, L. Mingęlicnei, 
A. Rugienienei, V. Šukienei, A. 
Žiedienei, A. Bacevičiui, S. Ba
cevičiui, J. Dryžai, J. Pusdeš- 
riui ir K. Stragauskui bei tai vi
sai mažai dalyvių grupelei, ku
rių visų Jūsų bendromis pastan
gomis ši gegužinė (pajamos - 
300.68 dol., išlaidos — 183.82 
dol) davė 116.86 dol. pelno.

Balfo 76 Skyriaus Valdyba

BALFO VAKARAS
Rašant apie Balfo vakarą, ku. 

ris įvyko š. m. balandžio 7 d., 
dėl rašančiojo neapdairumo bu
vo praleista L. Mingėlienės pa
vardė. Už įvykusią klaidą Balfo 
76 skyiraus valdyba, ypač ko
respondenciją rašęs, atsiprašo. 

Balfo 76 Skyriaus Valdyba

PAGERBS ATLANTO 
NUGALĖTOJUS

Soldino miškelio tragedija lie
tuvis šiapus ir anapus Atlanto 
išgyveno nepaprastai skaudžiai. 
Atlantp pergalės šventė tapo liū 
desio diena. Mūsų didvyriai Da
rius ir Girėnas, paaukoję savo 
gyvybes Jaunajai Lietuvai, gim
tosios žemės priglausti amžina
jam poilsiui, byloja į kiekvieno 
lietuvio širdį aukos prasmę. Jų 
veidai, iškalti granite, yra tarsi

čempionato. Kitiems metams į 
šiąo komandą bus stengiamasi 

.pritraukti ir naujųjų ateivių.

Alytaus baro savininkas Pet
ras Padolskis norėtų pasikviestitoje atsirado ......__ ~___

naujų, nieko nežadėjusių, kurie nOrS
beisbolo komandą. Jo adresas:po 100 dol. jau įnešė. Klubo 

namų fondas didėja, nes ir da- 
bas atsiranda naujų akcininkų.

St. G-kas

“ALKA” NORI 
PERSIORGANIZUOTI

Neseniai teko išsikalbėti su 
Detroito Lietuvių Dramos Sam
būrio “Alka” vadovu Justu Pus- 
dešriu. Pasidalinęs Kultūros 
kongreso įspūdžiais, jis pabrėžė 
reikalą perorganizuoti jo vado
vaujamą dramos sambūrį. Jis 
nori papildyti naujomis jėgomis 
ir sudaryti administracinę vado
vybę. kuri rūpintųsi sambūrio 
administravimu.

Todėl tuo reikalu š. m. lie
pos 21 d. 8 vai. vakare “Nerin
gos” knygyne yra šaukiamas su 
sirinkimas, j kurį kviečia atsi
lankyti visus, dirbusius sambū
ryje, visus besidominčius scenos 
menu ir norinčius dirbti adminis 

itracinį darbą.

LAUKIA CHICAGOS 
BEISBOLININKŲ

Detroito Baseball federacijos 
C klasės lygoje šiame sezone da
lyvauja Alytaus baro komanda, 
kuri iki šiol yra laimėjusi 10 
ir pralaimėjusi 5 rungtynes, š. 
rugpjūčio mėn. bus varžybos dėl

3415 Michigan Ave., Detroit 16, 
Mich.

LANKĖSI SVEČIAI
Juozaš Olšauskas iš Amster- 

dam, N. Y., Šv. Kazimiero pa
rapijos vargonininkas, ir Jonas 
Hartvigas, grįždami iš Dainų 
šventės, buvo sustoję Detroite 
ir ta proga lankėsi pas kun. I. 
F. Boreišį, D. Brazį, Matą ir O- 
ną Šimonius ir Mykolą bei Juli
ją Kutkauskus, kurie šiltai priė
mė svečius. J. Olšauskas prieš 
20 metų vargonininkavo Detroi
te ir čia yra daug pasidarbavęs 
lietuvių kultūriname gyvenime.

St. G-kas

DETROIT'o BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAi

Tr
Jeigu norite pirkti arfta parduoti'

simbolis kiekvieno kovotojo, ku-i namus> sklypus, Biergardcnus —
• alines, ūkius ar vasarvietes, kreip-ns viską sudeda savo tautos, Į it^a j ’ H

savo krašto laimei ir laisvei. Ne Į elseA REALTY & INVEST-
žiūrint jų fizinės mirties, jų 
dvasia lieka su gyvaisiais per 
ištisas kartas.
Kaip ir kiekvienais, taip ir'šiais 
metais sparnuotų lietuvių žygis

MENT COMPANY
atstovą

VLADA BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Reshlcncijos — TA 6-4366
Tx ' Ši įmonė yra pati stambiausia Mi-yra minimas. Detroite Dariaus chi* o valstijoje. Detroite turi 4

ir Girėno Klubas savo iniciaty
va šį žygį mini š. m. liepos 22 d. 
Programoje numatomos pamal

dos už žuvusius didvyrius ir pa
mokslas 11 vai. Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje ir po pamal
dų — nuo 1 vai. p. p. klubas 
ruošia išvažiavimą į Binkevičie-

;chigano valstijoje, 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentaraa.

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT
393 West Grand Boulevard

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

nės ūkį, kur klubo pirmininkas .T*””- ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-H vai 

tars atitinkamą žodį. Jis prašo
detroitiečius pamaldose ir išva
žiavime gausiai dalyvauti.

Šia proga norisi pastebėti, 
kad Dariaus ir .Girėno KlubasS

Trcč. ir iešt. 12-3 vai. 
Telef. TA 6-06R6

Kiek pavergė žmonių?

(Atkelta iš 3 'ausi'

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan

Tel. VVE. 4-6105 
GEMJtAI, CONTRACTTOB 

Atlieka {vairius statybos, patalsy 
nio ir pertaisymo darbus — atallnin 
kysttSs cemento, mūrijimo, clnktroa 

1 plumblngo, dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų Įrengimas 

Į naatoįrAfir* Ir skiepuose.
Didysis Lietuvos kunigaikš

tig Algirdas yra pareiškęs: “Vi ________________________________
sa Rusija turi priklausyti Lie- „ | a „ • w k I t » 
tuvai”. Kodėl taip neįvyko?; RIBUSyRITB 
Gaila... Jeigu taip būtų įvykę, LITHUANIAN MELODIES 
nebūtume šiandien turėję rau- Ann Arbor — WPAG — 1050 klio- 
dono,io8 imperijos; nebūtume; _ 1;30 p. „
Uw,dien gyvenę raudonosios de, VALATKA
potijos pasaulio užvaldymo zen-, 157M |^ure _ Detroit 27, 
kle. MJthigan

apylinkės pirmininku adresu: V.j 
Kutkus, 1610 Scotten Ave., Det
roit 9, Mich.

Taigi į pirmąją lietuvių Ben
druomenės Detroito apylinkės 
gegužinę susirinksime iš visų 
Michigano kampų, pasimatysi
me, pasitarsime, užmegsime 
glaudesnius tarpusavio ryšius, 
pasivaišinsime ir jausimės, kaip 
vienos didelės šeimos vaikai.

* Šokiams gros puikus orkest
ras, o vadovaus visiems detroi- 
tiečiams gerai pažįstamas, vi
suomet linksmas Leopoldas Hei- 
ningas. Jis praves ir lietuviš
kus ratelius jaunimui bei seni
mui. Lietuviškai dainai vado
vaus tik ką Detroito konserva
toriją baigęs dainininkas Pra
nas Zaranka, o dainuosime visi 
kartu.

Programoje — tautiniai šo
kiai, akordeonų muzika, komiš
kas sportas, kupletai, gegužinės 
laikraštis, redaguojamas žurna
listo Vlado Mingėlos bei Co. ir 
,kt.

Numatoma, jog gegužinėje 
veiks vaikų darželis, kurį orga
nizuoja Vladas Pauža, kad šei
mos su mažais Vaikais irgi ga
lėtų atvykti.

Ten pat įvyks šachmatų tur
nyras, organizuojamas šachma-

no: “Nurimkit ir pagalvokit ir 
pamatysit, kad mano tiesa. Žiū-

tų vadovo Mindaugo Gilvydžio. 
Vieni galėsime pasižūrėti šio ka 
rališko žaidįmo ėjimų, o kiti ir 
patys tupėsime progą savo jė
gas išbandyti. Čia ir šaškėmis 
bus galima žaisti. •

Bufetui jau dabar “meniu”* 
planuoja ir maistą bei skanius 
gėrimus užsako Jurgis Reka
šius.

Dauigau informacijų apie šį 
Michigano lietuvių sąskrydį ra
site kitą kartą tose pačiose skil
tyse.’ V. Kutkus

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimui 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BĮ 7-7075 arba
PR 8-9842

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SROUNIMO
B-VTŲ LYGOS, KURIOSE)

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 JOKUBKA

LIETUVIAI 
TAUPO

LIKTUM IŠMOJĘ. ‘ 
TAUPVMO 
IR
SKOLINIMO 
BBNDUOVtjL

L MBS 
MOKAME.

, AUKŠTESN) 
DIVIDRNOą.

2KIKKV1LNA 
SĄSKAITA 
LIGI
10,000.•• >
AVUS AUSTA ’ 
pftbfcRALINO 
VAuriuos 
DRAUDIMO 
IŠTAIGOJ.

B SĄŽININGAS i u.
, MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
AUGUSTAS SALDOKAS PRl.XI0S.NTAS.
DARBO VALANDOS: PIRM. ANTR..taPENKT- «“» 9-5 v v 

UETVIRTAUIE-NIAIS: " 9*® **
ŠEŠTADIE.NIAIS : . " 9~* V. V
TR.EČ.IADIE-NIAIS UZDAEYTA

ADRE.SAS '4-OS& S. AfcC-'HEJS. AVE. CMIC A<LO 32,ILL. 
s TEL. LA. 3-«Ol9
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

f I R
Paskolos Duodamos Namo įgijimui 

lengvomis Sąlygomis

TY, DEIMANTAI IK LAIKRODŽIAI 
Pmrdarlmao Ir T&lsymaa 
4077 So. Archer Ave.

Chicago 82, III. — Tel. LA 3-8617

CHICAGO i SAVINGS t LOAN ASSN.
G234 S. Westem Ase. Chicago 3fr, DL

CHANE SAVINGS N LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. * Chicago 32, HL

DISTRICT SAVINGS G LOAN ASSN.
3430 So. Halited Street Chicago 8. HL

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

, UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
1800 S. Halited St Chicago 8. m.

MOVING

NAUJI O/Deu TAOKAt- NAUJAUSI KRAUSTYMO (8ANK/AI 
U&U METŲ fiATNHMAS-PIGUS Uf SĄtPUMSAS AATAPNMMAl

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. GHICAGO 36, U.L. Tel. WAIU>ek 9*9209

Pradčkit Taupyti Siandfen, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGNTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo Indėliai ^apdrausti iki $10,000,00 _

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS N
4071 Archer Ave., j vakarus nuo California Ave.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir 
feeGtad. 9 vai. ryto Iki 4:t0 p.p.

Trečiai! 9 ryto Iki 11 v*t.,
Ketvlrtad. 9 vai. Iki « vai. vak.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKflAUSTYMAS
Naujas operinius didelio 

eunk vėžlmls su pilna ap
drauda. Pigus i» aąžiningao 
patarnavimas.

R $ E R C N A S
4540 S. Wood St., Chloago N,

Illinois, tel. VI 7-2972

T

u
INSUftED j " " 
-UPTO- ■L
FEDERRL
5RVING5
AND LOAN ASŠ’N

Ctaartered & Supcrvlsort 
by the U. S. (Government

ANTANAS VILIMAS
3415 S. UTUANICA AVE., CHICAGO, ni.

Telefonas — FRontier 6-1882
lllllllllliilliliiilllllliiilllliiiiiiillliiiiiiliiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiillliililiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiij

ROOSEVELT FURNITURE CO-
.(LIETUVIŲ KRAUTUVĖ)

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 
j savaitę.

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

NELLIE BERTUIJS 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.

------------------------------ į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chieagoje 1905 metais.

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

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per- 
stojimo.

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

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

PRADĖKITE TAUPYTI ŠIANDIEN !

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, Iii. 

Phone VI 7-7747
JOHN J. KAZANAUSKAS, I’reo.

Chartercd ir Suporrised by tho tbiited Statos Oovemniont

ĮstnigoB VALANDOS: Kasdien nuo 9 tos ryto iki B vai. po pietų. Ketvirtadieniais nu® 9 tos valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma

4



Ketvirtadienis, liepos 19, 19t>6 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

/

KELI YPATINGI IŠGYVENIMAI
DR. G. MAČIULIS, Chicago, IU.

(tęsinys)
Univ-to klinikose tvarka kito

kia : niekas iš ligonių po opera
cijos tuojau negrąžinamas į sa
vo kambarį, bet bent dvylikai 
valandų, o kartais ir ilgesniam 
laikui, paliekamas tame pat 
aųgšte kur operacinė tam reika 
lui įruoštame x kambaryje, kur 
seserys budi visas 24 valandas. 
Jau nuo šeštos valandos ryto 
tą kambarį aplanko operuotų 
ligonių gydytojai, kurie patvar 
ko, kurią valandą galima ligonį 
grąžinti į jo kambarį. Kadangi 
mano ligos metu teko net kelio
lika kartų būti operuotam, tai 
šitos rytinės gydytojų vizitaci
jos būdavo labai laukiamos, nes 
kiekvienas norėjo greičiau su
grįžti į savo kambarį, kur arti
mieji ir bičiuliai gali ligonis lan
kyti.

Gal būtų neprošalį keliais žo
džiais užsiminti iš viso apie li
gonių lankymą ligoninėse. Kad 
tokis lankymasis yra labai li
gonių laukiamas, tai ir klausimo 
negali būti, bet reikia pasakyti 
kad lankytojai gal ir nepasijun 
ta, kad jie ilgiau užsibūna ligo
nio kambaryje negu jis tą gali 
pakelti. ,Taigi išvada iš to to
kia : ligonis lankyti reikia ir daž 
nai, tačiau lankymosi laikas jo
kiu būdu neturėtų ilgiau užsi
tęsti kaip pusvalandį, o ir 15- 
kos minučių laiko užtektų. Bet, 
iš kitos pusės, kaip sunku mo
raliai ligoniui pakelti tokius fak 
tus, kai jo buvę tariamieji drau 
gai, lyg niekur nieko nebūtų 
atsitikę, visai neranda laiko li
gonį nors kartą aplankyti! 
Duok, Dieve, kad jiems gyveni
me netektų laukti, • juos aplan
kant. Va šitoj vietoj ir prisime
na patarlė, kad “tikruosius drau 
gus pažinsi nelaimėje”.

O kaip gi su dovanomis, ku
rias lankytojai atneša; ligoniui? 
Atrodo, kad čia esama vietinio 
papročio ką nors ligoniui atneš
ti, moterims dažniausia gėlių. 
Mano supratimu tai bereikalin
gas dalykas, daug naudingiau

95% JAV-bių gyventojai yra 
krikščionys. Kokia ironija!

Kai ilgesnį laiką pabūni to
se klinikose, pastebi, kad ir veik 
visas ligonis aptarnaująs žmo
nių personalas, taip augštesny- 
sis kaip ir žemesnysis pagal sa
vo darbo paskirtį, yra kažkoks 
sustyręs, bedvasis, visai atsito- 
lęs nuo tos augštos paskirties, 
kuriai klinikos iš esmės turi 
tarnauti: — vadinas, kad padė
tų žmogui iš širdies Ir iš parei
gos jausmo. Tik dabar man te-
BĮ2„ PBH ‘sėutAąBsed oCoiApAS- 
paaiškėjo vieno mano bičiulio 
klinikose žmogaus negydo”, jis 
tik praktikos objektas, o ne sub 
jektas. Kodėl taip yra, paaiški

nime. Be pagrindinės temos ji 
papasakojo savo įspūdžius iš su
sitikimo su prof. Matuliu ir a- 
pie telefoninį pasikalbėjimą su 
dabartinės Lietuvos ministerių 
Šumausku. Po paskaitos prele
gentė apdovanota gėlėmis ir 
palydėta gausiais aplodismen
tais. Tenka paminėti, kad žur
nalistė S. Narkėliūnaitė plačiai 
žinoma lietuviškajai visuomenei.

Meninę vakaro programos da
lį atliko Hamiltono mėgėjų teat
ro aktoriai suvaidindami “Lite
ratūrinį juoko šiupinį”, kurį pa
ruošė ir režisavo E. Dauguvie
tytė - Kudabienė, o muzikinę da 
ĮĄ paruošė V. Babeckas. Be re- 
žisorės dar vaidino P. Racevi- 
čienę, A. Juozapavičius ir J. Gai 
žauskaitė. Tenka pasakyti, kad 
šis hamiltoniškių teatriniu vie
netas egzaminus seniai išlaikė,

Iš Bendruomenės 
gyvenimo

— JAV ir Kanados LB cent
rinių valdybų sudarytasis komi
tetas Pasaulio Lietuvių Ben4rųo 
menės Seimui šaukti darbą jau 
pradėjo. Seimas taip pat turės 
sutapti su kuriuo nors dideliu 
kultūriniu įvykiu, kad jis, be 
grynai organizacinių uždavinių, 
taip pat turėtų ir reprezentaci
nių bei demonstracinių lietuvių 
kultūros tikslų. Centro Valdyba 
Seimo klausimus svarstė liepos 
7 d. posėdy ir priėmė kaiku-

better than any words of mine, Moterystė yra kultūros pra- 
much of the record of Ameri-1 džia ir viršūnė . Ji iš grubaus 
cans of Lithuanian ancestry. I padaro švelnų, ir išauklėtasai 
would likę to include that • ar- neturi geresnės progos savo 
tiele at this point in'the Re- švelnumui parodyti. Ji turi būti

Kongreso rekordai apie 
Amerikos lietuvius

Per kongresmaną James C.
Murray (3rd distriet, III.) “The 
Congressfonal Recor^”4 Wąsh- 
ington, Dh-Ct, trečiadienio laidok 
je, liepos 12, patalpino editoria- 
lą 'apie Lietuvių aikštę (Lithu- 
nian Plaza), kuris tilpo “Chica
go American” dienraštyje, ir 
Stasio Piežos aprašymą apie Dai 
nų šventę, kuris tilpo “Chicago
American” birželio 28 d. Modernusis žmogus neina prie

Dievo iš gėrio šiame pasaulyje;
Savo kalboje Kongrese Mur- jjg skuba prįe Dievo kankina- 

ray pareiškė, kad editorialas a- mas blogio jo paties širdyje, 
pie Lithuanian Plaza buvo tin-' » __ Fulton Sheen

oord”.

Du ištisi puslapiai telpa su e- 
ditorialu iraprašymu “Congres- 
sional Record”, kurį skaito JAV 
oficiozai, valdininkai, biznieriai 
ir vadai.

nesuardoma, nes ji atneša tiek 
daug laimės, kad atskiri nelai
mingumo atvejai negali skaity

tis. — Goethe

tuomet, kai dokumentaliai įsi- todėl visų mielai laukiamas. Ir
tikini, kad bent iš formalės pu
sės, čia už ligonį jokios atsako
mybės niekas neneša. Tiesa, y- 
ra ir čia išimčių, bet išimtys ne 
taisyklė. Kaip nyku ir klaiku 
esti tikinčiam žmogui, kai dva
sinio patarnavimo savaitėmis 
nesulauki...

Chicagoje
A. a. dr. Antano Garmaus 

mirties metinės
Dar rodos taip neseniai mes 

turėjome dr. A. Garmų savo tar 
pe. Drauge su juo sielojomės 
mūsų gyvenimo sunkumais, sva 
jojome apie paliktą mūsų tėvy
nę. Šias kalbas, lyg nujausda
mas, jis paprastai baigdavo: “O 
būtų gera dar pmatyti tas sa
vas sodybas ir ten rasti amžino 
poilsio vietą. Bet turbūt mes 
jau to nesulauksime”. Taip, ne
teko jam pamatyti gimtojo Tur- 
sono kaimo, savos sodybos A. 
Panemunėj, savo mylimų vaikų.

Skaudu, kad žmogus, kuris 
gražiausias savo gyvenimo jė
gas paaukojo tėvynei ir jos lais
vei, kentėjo svetimųjų kalėji
muose, o amžino poilsio turėjo 
atsigulti toli nuo savo mylimos 
tėvynės: jį, mirusį 1955 m. lie
pos 26 d. Jau metai, kai jis ten
laisvoji žemė Šv. Kazimiero ka- 

ir gražiau būtų paaukoti už li-1 pinėse, Chicagoje, Ių metų lie- 
gonį maldas privačiai ar viešas pos 26 d. Ja metai, kai jis ten

šįkart jis visuomenės neapvylė 
su kruopščiai paruošta ir Joni
nėms pritaikyta programa. Vai
dintojai apdovanoti gėlėmis ir 
aplodismentais.

Po vaidinimo programą už
baigė Niagaros pusiasalio kle
bonas tėvas Juvenalis Liauba, 
OFM, bendru žodžiu į susirinku
sius svečius.

Vėliau iki 12 valandos tęsėsi 
šokiai, paįvairinami lietuviška 
muzika. Laimingoji šokėjų po
ra apdovanota tautine vėliavėle 
su įrašu: “Laimingajai porai — 
56.VI.23 — VKLS”. Smalsumą 
sukėlė,kas yra ddvanos, pava
dintos “Joninių rasa” ir “Auku
ro dūmai”. Didžiausią įspūdį su 
darė Jonų sveikinimas, įteikiant 
kiekvienam vainiką.

Tai buvo vienas geresnių pa
rengimų.

Ta proga dar reikia neužmirš
ti, kad toje pačioje salėje (St. 
Stephen’s Hali) liepos 21 d. yra 
rengiama metinė lietuvių šventė. 
Dalyvauja Rochesterio choras, 
vadovaujamas P. Armono, ir 
groja lietuvių mėgstamas Ben- 
ny Fery orkestras. Pelnas ski
riamas užbaigti lietuvių koply
čiai St. Catherinėje.

Reikia tikėtis visų paramos.

Jonas

riuos siūlymus, kurie pateikia- karnas ir pagerbė lietuvius už 
mi PLB Seimo Lokui. jų dosnumą, o Lietuvių aikštė

— Alto Vykdomojo Komiteto
Lietuvių Bendruomenei yra pa
siūlyta pasiimti finansuoti visas 
tas kultūrines lietuvių institu
cijas, kurios ligi šiol laikėsi Al
to parama. Prie tokių instituci
jų priklauso Pasaulio Lietuvių 
Archyvo darbas ir A. Ružanco- 
vo redaguojamos “Knygų Len
tynos” leidimas. Abiejų insti
tucijų darbas yra grynai kultū
rinis, tad natūraliai turėtų įeiti 
į Bendruomenės uždavinių sritį. 
Sutikus remti Lietuvių Studen
tų Sąjungos leidžiamą biuletenį, 
“Lituanus”, svarstant paramos 
klausimą Pasaulio Lietuvių Ar
chyvui ir “Knygų Lentynai”, 
JAV LB Centro Valdybos finan
sinė našta didėja. Ryšium su 
tuo suaktulėja ir finansinių Ben 
druomenės reikalų tvarkymas. 
Centro Valdyba bus pajėgi tlfek, 
kiek rūpestingai bei sąžiningai 
savo įsipareigojimus atliks apy
gardos ir apylinkės.

— Centro Valdyba liepos 7 d. 
posėdy Lietuvių Studentų Sąjun 
gos anglų kalba leidžiamam biu
leteniui “Lituanus” remti vėl pa 
skyrė $300. Taip pat pasko
linta $100 JAV LB Finansų Ko
misijai, vadovaujamai W. M. 
Chase (gyv. Hartforde, Conn.), 
Tautos Fondo pasų ir ženklelių 
vajui rudenį organizuoti.

— YVindsore, Kanadoje, įvyks 
ta IV Kanados Lietuvių diena 
rugsėjo 1 — 3 d. Kartu orga
nizuojama ir JAV bei Kanados 
lietuvių susiartinimo šventė. Pie 
čiantis tarpusavio bendradar
biavimui, ši šventė taip pat tu-

(Lithuanian Plaza) Chicagoje 
yra tinkama garbė lietuviams.

Lietuvių aikštė bus formaliai 
dedikuota per Dariaus ir Girėno 
paminėjimą prie jų paminklo 
Marąuette parke liepos 22 d.

Kalbėdamas Kongrese apie 
Dainų šventės aprašymą, kong- 
resmanas Murray pasakė:

“In the Thursday, June 28, 
1956 edition of The Chicago 
American in an artiele writen 
by Stanley Pieza, one of Chica- 

’lgo’s finest' /eportęrs, discloses

AR VERTA?
$2.00 i metus, kart užlaikius gražius 
plaukus. Mčglnk NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas 
Siųskite $2.00 už 8 oz. bonką.

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

lllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll
VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

Tel. Michigan City TRiangle 2-2711
Lietuviškas maistas, alur ir vyuas 

Gera maudymuisi vieta
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rėš įnešti daugiau šilumos į dvie 
jų artimųjų kaimynų — JAV ir 
Kanados lietuvių bendruomenių 
gyvenimą. BCV inf.

PIGI U IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
y ieto-ii u: is toliai; 

K. L1DUKONIS
lunu naują cuaeų sunkvežimi 

ii apdraudas
2313 W. 91st St. Chicago, DI. 

TeL PRescott 9-2781

SOPHIE SARGUS
RADIO PROGRAMA

tt WOE8 stoties — Banga 1490 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD 

1:4$ Iki 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAI). 8:80 Iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
SEKAD. 8:30—0:30 v. r. U atotle.

W0PA — 1490 klL 
Cblcago 29. -it HEmlock 4-8411 

7131 So. ROCKWELL STT.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITVINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tek Victory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai •
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS
/

AUTOMOBILIS

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

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

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

Aš esu tik mokslininkas, bet 
tie, kurie mane pažįsta, žino, 
kad aš esu gimęs iš katalikų 
tėvų, gyvenu kaip katalikas ir 
mirsiu kataliku.

— Mykolas Eug. Chevrenl

ilsisi. Tad š. m. liepos 23 d. 6:30 
vai., sukakus lygiai vieneriems 
metams nuo mirties dienos, Šv.
Kryžiaus bažnyčioje už dakta
ro vėlę bus laikomos pamaldos, 
į kurias kviečiami buvę dr. A.
Garmaus bičiuliai.

Welland, Ont.
i *

Šventė, paskaita ir vainikai

Šiais metais birželio ir liepos 
mėnesiai Amerikos kontinente 
buvo pasireiškę reikšmingais į- 
vykiais., Neapsiriksiu pasakęs, 
kad Kanadoje Niagaros pusiasa. 
lyje prie svarbesnių įvykių pri
klauso birželio 23 d. suruoštos 
Wellande Joninės. Jų svarbu
mas ir siekiamas tikslas bei da
lyvių gausumas — sutraukti Jis. „ ., . ” , ... ... artinamos ATHI.ETE'8 FOOT, su
penkis Šimtus dalyvių   šioje stabdo džiovinimą odos lr pe^plyfiimą
padangėje yra retenybė ir skai
toma nepaprastu įvykiu. Aiš-

pamaldas užprašant. Manding 
žmonės galėtų ir privalėtų vie
ni už kitus pasimelsti ne vien 
tada, kai numiršta, bet ir už gy 
vuosius.

Kaip nyku ir klaiku...
Kai ligonis iš privačių asme

nų laikomos ligoninės netikė
tai patenka į univ-to klinikas, 
kurios yra išlaikomos valst-bės 
iždo pinigais, jis daug ką gali 
pastebėti ir patirti. Pirmas įspū 
dys, jei ligonis dar gali susivok
ti, yra labai nejaukus: atrodo, 
lyg žmogus būtų patekęs į ko
kias dideles dirbtuves, tik tuo 
skirtumu, kad ‘žmonės čia ne
dirba, bet patys “remontuoja- 
si”, lipdo suaižėjusią savo svei
katą. Kai sveikas žmogus eina 
miesto gatve, rodos, kad visi 
skuba-bėga, kad visi jie pajė
gūs skubėti, gyvenimą pasivy
ti, kiti net jį pralenkti. O šičia, , A .........,

... . , ..... ,. ku, is to tureio likti ir pelno, ku-ligoninei, vaizdas visiškai skir- . .. ,1 . 2 .
. . ..... .ris, rengėjų pasisakymu, busiąstingas, tartum iš kito, pusgyvių 

pasaulio. Klinikų pats pastatas 
suskirstytas augštais, augštai 
išraižyti praėjimų-koridorių, o 
šie vėl padalyti pavienių kam
barių numeriais. Ir nieko dau
giau, jokio paveikslo ar statu
los, jokio vaizdelio, į kurį galė
tų pavargusi akis atsiremti, net 
ir to nekalto krikščionių sim-

aai

nuo UžSiSENEJUsrę 
SKAUDANČIU ZAIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ lr SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
legali ramiai sėdėti lr naktimis 
-nlegotl, nes Jų užsisenCJuslos žaizdos 
niežti lr skauda. Kad pašalinti tų 
įieMJiiną lr skaudėjimą senų atvl- 
•ų ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
L.EOULO Ointment. Jos gydymo 
/patybSs palengvins JOsų skaudėji
mą lr galėsite ramiai miegoti nak- 
.}. Vartokite Ją taipgi nuo skau- 
Ižių nudegimu. JI talpg* paftallna 
liesėjimą ligos vadinamos PSORIA- 

Taipgi paftallna perUjimą Ilgos

arppirftdlu. Yra tinkama vartoti nuo 
ižlflstančlos, suskilusios odos dedlr 
'Inlų, odos lftberlmų lr t. t., taipgi 
Inkaras vartoti vaikučiams, kada pa 

slrodo skaudus lftberlmas nno vysty 
tlų. JI yra gera gyduole nuoB 
rlrftlnlų odoa Ilgu- Le
nilo Ointment yra 
parduodama po 76,

$8.60.

sunaudotas Lietuvos laisvinimo 
reikalams.
Susirinko žmonių iš Hamiltono,
Oak vilės, Toronto, Kitehenerio,1 ^irkite vaistinėse chi 
Londono ir net iš tolimos Noran tr *pyiin><•••—
dos ir Sudburio. Buvo atsilankę "Tn^r Detr^ M.* 
amerikiečiai iš Buffalo, Roches- -higan arba rašyki- 
terio, Clevelando, New Yorko ir ta ir atsiuskit* Mo 
kitur. ord" I

it.. $1.26, lr

/

NELAIKYKITE SUTAUPYTŲ PINIGŲ NAMIE!
f

ATIDARYKITE TAUPOMĄ SĄSKAITĄ ŠV. ANTANO TAUPYMO B-VĖJE, 

kur jie bus saugūs ir atneš augščiausią dividendu visoje Chicagoje nuo menesio pirmos

dienos, jei pasidėsite pinigus prieš 10-tą dieną.

tetetetetetetetetetetef FREE GIFTS i te te te te te m te te te te te i

Šventė pradėta Salomėjos Nar 
bolio — kryžiaus — visame paa i kėliūnaitėg paskaita apie spau- 
tate nepamatysi. Jo nėra, nors 5 dos reikšmę Lietuvo bsylos gy-

LEGULO, Department D.
5818 W. Eddy 8t Cblcaao 34, DL Į

Kad paskatinus jus pradėti laupyti misti keturiolikos milijonų ($14,000,000.0(1) do
leriu stiprioje ir lietuvų tvarkomoje įstaigoje... per liepos mėnesį bus duodamos šios 
dovanos nuimi taupytojoms:

VELTUI (nemokamai) LAIKRODĖLIS, RANKOGALIŲ SAG- 
TUKAI, PLUNKSNA ir PIEŠTUKAS, atidarantiems naują ar pa
pildant jau esamą taupymo suskaitę #5,000.00. VELTUI ŽIEBTU
VĖLIS, PLUNKSNA ir PIEŠTUKAS atidarantiems naują ar papil
dant ju esmę taupymo sąskaitą #2,000.00. VELTUI STIKLINĖ 
PELENINE atidarantiems naują ar papildant jau esamą taupymo 
sąskaitą #50.00 ar daugiau.

^r

ALL MAKES 
COLORED 

T. V.’s

Air
Conditioncrs

/

ST. AATIIOAY SA VINGS
and loan Association

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, Iii. Tel. TOwnhall 3-8131 - 8132
Atidara kasdien; Uidara trečiadieniai! ........................... JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėju
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, liepos 19, 1956

PAJIEŠKOJIMAI
Sesuo Monika pajieško STASIO 

ZOBELIO iš Baltūnų kaimo. Tei
rautis prošom šiuo adresu: 
ČIAPAS, 4444 S. Mozart St, 
FRontter 6-3952.

L. 
Tel.

Artimųjų iš Lietuvos yra pnjieš- 
komi sekantieji asmenys:

PIGAGA IGNAS, IGNO, gyv. 
VYorcesteryj, Mass. Teiraujasi Mor- 
tunas Vytautas; MLINAUSKIENP. 
-MIKUCKAITfi ANTOSfi ir jos 
sesers sūnus STANISLOVAS SPU- 
LIS, Juzės; MIKUCKAS ANTA
NAS. Juos pačius atsiliepti, arba

kas žino apie .juos prašom pranešti: 
P. Leonas, 2735 W. 71st St., Chica
go 29, 111.

J ieškomas IZIDORIUS LAUCIUS, 
kilęs iš Tauragės aj»skr., Žygaičių 
v., Aukštupių km.. Iš Lietuvos gau
tomis žiniomis gyveną* Kanadoj nr 
Amerikoj prašomas atsiliepti arba 
apie jį žinantieji pranešti — L. Bu
činskas, R. R. 2, Vanessa, Ont., Ca- 
nada.

Iš Lietuvos pajieškomi: 1) JUO
ZAS TARULIS, sūn. Narbos, kilęs 
iš Mikalajūnų km., Daugailių vaisė., 
2) BRONIUS PUSLYS, sūn. Vytau
to, kilęs iš Skeldų km., Degučių

valsšr 3) JONAS ŠALTMIRIS, 
anksčiau gyvenęs Komforte, N. Ang 
lijos valstybėje. Atsiliepti: Vladas 
Girčys, 31 Concord Avė., Toronto, 
Ont., Canada.

J ieškomi PRANAS GARDĄUS-, 
KAS ir URŠULE (d. Vinco) GAR- 
DAUSKIENfi ir jų dvi dukterys. 
Gyv. New Britam, Conn. Atsiliepti 
arba npie juos pranešti šiuo adresu: 
Katerina Simanavičienė, Karolio 
Požėlos g-vč Nr. 22, Kybartų rajo
nas, Lithuania.

Pnjieškomas Eduardas Degutis, s. 
Zigmo, ir Vida Klimauskaitė, <1.

Kazio, išvykusi su teta Marija Ker- 
piene. Atsiliepti — Mrs. V. Čupllns- 
kienė, 106 Wiltshire Avė., Toronto, 
Ont., Canada.

GU2AUSKŲ
BEVERLY MILLS GP.LINYCIA
Geriausios gelto nei vestuvių, banke
tų, laidotuvių lr kitų paouoftimų.

2448 WK8T «3RD STREET 
fel. PRoepect 8-OKSS lr PR 8-0834

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

U/luz td k&b 10 COO&L ?>■
Z e* ■

SHE HAS A >«<>■>!: 11.V RA.VGE Z

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
KKAL ESTATE REAL ESTATE

4^1
© C. E. Co.

Norite nekiln. turtą pigiai pirkt 
arba gTeit ir gerai parduot —- 
kreipkitės j šią įstaigą.
Purūpinnni gerom sąlygom paskolas

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

2 MITŲ SENUMO 5 KAMB. MM 
KVNGALOW, 3 blokui Į vakarus nuo 
Kedzie, Marąuette Parko rajone. Rū- 
syj įrengtas poilsio kambarys. Sku
biai parduodamus. $17.000, arba ge
riausius pasiūlymas. A. Rėklaitis.

STIPRI S IR GRAŽI S medinis. 2 
po 5, rūsys, 32 pėdų sklypas. $ 1 B, 
500. A. Sirutis.

LIETUVI V KOIjONI.IOJ 6 butų ge 
•as med. namas su valgykla. Pajamų 
S.000. Kaina $12,500. K. .Iiiltnis.

SKIBftKITE ŠIANDIENI Nepap
rastai didelių ir puikiai įrengi t, 7 
kamb. (4 mleg.) mūr. bungaloa-. Kle 
me dar kitas mūr. namas, kuris irgi' 
puikiai įrengtas tr duos Jums paja
mų. Viskas tik $24,500. A. Linas.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. Ir sekmad.)

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

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospect 8-5454

P. STANK0VIČ1US
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
5133 So. Halsted St. n. DAnabe 6-1791

padeda plrkltl - parduoti namus, 
ūkiu* biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus lr daro vertimus. Tvarko 
lmlgfacljos dokumentu*. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—1.

Užkaiskite orkaitę porai valandų karštą vasaros die
ną paprastoj virtuvėj. Ir kas gi kepa? Jus patys!

To neatsitiks, kai Jus turėsite modernią elektros 
krosnį. Joje kaitra lieka orkaitėje, kur jai ir pridera 
būti, elektros krosnis išlaikė Jūsų virtuvę 10 laipsnių 
vėsesnę. ;

Žinoma, jūs džiaugsitės elektrine krosnim ir dėl 
kitų priežasčių. Ji dvigubai švaresnė negu verdant 
kitokiu būdu. Ir šiandien niekas neverda greičiau 
kaip nauji “high speed electric surfacė units”.

Pamatykite 1956 elektrines krosnis pas savo elekt
ros įrengimų dylerį dabar. Jūs matysite modelius su 
“built-in Rotisseries”, nerūkstančiais “broileriais”, 
thermostatinėm kontrolėm ir automatiškais laiko 
skaitykliais. Sužinokite kaip mažai tekainuoja turėti 
modernią elektrinę krosnį.

Didelės santaupos — mes su
mokame dalį jūsų instaliacijos 
išlaidų.

Reikalinga pravesti naujas vie
las? Mes apmokame ir dalį tų 
išlaidų — kvalifikuotiems 1, 2 
ir 3 butų namų savininkams.

Jūs ne tik sutaupote pinigus!

Moderniškos vielos pagerina jū
sų TV paveikslus, paskaistina 
šviesas, visi elektriniai daiktai 
veiks daug geriau. Jūs galite 
įsitaisyti ir 240-voltų elektrinį 
džiovintuvą, vandens kaitinto- 
ją, greitai ir pigiai. “The Share- 
the-cost” Planas galimas leng
vom išsimokėjimo sąlygom iki 
2-jų metų.

See your electric appliance dealer Commonwealth Edison
«sO

Public Service Company

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

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti į

mūsų naujoj/* namo šalimi atidarymą (Grand ||Oj> “ ' 8 t '

Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį. \

Saugiausia ir pelningiausia \ ii ta taupomiems

piiiiga.ms laiks ti \ ra apdraustose taupomo Imu- S" JN|

nSH
valdžios Visos bendrovės, tnrimios šitokius ap- lit 4

draudimus \ ra \ n-mulai -augios. \ i .os stropiai ” “-dl

v.ililzios į-laimi pri/iūr nos ir \is,,s turi atidėti įįjš. ' t- -’! ■' .»• J

vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau-
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir- ........ ..n,A*.,., u-m , ir «n
tumas yra tik toks: kai kurios bemdrovės yra patogesnės taupytojul, visada išmokėjo ir išmoka aukštesnius dividendus 

ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.
Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy

mui įdėtas sumas mi aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patamkvimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iš keičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 

kias pinigines operacijas. "
Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino nava turtą daugiau negu iki $18,000,000.

Kriečiame visus pas muši j mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.i

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tek GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

CURRENTLY — AUKftCIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

MARQEETTE PARKE:
Mūrinis — 4 butai — 2 po B kam

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

Mūrinis 4 lr 2 kamb. 53-čios lr 
Sacramento apylinkėj. Centr. šild. 
Garažas. Kaina $16,500. Puiku ma
žai šeimai .

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

ftild. Garažas. Gražūs kambariai.
Medinis, 3 butui — 2 po 4 kamb. 

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

siuvio dirbtuvės; ift užpakalio gražus 
5 kamb. 13 mieg.) butas, Centr. ftild. 
Kaina $/i,000. idealu amatininkui.

Turime mum, visuose liet. koloni
jose. Parūpiname paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Buiiders, Insurance

2737 VVest 43 St.
CLifside 4-2300

CRYSTAL LAKE 
NEAR SEMINARY

For sale by owner. 10 rm. Cape 
Cod on large lot; 4 bedrms, 
large 24x20 liv. rm., stone fire- 
place; 2 baths; gas h. w. ht.; 
recr. rm.; 1 blcck from lake, 
private beach privileges; near 
country club and schl.

470 ESSEX LANE 
Phone —

CRYSTAL LAKE 149

LIQUIDATING ESTATE
Turime 2,000 sklypų vasarvietėms 

apylinkėje Owasippe Scout Camp 
Woodland Area of North Michigan 
prie White River. Ideali vieta me
džioklei, žuvavimui ir stovyklavimui.

Parduodame pilno dydžio sklypus 
po $45. $5 įmokėti; išsimokėti po $5 
į mėp. Skubėkite. Būkite pasiruošę 
atostogom ateinančių, vasarų.

THE VIC REALTY CO.
EXCLUSIVE AGENT

541 W. 31st St.
CAlumet 5-0035 HEmlock 4-8826

PARDUODAMAS TUŠČIAS - 
' MŪRINIS PASTATAS

/ Tinkamas garažui ar sandė
liui. Sklypas 50x125 pėdų 
33-čios ir Morgan St. Įkainuo
tas greitam pardavimui. Skam 
binti —

JOS. MOZERIS 
REAL ESTATE 
CLliffside 4-0104

2 NAMAI UŽ VIENO NAMO 
KAINĄ — H0MEW00D’E. Arti 
I. C. , gelžkelio. J. K. KUHNLE, 
Brokeris, Vineennes 6-0024.

KABAKER AGENCY PRESENTS
BERtVVN. Moderniška krautuvė 

su tuščiu sklypu šalia. Arti 39th ir 
Harlem. Nepaprasta proga bet ko
kiam bizniui. $29,000.

PIETVAKARIŲ CHICAGOJE. Gar 
den nursery (šiltnamis) ant Harlem 
Avė. Sklypas 150x125 su 6 m. senu
mo mūriniu namu. Nepaprasta pro
ga bizniui arba investavimui. Viskas 
kaip stovi — $33,000 arba duokite 
pasiūlymų.

BRIDGEVIEW GARDENS (6800 
į pietus — 7800 į vakarus). Mūrinis 
pajamų namas — 2 butai (5 ir 4 
k.) ir didelis “utility room”.- 2 atski
ri gazu centriniai apšild. Aluminum 
žieminės durys. Atskiri įėjimai. $19, 
500; įmokėti $5,500.

ST. SYMPHOROSA. Mūrinis 3-jų 
mieg. kamb. namas, 6 m. senumo. 

Tile vonia ir virtuvė. Pilnas rūsys. A- 
lum. žieminiai langai ir sieteliai. 
$16,500.

7119 W. ARCHER AVĖ. 
REliance 5-2031

By owner. OAK LAWN — 6 
rms., 3 bdrm.; full bsmt.; 
auto oil ht.; 2 car gar. Reas. 

5046 W. 79th 
GArden 4-6534

A beautiful brand new 2 bedroom 
home in VVESTMONT where you 
can realy enjoy living, at its best. 
This all BRICK HOUSE has all the 
latest features, Birch Cabinet Kit- 
chen, Tile Bath. Oak Floors, Kuli 
Basement, Auto. Oil Heat, Large 
Lot. Near C B & Q Station, Holy Trt- 
Jiit, Chureh, Shopping distriet and 
the priee of this home js only $15, 
8U0. Drive out today and see it — 
51 E. (Juincy Rt. or call Mr. Itast, 
Dovvners Grove 3387.

BRIGHTON PARKE
Mūrinis namas — 2 butai po fi 

kamb. Centrinis apšildymas alyva. 
2 autom, garažas. Didelis bargenas. 
Kreiptis —

2555 W. 47th St. 
LAfayette 3-1083

SAVININKAS parduoda. Beverly 
Sboree prie Lake Michigan. Gražus 
pliažas ir apylinkės. Pajamų nuo
savybė: 3 dideli sklypai ir 2 namai. 
Nebrangiai.

Tel. EVerglade 4-0325

PROGOS — OPPORTUNITIES
to« ■ ■«

PIRKITE TIESIAI IS 
SAVININKO

Gerai veikiančią maisto produktų 
krautuvę — “MIDWEST”. Galite 
pirkti ir namą. Pirkaite pigiai; par
duodama dėl nesveikatos. HEmlock 
4-0800. ‘ 

GROCERY IR MĖSOS 
KRAUTUVE

Seniai įsteigtas biznis — puiki 
proga judriai -porai. Parduodama 
krautuvė viena arba kartu su namu.

5704 S, WES,Į,ERN AVENUE

Parduodama mėsos ir maisto pro
duktų krautuvė. Ilga sutartis, pigi 
nuoma, geras biznis. Skambinti va
karais — LAfayette 3-6545.

MNUOMUOJAMA

Marąuette Parke išnuomuojami 2 
kmb. su baldais ir garažas. Nevedu- 
siems.

7250 So. Mozart 
TeL Grovehill 6-6021

HELP VV ANTED — VVKAI

Reikalingi

DŽENITORIAI
Iki 55 Metu Amžiaus

Džentoriaus darbas nuo 
2 vai. p.p. iki 10 vai. vak.

I
" Yra kiek nors antvalan- 
džių šeštadieniais Nuolati
nis darbas. Turi būti blai
vūs, patikimi ir mokėti ang
lų kalbą.

NATIONAL LEAD
COMPANY

900 West 18th Street

C Anai 6-3710

' HELP WANTED — MOTEK VN '

REIKALINGA VIKIJA 
GGPHER HOLE 

RESTORANUI 

Tel. Seely 3-9678
1400 So. Westem Avė

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGEN rt'RA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlata*. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5971

IVrniSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Avė., Chicago 30, III

P L U M B I N G
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai 

TeL REpublic 7-0844
WAlbreok 5-3451

MMtsnai

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.; VI 7-4228 
arba rez. tel. BI 7-3310. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - Buiiders - Insurance 

2737 West 43rd Street

De Luxe — Arti Maria High School
De luxe 6 kamb. bungalow. Plius 4 

kamb. viršuj. Poilsio kambarys rūsy; 
židinys; virimui krosnis; šaldytuvas; in
dams plauti mašina; skalbiamoji ir džio
vinimo mašina. Gazu karštu vandeniu 
apšildymas. Arti 72nd ir Talman Avė.

J. R. KUHNLE, Brokeris, 
Vineennes 6-0024

OAK LAWN — Lovely Cape Cod. 
Modern 5 rms down. full area up. Drive- 
way, 20x20 garage; strmg., rose garden 
fenced, city water and sewers. Near all 
sehools, playground. By owner, $13,- 
800 or offer.

4317 W. 99th Place 
GArden 4-0964

INCOME PROPERTY
By Owner 12 Rm. Briek Home

$280 monthly ineome from roomers, 
plūs owners apartment and 3 car ga- 
rage. (Oil) heat, full basement, 
large yard fenced ln.). Many other 
e*tras. Ineluding furniture and ren- 
ted out rooms.

All only $24,000 or best offer.

NEAR 114TH & INDIANA AEV 

Tel. — OO 4-3717

AUTOMOBILFJS — TRUCJK8 
AntomoMliai — Sunk veil mlai

VIKTORO KOŽIOOS 
lietuviška gaaollno stotis tr auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo 
daiymo darbai lr keldamos dalys

CALL-ME-MOTORS CQ.
5759 8. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHI!l!!llll
Jei turite parduoti ar Išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: Virginia 7-6640.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIII

Kontraktorius
STANDARD BUILDERS, INC.
2523 W. «9 st. Chicago 29, 111.,

PRospeekt 8-3792 
A. GTNTNERIS — pirmininkas

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas 
Lietuvių Statybos Bendrove:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• (rengia alumlnljaus langus lr 

duris.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

• Tel. — IIEmloek 4-5881 
IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI 

’JlllllllllllllllllllllllllllllimilllllllllllllllU 
1 - LIETUVIU STATYBOS

BENDROVE

MŪRAS
BLIIJIKRS. INC. = 

E Stato gyvenamuosius na- = 
E mus, ofisus ir krautuves pa- = 
E gal standartinius planus at = 
E individualinius pageidavimus. = 

Jvairūs patarimai statyt- =
E bos bei finansavimo reika- E 
s lais, skiciniai planai ir na- E 
= mų įkainavimas nemokamai. E 
s Statybos reikalais kreiptis E 
: į reikalų vedėja šiuo adresu: E
i JONAS STANKUS |
E kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
E Tel. PRospect 8-2013 
S 6800 SO. CAMPBELL AVEL. =

Chicago 29. (Wnols 
uililllllllllllllllliillliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinr

ŠILDYMAS
A. Stančiaaskaa Ir A. Ijapktis

uutoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condl- 
doners) lr atlieka visus skardo* 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLymplc 2-9311 nno 8 vai 

ryto lid 5 vai. vakaro.
Telef. nno 5 vai. vak.: OLymp* 

241752 Ir OLymplc 2-8492

Remkite dien. hraug$!

I z
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RUSSIA HAS 150

BE 1 ■S 'RUSIJA TURI DAUGIAU BOMBONEŠIŲ

HEAVY BOMBERS
b

U. S. HAS FEWER THAN 100
< • •’Sg*' s' # A J

I ■;

RUSSIA HAS 15,000

* ’ ' f.
..v..; ..v;;

U. S. HAS 7,500
Kaip lentelėje matome, bolševikai turi daugiau bombonešių ir kovos lėktuvų. (INS

Liet. Bendruomenės 
padėka ’

Pirmasis JAV ir Kanados Lie 
tuvių Kultūros Kongresas, įvy
kęs 1956 m. birželio 30 d. Chi- 
cagoje ir sutraukęs šimtus įvai
rių sričių mūsų kultūrininkų bei 
tautinės kultūros ateitimi besi- 

,♦ sielojančių lietuvių, buvo svar
bus lietuviškas įvykis ir savo 
užsimojimu, ir apimtimi, ir ke
liamųjų klausimų aktualumu, ir 
pagaliau nutarimų reikšmingu
mu.

Kultūros Kongresą reikėjo ne 
tik sumanyti, bet ir įvykdyti. Iš 
savo rengėjų jis pareikalavo di
delio rūpesčio ir atsidėjimo, 
tempto ir kieto darbo. JAV LB 
Centro Valdyba jaučia malonią 
pareigą padėkoti visiems, kurie 
atliko parengiamuosius Kultū
ros Kongreso darbus, kurie į- 
vykdė jo programą, kurie į jį 
atvyko ir tuo prisidėjo prie jo 
pasisekimo, kurie aukojo Lietu
vių Bendruomenės kultūriniams 
tikslams. Ypačiai didelės padė
kos yra nusipelniusi JAV LB Į 
Chicagos Apygardos Valdyba,1 
pati ir pasiskirsčiusi komisijo
mis atlikusi daug organizacinio, 
koordinacinio, finansų telkimo 
ir kt. darbo, ir lietuviškoji mū
sų spauda, iš karto pritarusi Kul 
tūros Kongreso minčiai ir jį rū
pestingai bei uoliai garsinusi.

Dainų šventė su tūkstančiais 
dainininkų ir klausytojų buvo 
taip pat vienas iš didžiausių, 
reikšmingiausių ir įspūdingiau
sių Lietuvių Bendruomensė per
gyvenimų. Lietuvių tautos dai
na ir giesmė suskambėjo mūsų 
dainininkių bei dainininkų, chor 
vedžių bei dirigentų ir Dainų

šventės rengėjų didelio darbo ir 
besąlyginio pasiaukojimo dėka. 
Mes Jumis didžiuojamės ir gė
rimės ;

Chicagos Lietuvių Bendruo
mene padarė viską, kad tiek 
Kultūros Kongreso dalyviams, 
tiek Dainų šventės rengėjams 
bei svečiams Chicagoje būtų ma 
lonu, jauku ir miela. Ypatingos 
padėkos nusipelno banketo ren
gimo komisija, sudariusi progą 
po visų darbų pasisvečiuoti ir 
pasidžiaugti kultūrinių įvykių — 
Kultūros Kongreso ir Dainų 
šventės — pasisekimu, taip pat 
akademikės skautės, atlikusios 
registracijos, informacijos ir ki
tus uždavinius.

Dėkui visiems, dirbusiems var 
dan tos Lietuvos!

E

Šiuo pranešu visuomenės ži
niai, kad dešimt metų išgyvenus 
teisėtoje moterystėje, mano 
žmona Margarita Kisielienė- 
Kondrotaitė su savo sūnumi 
Zigfridu ir dukterim Gertrūda 
Kondrotais š. m. liepos mėn. 13 
d., nieko man apie tai neprane
šus, paliko mane ir išvyko Chi- 
cagon. '

Kadangi mano žmona, Mar
garita Kisielienė-Kondrotaitė, 
savo valia ir Se mano sutikimo 
pasirinko kitokį gyvenimo būdą, 
todėl pareiškiu, kad už jos pa
darytus veiksnius ateity neat
sakysiu.

VINCAS KIS/ELIUR 
1956 m liepos mėn. 16 d. 

Omaha, Nebraska

“TĖVYNĖS G A R S Ų”
Valandėlė transliuojama per WDOR 
stotį, banga 1260, kiekvieną penk-Į 
tadienį 7 vai. vakare.
Klubo pirm. I. STEMPUŽIS 

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

Dvasinės šiukšlės turi būti 
taip pat skrupulingai vengiamos 
skaityme, kaip kitos šiukšlės y- 
ra vengiamos liesti lūpomis.

— Fult'on Sheen

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii 
Telef. REpublic 7-6803 *

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių samų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atstovai

4919 So. Paulina St 
PRospect 6-7960

JAV LB Centro Valdyba gmiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiilliiiilinniiiiiiiii

■3E

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — WALBROOK 5-8202

S E L F r
SERVICE

LIEPOS MĖNESIO 19, 20, IR 21 DIENOM
---------------------------------------------------------------- ------ į---------- .----------
LANG’S 8 yr. old imported Scotch Whis-

.............................. ....................................  Fifth $4.59

J. W. DANT 100 BONDED WH1SKEY. . Fifth $3.39
$2^59VODKA, 80 Proof

GRAIN ALCOHOL. 190 Proof 
V.S.P.

CINZANO VERMOUTH 
Sweet or Dry

IMPORTED FRENCU BRANDY

Fifth

Fifth. . $4.89

Fifth

Fifth
$1 .'39
$3-29

ASSORTED importai wines .....................  Fifth J .19

METAXA imported 5 ster brandy .?.... Fifth $g.39 

BOOTH’S high & dry Gin............................ Fifth $3.19 *

HEINEKENS importai Beer case of 24 
bottles . . ✓................................................... Case $^.25

iii-.— j i į, i. — į....... —— •£j

Remkite dien. Draugi ,

SKAITYKITE LINKSMA MĖNESINĮ LAIKRAŠTĮ

V ė pi ą
Karikatūros, šaržai, anegdotai, feljetonai ir įvairus 

humoras. Metinė prenumerata tik $1.00.
Adresas: VĖPLA, 1220 BISHOP ST., SUITE 3, 

MONTREAL, ŲUEBEC, CANADA

%

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

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

*L C ESĄS, patyrus auto

' A-A.
MIKALINA KALWIALIS 

Oborskytė
• Gyveno 10645 S. Lafuyette 
Avė.

Mirė liepos 17 <i„ 1956, 11:45 
vai. ryto, sulaukus Ji3 m. am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kio it kiau
lių apskričio, Radviliškio mies 
to.

Amerikoje išgyveno 43 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me sūnus Ed'vard Beloy, marti 
Oorothy, 3 broliai, Adolph O- 
borski, brolienė Mary: Anton 
Uborski, brolienė Lena; ir Vin- 
cent Oborski, brolienė Alice ir 
Jų e&imos, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas 1 vai. 
popiet Bukausko koplyčioje 
1U821 S. Alichigan Avė.

l.aldotuvės jvyks šešt. liepos 
21 <1., iš koplyčios 8:45 vai. ry
to bus atlydėta j Visų Šventų 
parapijos bažnyčių, kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po. pamaldų ims 
nulydėta j šv. Kazimiero kapi
nes. /

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

Nuliūdę: sūnus, marti ir kiti 
giminės.

Ijiidotuvių direktorius I,. Bu 
kauskas. Tel. Coniniodore 4- 
2228.

BARBORA GALINSKIENfi 
Bukytė

Gyveno 8027 S. Kedzie Avė.
Mirė liepos 16 d., 1956, 2:05 

vai. ryto, sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš liasei- 
rrtų apskr., Rietavo parapijos, 
Sumoku km.

Amerikoje IRgyvcno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

mo vyras Simonas, 2 dukterys: 
Pauline, žentas Paul Voss, ir 
Josaphinc, žentas Anthony 
Slauter, sūnus Simon, marti 
Rita, 3 anūkai ir 3 proanūkal. 
Sesuo Marijona Jaunis, švoge- 
ris Antanas ir jų šeima, pus
brolis Dovydas Bukis su šeima, 
pusseserė p. Sautkicnė su šei
ma, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko bro
lis ir sesuo su šeimom.

Kūnas pašarvotas Mažeikos- 
Evans koplyčioje, 6845 South 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., lie
pos 21 d., iš kęplyčios 9:15 v. 
ryto bus atlydėta j Queen of 
Martyra parapijos bažnyčių, 
kurijoje jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, 
sūnus, žentai, nuirti, anūkai ir 
pi-nanūkai.

Laidotuvių direktorius Ma- 
žeika-Evans. Tel. REpublic 7- 
8600. ,

Vienerių Metų Mirties Sukaktuvės

A. \ A.

ALEKSANDRAS VENCKUS
Pranešame, kad š. m. liepos mėnesį 21 d., šeštad., 9 vai. 

ryto Šv. Povilo parapijos bažnyčioje, Valparaiso, Indiana, 
bus atlaikytos 3-jos gedulingos Šv. Mišios už ALEK
SANDRO VENCKAUS sielą. Kviečiame gimines, drau
gus ir pažįstamus atsilankyti į pamaldas ir pasimelsti už 
jo sielą. Po pamaldų maloniai kviečiame visus į parapi
jos salę vaišėms.

Nuliūdę ŽMONA IR SŪNŪS

APOLONIJA URBONAVIČIENĖ
RA0SK1NAITC

Gyveno 915 N. Latrobe Avė. Tel. EStebrooke 8-3358
Mirė liepos 16 <1., 1956, 2:20 vul. jmpiet, sulaukus senatvės. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Skaisgiros parapijos, Laukaičių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Emili ja, sūnus Liudvikas, 
marti Estellc, anūkė Marlene, 2 seserys Pranciška Rasičkienė 
ir Eleonora I’augienė, švogeris Julius, jų sūnus Richardas, brolis 
Dominikas Rauskinas, brolienė Marijona, brolienė Elzbieta Raus- 
kinienė, jos sūnus Jldetonsas ir duktė Jolianna Dambrauskienė, 
krikšto duktė Apolonija Soliigian, švogerka Ona Martinkienė ir 
šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Liet. Rymo Katalikų Sus. Ant., Kp. 16, Labdariu 
Sąjungai, Amžina narė: Šv, Cecilijos Draug., Rožančiaus ir 
Apaštalystės Maldos Draug.

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 5018 W. Cbieago Avė. Laidotu
vės įvyks penktad., liepos 20 d., iš koplyčios 9:30 vai. ryto bus 
atlydėta į Our Lady Help of Cbristians parap. bažnyčią, Leclair 
& lotva Sts., kurioje įvyks gedulingos pamaldos,už velionės sielą. 
Po jstmaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Pagal velionės pageidavimą prašom gėlių nesiųsti.
Nuliūdę: DVKTfi, SŪNUS, MARTI IR ANOKfi.
Laidotuvių direktorius StcĮamas laickuvvicz. Tel. REp. 7-12,13

LIŪDĖSIO VALANDOJ
AmAM*

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•845 8o. Westera Ava. Air Conditioned koplyfln 
REpablie 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vista 

Ttoma. kurto gyv«na kitoaa mlMto dalyta; gs aslms 
koplyčia arčiau Jflaų namų.

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI s VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

DIANA FARMS

RINKTINE paukštiena, sviestas, kiaušiniai, 
IMPORTUOTI MAISTO GAMINIAI, ŠOKOLADAS IR 

SALDAINIAI.

Gaunama geriausia supiaustyta vištiena. 
Pirkite tas vištienos dalis, kurias jūs 

labiausiai mėgstate.

3233 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas — DAnube 6-6966

33

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste I

Telef. — CEdarcrest 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

TOvvnhall 3-2109

JOHN F. EOEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS-

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

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

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ, DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- Mee turime koplyčią
! rimas dieną Ir nak- OT visose Chicagos Ir
tį, Reikale šaukit* Roselando dalyse Ir

įlojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS"“
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS “
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSLDE Rd., Rivereide, UL TeL OLympic 2-5245,

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTCD STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. M1CH1GAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-113H-U39,

VASAITIS — BUTKUS v
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, BĮ. Tel. OLympic 2-1003,

ŽIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 6Mh STREET REpaWlc 7-1SIS j
2314 W. 23rd P1.4CE Vlrglnls 7-6072,

Pasinaudokite “Draugo” Oassifird skyriumi. 

Perskaitę dienr. "Drau^”, duokite jį kitiems.
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X Jonas ir Apolonija Armi

nai, gyveną 4328 So. Campbell!' 
Ave., Chicago, III., neseniai pa
aukojo $100 Draugo naujosios 
statybos reikalams. Mieliems 
aukotojams reiškiame tikrai 
nuoširdžią padėką už šią stam
bią auką, skirtą mūsų dienraš
čio šviesesniam rytojui.

X Dr. Grigas ir Bronė Va
lančiai, vasario pabaigoje iš 
Chicagos išvykę į Kaliforniją,: 
šiomis dienomis Įsigijo nuosa
vą namą ir praėjusią savaitę 
persikėlė ten gyventi. Bronė 
Valančienė džiaugiasi turėda-l 

ma didelį darželį^ daug gėlių, 
erdvų kiemą, gerą orą ir dide
lę ramybę. Žinoma, ji apgailes
tauja, kad šiek tiek tolokai 
nuo Los Angeles miesto ir. nuo 
lietuviškos parapijos. Tačiau, 
kaip rašo, ko žmogus trokšta, 
ne visuomet galima turėti. Jų 
duktė Dalilė Valančiūtė, šiais 
metais baigusi Urbanoje uni
versitetą, šiuo metu atostogau
ja pas tėvus, o rudenį vėl sieks 
toliau master laipsnio. Dr. 
Grigas Valančius turi ‘‘Ana
pus” siuntinių į Lietuvą ben
drovę ir, dirbdamas kitur, va
karais vis rašo į visas puses — 
jieško kelių ir būdų, kaip būtų 
galima atpiginti siuntinių per
siuntimą į bolševikų užgrobtus 
kraštus ir Sibirą. Moraliai jis 
yra patenkintas, nes gauna 
daug padėkos laiškų už savo 
greitą, kruopštų ir tikrai sąži
ningą patarnavimą. Jų nauja
sis adresas yra; 17070 Ludlow\ 
St., Granada Hills, Calif.

X Prof. Igno šlapelio pa
minklo reikalas vis aktualėja 
ir vis daugiau kultūrininkų, vi- 
suomeninkų ir dailininkų pasi
sako, kad toksai paminklas tam 
garbingam meno veteranui bū
tų pastatytas. Kultūros kon
greso proga tdkiai nuomonei 
pritarė prof. A. Varnas, prof. 
V. K. Jonynas, B. Murinas, Z. 
Kolba, O. Talalienė, A. Gintne- 
ris, V. Šimkus, J. Kreivėnas ir 
daug kitų. Netrukus bus šau
kiamas organizacinis susirinki
mas, kuriame jprmatoma iš
rinkti atitinkamas komitetas, 
kuris rūpinsis paminklo staty
mu. Numatyta suruošti I. Šla
pelio kūrinių pomirtinė paroda.

X Pvt. Regina'.das Gy bartas,
gyvenęs 18-toj kolonjioj, buvo 
išsiųstas į pietų Prancūziją, 
kur dirba vienam apsaugos 
(U. S. Army) dalinyje.

X De. A. Trakte, A. Gintne-’ į
ris ir J. Kerulis Chicagos Balfo 
apskrities paskutiniame posė
dyje, kuris buvo inž. A. Ru
džio rezidencijoje, paskirti bū
ti NCWC pareigūnų padėjėjais, 
kurie rūpinasi naujų tremtinių 
atvykimu į Chicagą, nes greitu 
laiku prasidės tokių asmenų 
sutikimas geležinkelio stotyje 
ir jų aprūpinimas pastoge ir 
tinkama informacija.

X Kun. B. Sugintas, sutvar
kęs Vasario 16 gimnazijos rė
mėjų šalpos reikalus už vasa
ros mėnesius, pats išvyko pa
vaduoti kun. dr. Širvaitį į Ak- 
ron atostogų metu. Vėliau ža
da talkininkauti Clevelande, o 
rugsėjo pradžioje dalyvauti 
Kanadoje, Windsoro mieste, 
lietuvių šventėje.

X Antanas Gylys, buvęs Či- 
kagietis, šiuo metu gyvenęs 
Los Angeles, mirė ir yra par
vežtas į Chicagą laidoti. Liko 
žmona Agnės. Gyliai buvo di
deli visų gerų darbų rėmėjai. 
Paskutirfiu metu jie Los Ange
les Šv. Kazimiero parapijos se
selėms mokytojoms padovano
jo namą.

X Žilevičius rinko aukas, i 
Pirmosios Dainų dienos organi
zatorius ir šios Dainų šventės 
vizitatorius prof. J. Žilevičius, 
gyvenąs Elizabeth, N. J., pats 
rinko aukas pagal aukų lapus. 
Jis Dainų šventei surinko 47 
dol. Po 10 dol. aukojo kun. J. 
Pragulbickas ir V. Barkaus
kienė. P. Kudulis, L. Pašunas, 
V. Kalytis, A. Stukas ir P. Šle- 
petis^skyrė šventei po 5 dol. Ki
ti aukojo po mažesnes sumas.

X Sophie Barčus, žinomos 
radijo programų ruošėjos, me-. 
tinis piknikas įvyks rugpjūčio ' 
5 d. Willow Springs Bučo dar
že. Tai bus viena iš didžiųjų 
lietuvių šventė, į kurią šuva- ( 
žiuos tūkstančiai žmonių ne tik 1 
iš Chicagos ir jos artimų apy
linkių, bet taip pat ir iš tolimų 
vietovių. Pikniko programa 
bus labai įdomi, įvairi su dau
gybe staigmenų. Veiks gerų vi
rėjų priežiūroje kelios valgyk
los ir dėl rdaisto piknikauto- 

jams nereikės rūpintis ir savo 
gamintis, vežtis, kas paprastai 
sudaro daug nepatogumų. Taip 
pat bus įvairių gėrimų bufe
tas su daugybe patarnautojų.

X Amerikos Lietuvių Daili
ninkų Sąjunga, kuri susitvėrė 
dar tiktai prieš keletą mėnesių, 
auga ir stiprėja ir vis įgyja 
daugiau pasitikėjimo ne tik 
menininkų, bet ir visuomenės 
tarpe.

Sąjungos vadovybė jau gavo 
kelių dailininkų pageidavimus, 
kad jie būtų priimti į šią nau
jąją dailininkų sąjungą. Šiuo 
metu tiek dail. Z. Kolba, tiek 
B. Murinas ir J. Pilipauskas 
svarsto galimybes kaip išplės
ti sąjungos veikimą ir kada ir 
kur geriausiai būtų suruošti 
didesnio pobūdžio meno paro
dą.

Kiek ši susikūrusi dailinin
kų sąjunga yra vieninga, rodo 
igražus pavyzdys: - Vlado Vai
tiekūno meno kūrinių parodos 
atidaryme dalyvavo visi sąjun
gos nariai, be sveikatą taisu- 
sio prof. Adomo Varno.

X A. Graibus, 6746 South 
Artesian ave., pereitais metais 
prieš pat Kalėdas krito nuo 
laiptų ir sunkiai susitrenkė. Lii 
gį šio laiko vis nesijautė gerai, 
tačiau dabar jau pasveiko ir 
vėl pradeda įsijungti į įprastinį 
darbą. x-

X Mato Zizo, žinomo kon- 
traktoriaus anūkai Martin Ya- 
sus ir Norman Van Beveren, 
užsiprenumeravo Tėvų Marijo
nu leidžiamą žurnalą The Ma
riau.

X Lietuvos Scenos Darbuo
tojų Sąjunga jau turėjo savo 
pirmąjį posėdį, kuriame buvo 
aptarta daug klausimų, liečian
čių teatrą ir kitus organizaci
nius reikalus. Tuo reikalu ža
dama pasisakyti plačiau spau
doje.

X Regina Jautokaitė, J. Ma- 
saitis, Pr. Bičiūnas, visi Draugo 
tarnautojai, išvyko porai sa
vaičių atostogų.

X Pranui Garmui yra žinių 
iš Lietuvos. Kreiptis: J. Gar
mus, 4222 Euclid ave., East 
Chicago, Ind.

X Danutė Clplijauakaitė »r 
Danutė Točilauskaitė išvažiuo
ja atostogų į Lake Geneva,' 
Wisconsin.

X Benediktas Jasinskas bai
gia armijos pagrindinį apmo
kymą ir liepos 21 d. grįžta na-Į 
mo atostogoms.

X Povilas TyruPs iš Brigh
ton Park išvyko į Marine 
Corps pagrindinį apmokymą 
San Diego, Calif.

X Kun, Simonas Saulėnas,
432 Windsor st., Cambridge, 
Mass., Amerikoj gimęs lietuvis, 
vizituodamas Chicagos apylin
kes apsilankė Draugo redakci
joj ir ta proga užsiprenumera
vo Draugą. ,

PASIRAŠO MIESTO TARYBOS AKTĄ LIETUVIŲ AIKŠTES REIKALU

Chicagos meras Richard Daley liepos 16 d. pasirašo miesto tary
bos nutarimą lietuvių kultūrinį ir religinį centrą Marąuette Parke 
pavadinti Lietuvių Aikšte — Lithuanian Plaza. Šalia mero sėdi 
motina Teofile, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos viršininkė, o 
prie jos stovi sesuo Anastazija. Kaip žinome, Lietuvių Aikštėj yra 
šios kazimierieėių įstaigos: vienuolyno motiniškas namas ir jame 
seserų mokytojų kolegija, Marijos augštesnioji mokykla ir gra
žioji jos auditorija, Šv. Kryžiaus ligoninė ir šalia jos didokas že
mės plotas, ant kurio netrukus bus statoma kita nauja didelė 
ligoninė. Kiti šio akto pasirašymo liudininkai: “Draugo” redak
torius ir Alto pirmininkas Leonardas Šimutis, “Sandaros” re
daktorius ir Alto ižd. Mikas Vaidyla, vyr. “Draugo” administra

torius kun. Petras Cinikas, MIC, Chicagos Pagerinimo Tarybos 
naujas narys Juozas Mozeris, kitiems metams išrinktas Dariaus- 
Girėno posto komandierius Alfonsas Grigas, Dariaus-Girėno posto 
rėmėjų moterų vicepirm. llelene Ambrose, Chicago Savings and 
Loan Association pirmininkas .Tonas Pakcl, Lietuvos konsulas d r. 
U. Daužvardis, 13 wardo ahlernianas John E. Egan, teisėjas Al
fonsas Wells, dabartinis Dariaus-Girėno ]>osto vadas Juozas Ka- 
min, “Naujienų“ redaktorius ir Alto sekretorius dr. P. Grigaitis, 
Amerikos Legiono 4-to distrikto vadas Jonas Paukštis ir Š\č. Pa
nelės Gimimo par. klebonas kan. Jurgis Paškauskas, kurio vado
vaujamos parapijos visi pastatai, inimant ir naujai pastatytą 
gražią bažnyčią — Šiluvos šventovė, yra Lietuvių Aikštės ribose.

CHICAGOS ŽINIOS
Hodge prisipažįsta

Illinois valstybės auditorius 
Orville Hodge, dėl kurio išeik
vojimų kilo stambus skandalas, 
pareiškė, kad jis nevilkinsiąs 
teismo, gindamasis nuo' kaltės, 
bet prisipažinsiąs ir, kiek jo 
ištekliai leidžia, atsilyginsiąs.

Buvo padaryta krata Spring- 
fielde, bute Hodge bendrininko 
E. Eppingo, ir rasta dar nau
jos inkriminuojančios medžia
gos.

Stiprina kovą prieš poliją
Į Chicagą atsiųsta 14,000 

švirkštų leisti skiepams nuo 
polijo. Tie įtaisai perduodami 
Chicagos Sveikatingumo tary
bai, kuri nemokamai skiepija 
nuo polijo. Jau daugiau kaip 
2,800 neturtingų žmonių, kurie 
neįstengia gauti tų skiepų pas 
savo šeimos gydytojus, buvo 
įskiepytį Sveikatos tarybos rū
pesčiu. Tuogi tarpu susirgimai 
poliju vis dar tebekyla. Gavus 
žinių apie 26 naujus susirgi
mus, iš viso jų įregistruota 
šiemet jau 238.

Morey — naujas auditorius
Vieton susikompromitavusio 

Ir atsisakiusio auditoriaus

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Cpl. Vytautas A. Nasvy- 
tis, US marinas, iš Cleveland, 
Obio, yra šiuo metu Camp Le-' 
jeune, North Caorlina. Dirba 
2nd Medical Batalione kaip 
mechanikas. Rugsėjo .mėn. iš
vyksta 6 mėnesiam;} į laivyną. 
Yra buvęs užsienio tarnyboje 
Puerto Ric0 ir St. Thomas sa
lose, Karibų jūrose.

•

X Reikalingas • mokytojaa 
Chicagos Šv. Jurgio parapinei 
mokyklai, 3230 So. Lituanica 
Ave., lietuviams moksleiviams 
(1—8 skyr.) lituanistiniams 
dalykams 1956-7J m. dėstyti. 
Pamokos būna pirm., penkt. 
12—3 vai. Kandidatai raštiš
kus pareiškimus su trumpu gy
venimo aprašymu iki 1056 m. 
rugpjūčio m. 1 d. prašomi siųs
ti minimos lituanistinės mo
kyklos tėvų komiteto vkrdu, 
pirmininko adresu: Ignas Pet
rauskas, 3600 So. Halsted St., 
Chicago 9, UI. Tel. YA 7-5516.

Hodge, gubernatorius Stratton 
nauju Illinois valstybės audi
toriumi paskyrė Lloyd Morey, 
buvusį Illinois universiteto pre
zidentą.

Įšoko į mirtį
Percy B. Hollowiek, 57 ,m. 

amžiaus vyras, antradienį iš
šoko iš 7-to augšto Webster 
viešbuty, 2150 N. Lincoln Park 
West ir mirtinai užsimušė. Jis 
buvo moteriškų drabužių pre
kybininkas, tame viešbuty gy
veno puo 1951 m., paskutiniu 
metu sirgo nervų liga~ Remian
tis tarptautiniais statistikos 
daviniais, spauda skelbia, kad 
vyrų nusižudo daugiau kaip 
moterų. .

Su bananais pagavo 
beždžionę

Laivo komandierius H. Ruff, 
atvykęs į Chicagą pas savo 
uošvius, pamatė .medyje bež
džionę. Jis pradėjo vilioti ją 
bananais. Beždžionė iš medžio 
iššoko, bet nubėgo į kiemą. Čia 
vėl ją bananais pavyko taip 
arti prisivilioti, kad galima bu
vo užvožti dėže. Manoma, kad 
beždžionė buvo kieno nors na
muose laikoma ir pabėgusi.

Eis aplink Hong Kongą
Chicagos jnergaitė Nancy 

Gustin, 26 m. amžiaus, nutarė 
apeiti aplink Kong Kongo salą, 
iš viso — apie 40 mylių. Į Hong 
Kongą ji nuyyko prieš dvejus 
metus, kaip Informacijų įstai
gos tarnautoja. Su ja ėjime 
lenktyniaus dar keturios kitos 
moterys ir keletas vyrų.

Naikins sekmadienių 
prekybą?

Miesto rotušėje, Chicagoje, 
apklausinėjami žmonės labai 
parėmė mintį panaikinti sek
madienių prekybą, kuri dabar 
ypač paplitusi automobilių ir 
baldų parduotuvėse.

Gerai stato jūrų uostą
Kariuomenės inžinierius pulk. 

J. B. Corey, naujai paskirtas 
Chicagos inžinierių korpuso va
dovas, džiaugiast, kad ruoši
mas jūrų uosto Chicagoje vyks
ta sėkmingai. Tvarkomas Ca-Į 
lumet ežeras; čia esantis kana
las iš 65 pėdų pločio perdirba

mas į 225 pėdų plotį. Darbas 
vyksta 16.2 .mylių ilgyje — 
tarp sanitarinio Chicagos ka
nalo ir Little Calumet upės ties 
Blue Island.

Išvažiavimai į ežerą 
dideliu laivu

Nuo rugpjūčio 4 d. per 12 
dienų iš Navy Pier į ežerą pa
sivažinėjimams ims keleivius 
didžiulis jūrų laivas S. S. Aqua- 
rama, kainavęs $8,000,000. 
Praeitais metais tokiais pasi
važinėjimais pasinaudojo apie 
200,000 žmonių Chicagoje. Iš
važiavimas užtruks keturias 
valandas. Paskiau, nuo 1957 
metų, tas laivas palaikys regu- 
larų susisiekimą tarp Cleveland 
ir Detroito.

Mirtys sulaikė vieškelio 
atidarymą

Jau buvo galima atidaryti 
dar dvi mylias Calumet ekspre
sinio kelio: tarp III. 83 ir US 
30, tačiau dvi mirtys ekspresi

Naujas arba Vartotas Automobilis
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ PAS

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
NAUJAS 

19 5 0
CHRYSLER

1495

NAUJAS 
19 5 0

PLYMOUTH

”1,495
Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnas

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER - PLYMOUTH DISTRIBUTOR

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

niame kelyje sulaikė tai. Cook 
apskrities kelių superintenden
tas Mortimer praneša, kad mi
nėtas ruožas jau užbaigtas, bet 
bijomasi leisti mašinų, nes dar 
vykdomi užbaigiamieji darbai 
kelio pakraščiuose. Juos prave
dant reikėtų, kad automobilis
tai tuo ruožu lėčiau važiuotų, 
tačiau bijomasi, kad žmonės to 
perspėjimo nepaisys ir bus tik 
daugiau nelaimių. Kai Edens 
ekspresinis kelias buvo atidary
tas neužbaigus tvarkyti šalike
les, per visą darbavimosi me
tą buvo daug nelaimių.

1Y
Visais keliais vykstame liepos 22 dieną

į Lietuvių Susiartinimo Šventę - Pikniką,
kuris įvyks

N. S. Seserų Lietuviškoje Sodyboje, Putnam, Conn.
Programa: 11 tFal. Mišios ir Procesija

12:30 Pietūs ir Pikniko Pramogos
4:30 šimto stovyklaujančių mergaičių pasirody

mai ir Jaunimo šokiai (5:30)
Tat iki pasimatymo liepos 22 dieną Putname!

Neb. Pr. Seserų Glldos 0. Valdyba

KAS KĄ IR KUR
I

Budriko radio programa. Kiekvie
nų ketvirtadienį yra malonu pasi
klausyti Rinlriko radijo programos 
iš stoties WHFC, 1450 kil. nuo 6 
iki 7 vai. vakaro, Tokį malonumą 
turėsime ir šį Vakarų, nes progra
moje dalyvauja žinoma Lietuvos 
operos solistė Izabelė Motiekaitienė. 
Jai akompanuos radijo orkestras. 
Bus mįslių konkursas, kuriame visi 
gali dalyvauti ir laimėti dovanas. 
Šias programas leidžia Juozo Bud
riko namų rakandų, televizijų ir 
auksinių daiktų krautuvo Chicago
je, 3241 S. Halsted St.

— Visiems Amerikos Lietuvių Mo- 
< kytojų S-gos skyriams. Chicagos 
Lietuvių Mokytojų S-gos valdyba, 
kartu einanti ir centro valdybos pa
reigas, Kultūros kongrese buvo įpa
reigota korespondeneiniu būdu iš
rinkti Amerikos Lietuvių Mokytoju 
S-gos centro valdybų, todėl ir krei
piasi į visus tos sąjungos skyrius 

. Amerikoje, prašyditmn pranešti sa- 
' vo narių sąrašus su adresais, nuro

dymus, kurioje kolonijoje turėtų 
| būti centro organai renkami, kele-

riems metams ir kitus tuo kalusimu 
l>ageidavimus. Pranešimus siųsti mi
nėtos valdybos sekretorei Bernade
tai Beleškienei, 6921 S. Claremont 
Ave., Chicago 36, III.

A. L. M. S-gos Centro Valdyba

----------------

TT. MARIJONŲ
STOVYKLA
BERNIUKAMS

Arti Chicagos 

Hinsdale, IU., 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, 
Marian Hills Seminary 
Clarendon Hills, III. 
Tel. HINSDALE 1441

MIC.,


