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NETIKĖTAS BULGANINO VIZITAS VARŠUVOJE
Poznanės tragiškieji įvykiai

' prancūzų spaudos puslapiuose
Poznanės tragiškieji įvykiai — metalurgijos darbininkų 

streikas ir bandymas sukilti prieš komunistinį režimą — pla
čiai nuaidėjo visoje prancūzų spaudoje.

Palinkęs į neutralizmą ir daž buvęs ministeris pirmininkas ir 
užsienių reikalų ministeris An- 
toine Pinay, dienraščio “L’Auror 
re” vyriausias redaktorius Ro- 
bert Bony’ srtaipsnyje “komu
nizmo bankrotas satelitinėse ša
lyse” rašo: “Poznanės (įvykiai, 
po Berlyno įvykių prieš tris me
tus, brutaliu b/d u atskleidžia 
Maskvos nesėkmę jos pastango
se susovietinti Rytų Europą. 
Vis labiau ir labiau darosi aiš
ku, kad komunistinė diktatūra 
su savo slegiančiu biurokrati
niu ir policininiu aparatu yra 
tapusi nebepakenčiama darbi
ninkų klasei, kuri, kartu su sa
vo susirūpinimais materialiniu 
gerbūviu, yra išlaikiusi žmo
gaus garbės sąmonę ir savo pa
triotinį tikėjimą.”

Toliau Robert Boyy rašo: 
“Visi tie, kurie nenori pripažin-' 
ti, kiek sovietinis totalitarizmas 
yra šlapinantis su nauda sau 
gali apmastyti kiek Poznanės 
sukilimo intensyvumą, tiek ir 
malšinimo žiaurumą, nes tan
kai, nesvyruodami, puolė prole
tarų minias”... •

“Ne — rašo Bony — tai ne 
paprastas streikas, kuris iššau
kė susišaudymus Poznanėje, 
bet tikriausias politinis sukili
mas.” Bony dar iškelia mintį, 
kad Sovietai turėtų būti aps
kųsti Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybai, nes jų įvairioms tau
toms primestas , režimas gresia 
taikai.

Socialisto partijos organo 
išvedžiojimai

Vyriaušybinės socialistų par
tijos organe “Le Populaire de 
Paris” deputatas Henri Dus- 
sart, važinėjęs su socialistų de
legacija Sovietų Sąjungoje, ra
šo: “Kaip Rytų Berlyne 1953 m. 
birželio 17 d. darbininkų krau- 
jas tekejo Poznanės gatvėse.

nai reiškiąs palankumo taip 
vadinamam aktyviam bendra
darbiavimui su Sovietais, dien
raštis “Le Monde” rašo: “Įvy
kiai sprogusieji ketvirtadienį 
Poznanėje yra nepaprasčiausio 
svarbumo,.. Manifestantai, at
rodo, norėję turėti svetimšalius 
liudininkais ir šiems parodyti, 
kad jie toli gražu nepritaria 
liaudies demokratijos režimui, 
kuris Lenkijai buvo Maskvos 
primestas.”

Priminęs, kad sukilėlių šū
kiai nebuvo tiktai medžiaginio 
pobūdžio, kad buvo reikalauja
ma laisvės ir demokratijos, rusų 
pasitraukimo ir sovietų išnyki
mo, dienraštis sako: “Lenkija 
yra pirmoji liaudies demokrati
ja, kurioje Chruščevo slaptojo 
pranešimo apie Staliną piktada
rybes atsiskambėjo giliose liau- 

t dies masėse ir jas pakurstė rei
kalauti demokratinių reformų.”

Komentuodamas oficialų jį ko
munistinės Varšuvos vyriausy
bes komunikatą apie Poznanės 
įvykius, ypačiai tą vietą, kur 
kaltinami “diversantai ir provo
katoriai”, “Le monde” pastebi, 
kad “Jau senai yra pažįstami 
panašūs išsireiškimai, pasisko
lintieji iš rusų komunistų”.

Į komunikato tvirtinimą, kad 
vyriausybei pavykę atitiesti pa
dėtį atsirėmus į “sąmoningąjį 
darbininkijos dalį”, dienraštis 
rašo: “Tikrovėje, atrodo, kad, 
kaip BerĮyne savo laiku, vyriau
sybė atsirėmė j tankus, kurie 
yra daug patikimesni ir kurių 
argumentai yra be replikos.”
• s

Baigdamas savo vedamąjį, 
“Le Monde” pareiškia: “Kas 
yra tikra, tai būtent, kad sovie
tinės ortutos tautos pageidauja 
ne senų režimų atstatymo, bet 
naujojo politikos kurso pagrei
tinimo, kuris vestų į tikrąją 
demokratiją”.

“Cotnbat” atsiliepimas apie 
sukilimą

Gaulistinės linkmės dienraš
tis “Combat” savo vyriausio 
redaktoriaus Jean Fabiam strai
psnyje “Senoji daina”, apie 
Poznanės įvykius rašo: “Lenki
jos įvykiai parodo, kad tautų 
tylėjimas niekada negali būti 
laikomas pritarimu, bet * tiktai 
laukimu. Kai tik pasitaiko pa
lanki proga, ir reikalavimai, ku
rie buvo laikomi slaptoje, bru
taliai išsiveržia išorėn.” Iš čia 
išvada: “Varšuvos oficialūs ko
munikatai gali sau Poznanės 
riaušes priskirti “imperialisti
nių agentų” veikimui, jie nė ke- 
no neįtikins” — rašo “Combat”.

Straipsnis baigiamas šiais žo
džiais: “Kartais taip pat senos 
giesmės, kurios liūliavo tautų 
viltį, ir vėl yra niūniojamos. 
Anglis, plieno tonos, kviečių 
kvintalai, be abejonės, darė val
stybes stipriomis. Bet laisvė, 
net tiems, kurįe jos nepažino, 
lieka iautų viltimi. Komunistų 
spaudos prisitaikėliai galės sau 
šūkauti apie imperialistinę pro
vokaciją. Jie klysta pamiršdami, 
kad žmones visada veikia amži
noji provokacija — nesąmonin
gas laisvės šaukimas.” baigia 
“Combat”.

Ką parašė “L,Aurore”?

Artimo stambiai neprilkauso- 
mųjų arba nuosaikiųjų grupei 
parlamente, kurios lyderis yra

Rusų maršalo Rokosovskio tan
kai šaudė į Poznanės darbinin
kus, reikalavusios duonos ir 
laisvės.”

Toliau Dussart rašo: “Yra 
tikra, kad Poznanės sukilimas 
yra darbininkų pasipriešinimas 
nekenčiamam režimui... Jis pa
rodo, kad nuo daugio metų pa
vergtos tautos reikalauja lais
vės... kad komunistinis režimas 
neturi darbininkų klasės prita
rimo.”

Lilio mieste dabar posėdžiau
jantis prancūzų socialistų par
tijos 48-asis kongresas priėmė 
tokią .rezoliuciją: “Socialistų 
S. F. I. O. partija, susirinkusi į 
nacionalinį kongresą Lilyje, 
siunčia savo brolišką pasveiki
nimą lenkams darbininkams ko 
vojantiems už gyvenimo sąlygų 
pagerinimą ir prarastųjų laisvių 
atgavimą. Ji reiškia savo totali 
nį solidarumą su tų lenkų dar
bininkų šeimomis, kurie krito 
Poznanės gatvėse.”

Kalendorius

Liepos mėn. 23 d.: šv. Apoli
naras; lietuviški: Tartvilas ir 
Kintė.

Saulė teka 5:35, leidžiasi 8:19.

Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien—da 
linai debesuota, galimas lietus. 
Augščiausia temperatūra —apie 
80 1.

‘Trys didieji”—neutralaus pasaulio atstovai: (iš kairės) Indijos min. pirm. Nehru, Jugoslavijos prezid. 
Tito ir Egipto prezidentas Nasser kalbasi Jugoslavijos kurortinėje saloje Brioni. (INS)

Herojizmas sovietų priverčiamų 

i darbų stovyklose
Priverčiamųjų darbų stovyklos yra totalistinių dvidešimtojo 

amžiaus sistemų simbolis. Pasitaiko žmonių, kurie, eilę metų 
iškentėję Vokietijos nacių stovyklose, beveik betarpiškai pate
ko į dar žiauresnes sovietines priverčiamųjų darbų stovyklas. 

Vienas iš tokių yra protes- 7 , ...... 7 7
tantų pastorius Joseph Moj iš kalln,a'- katallka‘ ,r Protestan- 
Kraslice Boemijoj. Savo skau
džius išgyvenimus jis aprašo 
Vokietijos protestantų laikraš
tyje “Glaube und Heimat”.

Iš jų matyti, kaip tose pačio
se stovyklose, kur bet koks 
žmoniškumas negailestingai 
mindomas po kojomis, kur, at
rodo, triumfuoja vien tik neapy
kanta bei teroras, ir kaip tame- 
nežmoniškų kančių pragare tra
giškas beviltiškumo užtvaras 
dažnai pralaužia tikras krikš
čioniškas herojizmas ir jokių 
aukų nebijanti brolių meilė.

Pro te.s ta ,n ty dvasiškio 
išgyvenimai

Į Vikmanov koncentracijos 
stovyklą — rašo pastorius Moj

teologijos studentų, katalikų ir 
protestantų. Ten radome apie 
90 nuo seniau kalinamų kunigų. 
Jie mus sutiko su tikrai jaudi
nančiu nuoširdumu. Man pagel
bėjo vienas tėvas pranciškonas 
iš Moravijos, nuteistas kalėti 
25 metus už priešmarksistinę 
propagandą. Visus stebino jo 
nuostabi ramybė ir giedrumas. 
Kai norėjau jam grąžinti bent 
dalį man paskolintų pinigų, 
griežtai atsisakė, primindamas, 
kad, jei pasitaikys proga, juos 
perduočiau naujai atvežamiems 
kaliniams. Visi įvairių tautų
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Šiame žemėlapyje išskirtinai yra 
rodoma Tibeto valstybė, iš kur y- 
ra pranešama apie sukilimus prieš 
kiniečių raudonuosius. Neseniai 
buvo skelbta, kad 100 Raud. Ki 
nijos tankų buvo pasiųsta į Lha- 
sa miestą. i. (INS)

• Indija, pagal savo nująjį 
penkių metų pagerinimų planą, 
numato ištiesti 842 mylias ge- 
leiinkelio.

tai, dažnai meldėmės drauge, 
organizuodami bendro krikščio
niško susitelkimo valandas.

Pavojingiausias darbas buvo 
vadinamam “Mirties Bokšte”, 
kur buvo kasamas uranijus. Ra
dioaktyvių dulkių pilname ore, 
daugelis galutinai palaužė savo. 
sveikatą. Nustebau sužinojęs, 
— rašo toliau pastorius Moj, — 
kad į šį “Mirties Bokštą” atsi
rado savanorių. Tai buvo trys 
jauni slovakai, katalikų teologi
jos studentai. Jie pakeitė Mir
ties Bokšte” dirbusius vyrus, 
kurių namuose laukė žmonos ir 
vaikai.

“Dievas mums duos jėgos at
silaikyti”, — pareiškė jie trum
pai tiems, kurie norėjo atkalbė
ti nuo šio herojiško žygio. Jų 
herojiškumas neliko be vaisių. 
Net stovyklos sargų tarpe jų 
herojiškos artimo meilės pavyz
dys buvo pasakojamas su giliu 
susijaudinimu.

Lietuviai Pabaltijo
Teatro festivaly x

MASKVA. “Literatumaja Ga
zeta” nr. 71 praneša apie Pa
baltijo Teatro festivalį, įvykusį 
Rygoje. Lietuvių Valstybinis 
Akademinis Dramos teatras pa
statė inscenizuotą Vienuolio vei
kalą “Skenduolė”. Scenoje pasi
rodė K. Kimantaitė, J. Berukš- 
tytė, A. Pikelis. Kaip sovietų 
laikraštis rašo, “žiūrovuose tu
rėjo pasisekimą aktorius J. Ka 
nopka, puikiai suvaidinęs epizo
dinį kunigo vaidmenį”.

Vilniaus Rusų Dramos teat 
ras pastatė S. Smirnovo dramą 
“Tvirtovė prie Bugo”. Režisavo 
Baltgudžių Sov. respublikos 
menininkas V. Golovičiner. I 

Geriausiais to festivalio vai
dinimais* buvę: latvių pastatyta 
J. Rainio filosofinė tragedija 
“Juozapas ir jo broliai” ir lie
tuvių “Skenduolė7. Tuodu vei
kalu numatoma suvaidinti Mas
kvoje. Pabaltijo festivaly iš vi-
so dalyvavo penkių tautų atsto- vus ir kitus 2 Serokai 8UŽal°j°- 

Tas atsitiko netoli Matsu salos.vai — be jau minėtųjų lietuvių 
ir latvių dar pasirodė estai, ka
relai bei suomiai, esą Sovietų 
valdžioje.

• Karščio banga užėjo į Sici 
liją. Carlentmi vietovėje tempe
ratūra siekė 115 lait)snių šilumos 
pavėsyje.

t

Rusai domisi užsienio 
rašytojais

MASKVA. “Literatumaja 
Gazeta” nr. 71 praneša, kad 
šiemet valstybinė SSSR leidykla 
pradės leisti H. Heinės raštus, 
kurių susidarys 10 tomų. Arti
miausiu laiku bus išleistas tre
čias tomas F. Schillerio raštų. 
Paskutiniu metu daugiau lei
džiama verstinės literatūros. 
Pvz. neseniai išleisti dienoraščiai 
ir laiškai Kristupo Kolumbo, Li- 
vinkstono “Kelionės
mai Pietų Afrikoje’ 
Nanseno raštai.

tyrinėji-
išleisti

Gorkio mirties sukaktis
MASKVA. Sovietų Sąjungoje 

plačiai minima 20 metų sukak
tis kaip mirė Maksimas Gorkis. 
Pranešama, kad Gorkio archy
vas ruošia to rašytojo dar neiš
spausdintų laiškų rinkinį — su
sirašinėjimą su užsienio rašyto
jais. “Literatumaja Gazeta” 
pirmame puslapyje deda keletą
dar nepaskelbtų Gorkio laiškų demonstracijas, spaudos atsto-
— D. G. Wellsui, Upton Sinclai- 
rui ir k itiems. Mokslų akademi
jos Pasaulinės Literatūros insti
tutas išleido naują tomą “A. M. 
Gork’o Archyvo”, kuriame yra 
170 naujų to rašytojo tekstų, 
pradedant pačiomis ankstybo
siomis jo eilėmis, baigiant pa
skutinių gyvenimo metų užra
šais.

Trumpai iš visur
• Jungtinių Valstybių amba

sadorius Ellis O. Briggs atvyko 
į Rio de Janeiro užimti savo nau
jas pareigas. Jis čia bus pasitrau 
kiančio ambasadoriaus Janes C. 
Dunn vietoje.

• 1&56 metų Salzburgo muzi
kos festivalis buvo atidarytas
šeštadienį. Jį atidarant kalbėjo iius “cki» 80 “menų. o sužeis

Austrijos prezidentas Theodor 
Koerner. Šio festivalio progra
ma daugumoje susidės Wolfgan> 
go Mozarto kūrinių, norint pa
žymėti 200 metų sukaktį nuo šio 
žymaus muziko gimimo.

• Iš Japonijos pranešama, kad 
JAValstybės Eniwetak-Bikini 
vietovėje išsprogdino naują van
denilio bombą.

• Kinijos nacionalistai nušovė 
4 komunistinės Kinijos naikintu-

Nacionalistų lėktuvai, be nuosto 
lių, sugrįžo į savo bazę.

• Popiežiuus Pijus XII pert
raukė savo atostogas Caatel Gan 
dolfo ir sekmadienį buvo sugrį
žęs į Romą, kur jis priėmė Ita
lijos burmistrų delegaciją.

Pavergt. Lietuvos Kom. partijos 

sekr. Sniečkus lydėjo savo bosą
VARŠUVA. — Lenkų darbininkų minios, susirinkusios į pa

puoštą Varšuvos areodromą, pasitiko Rusijos premjerą Nikolai 
Bulganiną, kuris čia netikėtai atvyko dalyvauti Lenkijos “išlaisvi
nimo” dienos iškilmėse.

Čia atvykęs Bulganinas kalbė- v 7 7 7
Kaso apie komunistų

“Prieš dvyliką metų Lenkija 
įžengė į socialistinį kelią, kurio 
norėjo netik Lenkija, bet ir visas 
pasaulis. Nuo to laiko yra atsiek
ti dideli laimėjimai ir aš esu tik
ras, jog jų ateityje bus dar dau
giau.”

Sovietų premjerą palydėjo 
krašto apsaugos ministeris Geor 
gi Žukov, Ukrainos parlamento 
pirmininkas D. S. Korotocenko 
ir pavergtos Lietuvos komunis
tų partijos pirmasis sekretorius 
A. J. Sniečkus.

Bulganino priėmimo komitetą 
sudarė lenkų min. pirm. Josef 
Cyrankiewicz, užsienių reik. min.
Adam Rapacki ir Vakarų vals
tybių diplomatai. z

Šis Bulganino vizitas yra lai
komas svarbiu dalyku, skaitant 
tą faktą, jog jis supuola su jung
tinės darbininkų (komunistų) 
partijos centrinio komiteto pienu 
mo sesija. /

Savo kalboje kultūros rūmuo
se, premjeras Bulganinas išplūdo 
opurtunistus ir svyruojantį ele
mentą komunistinėse šalyse. Bul 

'ganinas taip pat pareiškė, jog 
tarptautinių reakcijonierių pajė
gos bando susilpninti komunisti
nius kraštus ir juos atskirti vie
nas nuo kito.

Didelis Lenkijos 
žmonių religingumas
PARYŽIUS. — Sugrįžęs iš 

Lenkijos, kur buvo nuvykęs 
tvarkyti Prancūzijos skyrių Poz 
nanės tarptautinėje parodoje, 
vienas prancūzas prekybinin
kas, kuriam teko savo akimis 
matyti šio miesto darbininkų

vams papasakojo savo įspū
džius.

“Man lankantis Lenkijoj, — 
tarp kitko pareiškė jis, — du 
dalykai krito į akis: bloga kra 
štb ekonominė padėtis ir lenkų 
tautos gilus tikėjimas. Užėjęs į 
bažnyčią, buvau nustebintas gi
laus tikinčiųjų pamaldumo. Net 
tramvajuos ir autobusuos di
desnė dalis keleivių padaro kry
žiaus ženklą, pravažiuojant pro 
bažnyčią ar pro kryžių. Religi
niai lenkų tautos įsitikinimai 
sudaro didelių rūpesčių komu
nistiniam Lenkijos režimui”.

• Burmos sukilėliai išsprogdi
no į Rangūną einantį pašto trau
kinį ir iš medžių viršūnių apšau
dė besigelbstančlus jo keleivius. 
Yra manoma, jog žuvusiųjų akai

tųjų priskaitoma apie 100.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Buvęs Argentinos dikatatorius Juan D. P,eron, kuris šituo me

tu yra Nicaragua šalyje, paprašė leidimo apsigyventi Venecueloje 
ir ten atidaryti biznį. Peron iki šioliai buvo apsistojęs Panamoje, 
bet iš jos išvyko Amerikos kraštų prezidentų konferencijos išva
karėse.

—Prez. Bisenhoweris, Panamos konferencijos metu, skundėsi 
pilvo skausmu, bet kaip gydytojai praneša, jie nebuvę pavojingi.

—Rusijos uis. reikalų min. Šepilovas pranešė, jog Sov. Sąjun
ga, kaip ir JAValstybės bei Anglija, neturi noro finansuoti Aswan 
užtvanką Egipte.

—Į naują Islandijos valdžią yra išrinkti du raudonieji.
—Jungtinių Tautų gen. sekr. Dag Hammarskjold, lankydama

sis Egipte, kalbėjosi apie paliaubas tarp Izraelio ir jo arabų kai
myninių šalių. Jis čia atvyko po panašių pasitarimų su Izraelio ir 
Jordano valstybių atstovais.

—Saudi Arebija ii JAValstybių paprašė 50,000,000 dol. meti
nės nuomos už šių naudojamą svarbią aviacijos bazę Dhahron vie
tovėje.
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teisingumą
VATIKANAS. — Birželio 29 

dienos laidoje Vatikano dienraš
tis ‘L’Osservatore Romano” ra
šo apie “Komunistinį ‘teisingu
mą*”. Laikraštis visų pirma pa
žymi, kad daugeliui tų, kurie 
šiandien yra paleidžiami iš ko
munistinių kalėjimų ir priver
čiamųjų darbų stovyklų, ypač į 
tariamą laisvę grąžinamiems vy 
skupams ir kunigams, yra pri
taikoma tik amnestija, o ne at
šaukiama jiems padaryta netei
sybė.

Pilnai rehabilituojami, atšau
kiant neteisingą komunistinio 
teismo sprendimą, yra tik komu- » 
nistai, nors kunigų ir vyskupų . 
tariami prisipažinimai komuni
stiniuose teismuose buvo išgau
ti su dar didesniu moraliniu te
roru ir kankinimais.

IIš šių faktų Vatikano dien
raštis daro išvadą, kad šiandie
niniai Kremliaus valdovai ko
munistiniuose teismuose varto
tas fizines ir moralines tortū- 
ras, visą teisminį terorizmą, 
naudotą, siekiant iš kaltinamojo 
išgauti prisipažinimą prie nie
kuomet nepadarytų nusikalti
mų, neatmeta kaip kažką, kas 
yra bloga savyje, bet tik pasmer 
kia netinkamą jų pritaikymo - 
būdą.

“L’Osservatore Romano” to
liau primena, kad ir pagal Le
nino mokslą prievarta ir teroras 
yra pilnai pateisinami. Už vi
sus kruvinus praeities nusikal
timus tokiu būdu yra atsakin
gas ne vien Stalinas, o visa ko
munistinė sistema.

n

Šen. William F. Knowland iš Ca- 
lifornijos, paskirtas JAValstybių 
delegacijos sąstatan artėjančiai 
Gėneralinei Asamblėjai.
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MOŠŲ KOLONIJOSE
Custer, Mich.

metus paaugo daugiau kaip pu« 
se miliono dolerių ir dabar su
daro. $3,849,798.89. Praėjusiais 

Lietuvų ir yra tikrai lietuviška! finansiniais metais buvo gauta

IJetuviška oazė Michigan 
valstybėje

Daugiau 200 mylių į šiaurę 
nuo Čhicagos, Michigano vals
tybėje, yra Custer ir Scottville 
miesčiukai, kurių apylinkėse 
gyvena nemaža lietuvių. Va
žiuojant keliu, tai vienur, tai 
kitur galima pamatyti iškabų 
su lietuviškomis pavardėmis. 
Custer jniestelis turi bažnyčią, 
kuriai vadovauja energingas lie
tuvis klebonas kun. B. Marčiulio 
nis, o jam padeda kun. J. Riau
ba. Parapijai priklauso daug lie 
tuvių, todėl nereikia stebėtis, 
kad pamaldų metu evangelija 
skaitoma ne tik angliškai, bet 
ir lietuviškai. Senos kartos lie
tuviai dar visi puikiai kalba lie
tuviškai. Gi klebonas, nors ir 
yra jaunosios kartos atstovas, 
bet nuo jų neatsilieka — savo 
tėvų kalbos neužmiršo ir ją nuo
lat vartoja.

Šiais metais Custer parapija 
susilaukė šiokių tokių įvairu
mų, kai vaist. Rakas Čhicagos 
skautams padovanojo didelį že
mės plotą, kuriame skautai jau 
pradėjo stovyklauti. Čia- vaka
rais liepsnoja laužai, skamba lie 
tuviškos dainos. Į tuos laužus 
užsuka ir vietos lietuviai, o kai
kurie jau sako, kad kitais me
tais leisią savo vaikus stovyklau 
ti. Čia, sako, buvo atsilankęs ir 
Michigano lietuviškų “sūrių ka
ralius p. Andriulis, kuriam sto
vykla patikusi, ir jis raginsiąs 
kitais metais vietinius lietuviu- 
kius stovyklauti.

Iš tiesų, ar nevertėtų pagal
voti apie vietinių lietuviukų 
skautų skiltį? Aš neabejoju, 
kad jie susilauktų vispusiškos 
paramos iš klebono kun. B. Mar 
čiulionio ir kun. J. Riaubos. Tai 
būtų didelis įnašas išlaikyti lie
tuviškumą ir mūsų jaunojoj 
kartoj. jį

Lietuviško vaišingumo tradi
cijos Custer parapijoj yra visai 
kaip Lietuvoje. Pvz. liepos 15 
d. po pamaldų klebonas kun. B. 
Marčiulionis pasikvietė ' pilną 
kleboniją svečių pietums. Žino
ma, daugiausia buvo čikagiškiai. 
Tarp svečių buvo matomi dr. S. 
Biežis su žmona, daktarai M. ir 
S. Budriai, daktarai A. ir V. 
Taurai, dr. Starkus, kun. Vaiš- 
nys, kun. Pečkys ir daugelis ki
tų. Įspūdžiai — visai kaip per 
atlaidus Lietuvoje. Po puikių 
pietų svečiai išvyko į skautų sto 
vykią.

O vistik malonu yra skau
tams stovyklauti savo nuosavoj 
žemė/j, arti malonios lietuviškos 
parapijos. Toji aplinka primcn

oaze Michigano valstybėje. 
L-mio v.;

Melrose Park, III
Keturi šalpos metai

Mūsų mažoje lietuviškoje ko
lonijoje Vasario 16 gimnazijos 
33 rėmėjų būrelis įsteigtas 1952 
m. birželio mėn. pabaigoje. Taip 
dabar suėjo keturi šalpos metai. 
Visą tą laiką būrelio nariai liko 
beveik tie patys su mažais pa
sikeitimais. Per tą laiką būre 
lis pasiuntė 960 dol. gimnazijai 
ir 20 dol. išlaikomam mųkiniui 
dovanų. Dabartiniu laiku būrelį 
sudaro: P. Kavaliauskas, A. Sin 
kevičius, A. Maeikas, J. Gritė- 
nas, A. Jarienė, A. Jaras, J. U- 
tara, V. Utara, K. Utara, V. 
Puodžiūnas, R. Saponka, A. 
Kriaučenka, V. Andrijauskas, J. 
Urbelis, V. Linartas, A. Kuže- 
lis, A. J., P. Požerūnas, A. Lem 
bergas ir P. Kavaliauskas (bū
relio vadovas).

Praėjusių metų susirinkime 
būrelis nutarė ir toliau remti šį 
vienintelį Vokietijoje esantį kul
tūros židinį.

Reikia tikėtis, kad ir šiais me
tais visi būrelio nariai tesės sa
vo pasižadėjimus ir neduos už
gesti šiam lietuviškam žiburiui. 
Jei kas nors dėl tam tikrų prie
žasčių negalėtų pasilikti būrely
je šiais metais, tai prašoma iki 
liepos 31 d. pranešti būrelio va
dovui. Nepranešus, skaitysime, 
kad pasilieka būrelyje.

Baigiant, norėtųsi palinkėti vi 
siems būrelio nariams ištvermės 
ir pasiaukojimo iki bus reikalin
gas Vasario 16 gimnazijos iš
laikymas. Būrelio Vadovas

naujų indėlių $1,381,507.02 su
mai. Išmokėta iš taupymo są
skaitų $949,091.15, 1955 —
1956 metais išduotos 97 pasko
los gyvenamiems namams pirk
ti ar statyti $1,107,900.00 su
mai. Grąžinta paskolų $773,- 
453.88.

Praėjusieji metai bendrovei 
buvo sėkmingi, ypač pelno at
žvilgiu. Bendrovės operacijos 
davė $166,061.89 gryno pelno. 
Pelnas yra padalintas taip: $99, 
640.40 išmokėta taupytojams, 
kaip dividendas už laikomus ben 
drovėje pinigus, mokant kiek
vienam po 3/ <, o likusi suma 
$67,021,49 paskirta j bendrovės 
atsargos kapitalą, kuris dabar 
siekia $246,864.98.

Midland Savings and Loan 
Association yra viena pirmųjų 
lietuvių ateivių įsteigtų taupy
mo ir skolinimo bendrovių Chi
cagoje. Įsteigta 1914 metaijj, ji 
pradžioje vadinosi Brolių Lietu
vių Taupymo ir Skolinimo Ben- 
dorvė, tik vėliau pavadinimas 
buvo pakeistas į dabartinį. Ben
drovei nuolat augant ir plečiant 
savo operacijas, šiais metais nu
matoma praplėsti jos dabar už
imamas patalpas, dvigubai pa
didinant klientams aptarnauti 
skirtą vietą. Pastaruoju laiku 
bendrovė įsigijo visą eilę auto
matinių atskaitomybės mašinų, 
kurios suprastins ir pagreitins 
bendrovės finansinių operacijų 
rekordavimą.

Šiuo metu Midland Savings 
and Loan Assn. vadovybę su
daro : pirmininkas Augustas Sal

Pavėlavusi žmona sugavo 
vagį

Chicagoje buvo sugautai plė
šikas James Di Angelo, 30 m. 
amžiaus, gyvenąs 3133 Polk st. 
Rasti jor gatvėn numesti vog
tieji daiktai $6,000 vertės. Jis 
buvo įsilaužęs į brangenybių 
krautuvę 7434 Madison. Navi
ninkas Burgio laukė atvykstant 
savo žmonos, bet ji smarkiai pa 
vėlavo, tai jis uždarė krautuvę 
ir nuėjo valgyti su vienu par
davėju. Žmona grįžo gerokai pa 
vėlavusi įr pastebėjo, kad va
gys krausto jų parduotuvę. 
Greit pašaukė policiją, kuri ir

sugavo plėšiką. J ieškoma dar 
antro plėšiko, kuris pavogė pre 
kių pavyzdžių rinkinį, apie $25, 
000 vertės, kurį buvo palikęs 
pardavėjas, bu kuriuo krautu
vės savininkas buvo išėjęs va
karieniauti.

0r. Niu KRIAUtELIOHAITE
(Gydytoja lr Chirurgo 

MOTtKV IJGV IR AklAEKUOI 
SPECIALISTE 

1750 Weit 7 lst Street
(Kampu 7 lst lr California) 

m. ofiso Ir rea. REpublio 7-414# 
Vai. 11-1 lr <-• ▼. a. še*. 1-4 p. p.

Priėmimas tik pagal susitarime.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauju adresu: 4255 W. 63rd SU 
Ofiso tel. KKllauoe. 6-4410 

Rezld. telef. GRovebUl 6-0617 
Valandos: 1-1 p. m. lr 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. lr fiefitad. pagul (taturtl

Chicagoje
Midland Savings and Loan Assn. 

metinė apyskaita
• -Į t

1956 m. birželio 30 d. paruoš
ta Midland Savings and Loan 
Association metinė apyskaita ro 
do, kad "bendrovės turtas pep

AR VERTA?
$2.00 J metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mčgink NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite $2.00 už 8 oz. bonkų.

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

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii 
VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

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

, Gera maudymuisi vieta
iiiiiiiimmiiiiiimiuiiiiimiiiiiitiiiiiiiiiiii

Chicago Savings and Loan Association naujai 

statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

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

Opening, {vykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

£
— Pestalozzi

dūkas, vicepirmininkas Alfon
sas Dambrauskas, iždininkas G. 
K. Budris, sekretorė Anna Sal- 
dukas ir sekr. pavad. ekonomis
tas Adolfas -Baliūnas. A. B.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Pre*.
3039 So. Halsted St.

Tei. Vlctory 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.

%3S3SSSSS3C«3K3«^'MKSWX3S3«%3SS»«3S3SSKSS«5S3SXS£^«3$S«3«3S3SXSSSSSWSCMSS

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

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

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

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūramos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir
tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojų!, visada išmokėjo ir išmoka aukštesnius dividendus 

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

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

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

Kviečiame visus pas mus , mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

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

CURRENTLY — AUK8CIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID LP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

Tikrojo auklėjimo pagrindas 
ra religija.

rei. ofiso HE. 4-SFPP. res. PR. 4-T33J

DR. ANTANAS ALEKNA S
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS ’

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

šeštadieniais uuo 1 lkl 4 vai. ų. p.
Išskyrus ketvirtad. lr sekmad. I

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. VVestern Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-9 vai. 1 
rak. Aefitadienlals 10-1 vai. Trečia- ' 
dieniais uždaryta. Kitu felku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229
Rez telef. tVAlbrook 5-5079

DR. JUZE IR KĘSTUTIS, 
AGLINSKAI h '

GYDYTOJAI IK CHIRURGAI
2300 VVest 51at Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 lkl 12 ryto, 
21kl 4 ir 6 lki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 lkl 4 lr 6 iki 9 popiet, Befi- 
tadlenials 110 lkl 2 vai. popiet.

Ofiso tel-Pltospect 6-1795
Rez. tel. GRovebUl 6-6603

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef. ofiso IiAfayette S-6048
Rez.: WAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8317 Sonth Western Avenue 
Chlcago 29, ni.

Pasimatymai paual sutarties 
Telefonas REpublio 7-4900

Rezidencija: GKovehiU 4-81#l

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ilt CHIRURGAS 

4157 Areher Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. "Virginia 7-0034

Rezidencijos tel. BEverly 8-8344

TeL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6167

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

4655 Archer Avė.
Kampas Archer lr California Avė. 

VAL.; 2—4 lr 6—8 v. p. p, 
šefit. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso tUe(. YArds 7-1144 
Rezidencijos — STewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted Ir 35-ta ga*’.)

! Ofisas bus uždarytas igi
rugpjūčio 5-tos dienos.

Tel. WAlbrook 5-2670
' Rea. HTlltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir fiefitad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečiad. lr šefit. uždaryta

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

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9--12 lr 7—9 v. v. pagal 

susitarimų išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas REllance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 50th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutarti

T#L Ofiso lr buto OLymple 2-4154
>R. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St., Cicero
Atostogose iki rugpjūčio 

mėnesio 4 dienos.

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKI V IR VAIK V LIGŲ
SPECIALISTO

T16fl South W e steni Avenaa
(MEDICAL BUILDING) 

irm&ą. aDtrad., ketv. lr penktai. 
jo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. lr nuo 
v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 

L vai. ryto — 1 v. p. p. fieštad. 11 
>1. ryta lkl 8 vai. popiet.

Ofloe tol. RE. 7-11«9 
Rea. tel. W Al brook 6-3746

DR. FRANK C. KWINN
(K VILČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Weet 47th Stveri

4 v.
PRIIMA: Kaadlen nuo t 
popiet. Nuo 7 v. lkl 8:80

DR. A. MACIŪNAS
5700 S. Wood Street

Atostogose iki rugp. 2 dienos. 
Reikalui esant prašom kreip

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

Ofiso tel. CLlffslde 4-2894 
Rezidencijos: LAfuyettu 3-1171

DB. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 VVest 47th Street 
(Kumpas 47til lr Hermitage) 

Vai.; nuo 2 lkl 4 lr 6 lkl 9 v. vak. 
fieštad. nuo 2 iki 6 vai., Ifiskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VVest I6th Street 
▼ai.: kasdien 6-8, fieštad. 1-1 

Telef. TOvvnhall 3-095#
2534 VVest 68th Street 

Vai.: tik lfi anksto susitarus. 
Telef. REmlook 4-7080, neatsakius 

skambinu C Katrai 0-2204.

DR. VYT. TAURAS*
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOK 
Ofisas ir rezid.: 2410 VV. 51st St
Tel. l’Rospeet 8-1223 arba WE 6-5577

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA Ht CHIRURGU 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 SL*, Ueverly Hllls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v., 
lfisklrus trečlad. Šeštadieniai, nuo 1 
Iki 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — raitosi, 6-6744 
Huto — BEverly 8-3946

Ofiso HKmlock 4-5815 
Rez. ILEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IH VIDAUS LIGOS 

2745 VV. 69 Šfc
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Hfiima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

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

LAfayettc 3-4949 
Namų — CEdnrerest 3-7 78#

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GIMDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 Sonth Halsted St 

Kasdien. 8—7 vai. vak. fiefitad. nuo
1—6 vai., vak.

Trečlad. lr kitu laiko pagal sutarimų 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. RepubUo 7-8818.

Atostogose iki liepos 28 d. 
Ofiso telefonas — Blsbop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie lr Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 lkl 9 vai.

Trečlad. tr sekmad. tik susitarus

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South VVestern Avmuu

Atostogose iki rugpjūčio 
mėnesio 20 dienos.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 lkl 4 v. p. p. Ir 6—8 v. 

ŠeStadieniaia 1—4 v. p. p.
vak.

Ofiso telef. LAfayettc 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 1-2848

DR. EMILY V. KRUKAS
■GYDYTOJA IR CHIRURG#

4146 8. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak. plrtn., antr., ketvlrt. 6-1:30 v. 

TrdčUd'e”! t«lr susite rus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telef. REpublio 7-2290
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

VAI..: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. lr 
kitu taiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus lr rėmus.
4455 So. California Avė., Chicago 

šaukite YArds 7-7381 ,
Pritina: vakarais 6 lkl 9; fieštad. 

10 vai. ryto iki 4: -trečia*!. Ir sekmad. 
tik susitarus

Tel. ofiso YA 7-4787, rea. PR 4-143,

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė. (kamb. 211)
i Vai. nuo 2—-4 lr 6—8; trečlad., fiefi- 

tad. lr sakmad tik pagal sutarti. 
Jeigu neatsilieps vlrfimlnėtt telefonai

šaukite Mldtvay 3-0001

Tel. ofiso PKospect 6-9400
Rezid. PKospect 6-9400

' DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičiūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Ct. Cicero 
Kasdien 10-12 vai ryto lr 1-8 vaL 

vak. šeštadieniais 10-1.
Trečiad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLymple 3-4381

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 3-0743

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

802 VVest 31st Street 
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių) 

Prlfimimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
Ir nuo 6-8 v.v. fioštad. 1-4 vai. popiet. 

Tel. ofiso PR. 6-6446, rea HE. 4-31541

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečlad. ir fiefitad. pagal sutarti 

Tel. ofiso GA 6-0257, rea PR 6*6651

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rea PR 6-605fi
Rezid. 6600 S. Arteslan Ava

VAL. 11 v. r. lkl 3 p. p.; 6—9 v, ▼.

DR. 8. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAM 

Viri 35 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas lr akinių dirbtuve 
756 VVest 35th Street 

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 Iki S, trs- 
čind nuo 10-12. penktadieni 1S-8 -s 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

¥ P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortlioprdas - Protezlstaa 

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

(Arch Supporta) lr LL
Vai.: 9-4 lr 6-8. Aefitadienlals D-l.

I ORTHOI’EDIJOS TECHNIKOS LAB. 
| 2850 w. 63 r d SL Chlcago 29, UL

Tel. l’ltoepcct 6-5084.

virs aa«•
DR. S. VAITUSH, OPT.

Palengvinu aklų įtempimų, kuris 
yra priežastis galvos skaudfijimo bei 
svaigimo lr skaudančių aklų karfičlo. 
Atitaisau trumparegystę tr toliregvs- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
J mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:80 lkl 7 v. vak. fiefitad. 10:3# 
lkl 6 vai. Sekm. lr treč. uždara.
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Pirmadienis, liepos 23, 1956

"LAISVĖS ADMINISTRACIJA"
TARPTAUTINES PAGALBOS ĮSTATYMO PAPILDYMAS

Senatoriaus Douglas ir jo draugų pravestas Senate ir At
stovų Rūmuose nutarimas sukurti organizaciją remti Vidurio 
Europos tautų išslaisvinimo kovai yra vienas didžiausių lietu
viškos organizuotos visuomenės laim'ėjimų. Kad lietuviškoji vi
suomenė stovi šio sumanymo priešakyje, tai matyti kiekvienam, 
kas nori susipažinti su šio sumanymo eiga. Tačiau ne pasigy
rimai ar pasididžiavimai mums rūpi, bet dabartinė šio sumany
mo būklė. į ’ ’ •1 * F ^1

Norėdami dabartinę jo būklę suprasti, pirmiausia susipažin
kime su šio sumanymo struktūra. Šen. Douglas savo kuriamą 
įstaigą pavadino prasmingu Laisvės Administracijos vardu. Lais
vės Administracija yra įstaiga, priklausanti tiesioginiai prezi
dentui. Jai vadovauja administratorius, paskirtas prezidento, 
Senatui pritariant. Jam talkininkauja aštuoni administrato
riai — padėjėjai, paskirti iš JAV piliečių, kilusių iš šių tautų: 
lietuvių, vokiečių, lenkų, latvių, estų, čekų, ukrainiečių ir vieno 
asmens, atstovauti kitoms slavų tautoms, komunizmo pavergtoms.

Laisvės Administracijos uždavinys bus “išlaikyti gyvą vilties 
ir laisvės dvasią bei pasipriešinimo norą komunizmo pavergtuose 
kraštuose”. Kiekvienais metais šiai įstaigai skiriama dvidešimt
milionų dolerių. \

DIENKASTT3 DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

JAValstybių aviacijos štabo šefas gen. Nathan F. Twining (de
šinėje) tariasi su šen. Stuart Symington prieš tęsiant savo liudiji
mą apie JAValstybių orines pajėgas senato pakomitetyje. (INS)

LAISVES IR DUONOS!
STASYS DAUNYS, Chicago, III.

Tragiškas Poznanės sukilimas 
parodė, jog laisvės troškimas 
pavergtuose kraštuose už gele
žinės uždangos tebėra gyvas. 
Per vienuolika sunkios vergijos 
metų sovietai nepajėgė užslopin
ti rezistencinės dvasios. Milio
nai pavergtųjų tebelaukia išsi
laisvinimo valandos ir laisvės 
kovai nesigaili dižiausių aukų. 
Skaudi patirtis, jog laisvieji Va 
karai neparems laisvės žygio, ne 
ateis į pagalbą ir sukilėliai liks 
sovietinio ginklo nugalėti, dar 
daugiau parodo, kokia herojinė 
laisvės dvasia yra žmonėse už 
geležinės uždangos.

TAUTINIŲ GRUPIŲ DARBO STIPRINIMAS

Šen. Douglas su šiuo projektu ėjo į Senatą vedinas lemtingo 
rūpesčio: ar galima išgelbėti laisvės viltis pavergtuose kraštuo
se. Ir norėdamas realiai prisidėti prie laisvės vilties palaikymo, 
jis siūlo kurti laisvinimo darbus finansuojančią įstaigą.

Plačius šios įstaigos tikslus šen. Douglas apibūdino septy
niais punktais. Tarp kitko galima paminėti, kad šios organiza
cijos uždavinys bus remti tas programas, kurias jau vykdo pa
vergtų tautų nariai, esą laisvėje. Čia įeina visokia veikla, ra
dijo transliacijomis pradedant ir knygomis bei brošiūromis bai
giant. Čia įeina demokratinių vadų, esančių komunistų kalėji
muose, garsinimas ir įvairios pabėgėlių veiklos rėmimas bei ap
saugojimas jų nuo prievartinio grąžinimo komunizmo valdžion.

Iš to, kaip šią įstaigą suvokia šen. Douglas, matyti jos 
noras paremti tas įvairių tautų jėgas, kurios visa savo prigim
timi dieną ir naktį priešinasi komunizmui, nepaisant to, ar jos 
būtų Amerikoje ar kituose kraštuose. Labai ryškiai Senatorius 
pastebėjo ,kad čia nesiribojama rinktinių asmenų rėmimu ar i „e .. ė išėję demonstruoti. Ir 
šelpimu. Čia einama į pagalbą tautinėms grupėms, kaip to- į laisvę ir duoną jiems atėmė
kioms. . _ . Pats pavergėjas. Komunistinė

Turėdamas šiuos dalykus galvoje, šen. Douglas pasirūpino, > Lenkijos valdžia atsakė šūviais.
X, „„misv. Ti« navpdp Sūviais atsakė dagininkams,

kurie propagandoj vadinami ko- 
munisetinės valstybės šeiminin-

kad ši įstaiga būtų kaip galint mažiau valdiška. Jis ją pavedė 
ne Valstybės Departamento, bet prezidento globai.

VALSTYBES DEPARTAMENTO OPOZICIJA

TT

Poznanės sukilimą pradėjo 
darbininkai. Laisvės ir duonos

Tačiau kaip tik šis punktas sukėlė šiam sumanymui stip
rią opoziciją iš Valstybės Departamento pusės. Valstybės De
partamentas, dar prieš šio sumanymo pravedimą, atkreipė se
natorių dėmesį į tai, kad jo įgyvendinimas sudarytų rimtų ad
ministracinių sunkenybių. Laisvės Administracijos veikimo sri
tis Kečia užsienio politiką ir dėl to turinti priklausyti Valsty
bės Departamentui. Toliau, tokia įstaiga sukeltų nepasitenki
nimą Maskvoje. O kadangi kovoje su komunizmu norima išveng
ti karo, tai su priemonėmis reikėtų elgtis labai atsargiai. Ir pa
galiau Laisvės Administracija būtų tik bereikalinga konkuren
cija visuomeninėms organizacijoms, kurios kovoja už minimų 
tautų išlaisvinimą.

Senatorius Douglas sėkmingai atsakė į šiuos priekaištus. 
Kad čia nėra pasikėsinimo prieš visuomenines organizacijas, 
tai matyti iš to, jog tos organizacijos šį projektą remia ir laiko 
savo darbui labai naudingu.

Šis projektas neturi tikslo kurstyti karo, tačiau jis nenori 
tenkintis vien žodžiais, kurių pavergtoms tautoms yra jau 
daug prikalbėta. Reikia gelbėti pavergtas tautas iš nevilties, 
prie kurios krašto jos yra privestos demokratijų neveiklumo.

Dėl aplenkimo Valstybės Departamento Laisvės Administra
cijos vadovavimui, Senatorius mano, kad tai yra geras dalykas. 
Gerai buvo, kad Marshallo plano vykdymui Europoje nevado
vavo Valst. Dep., nes tuo būdu tam projektui buvo laimėta dau
giau laisvės. Ir daugiau gero padaryta karo nusiaubtoms tautoms. 
Taip reikia daryti ir čia. Valst. Departamentas savo diploma
tiniais veiklos metodais kenktų labiau visuomeniniam šios įstai
gos pobūdžiui.- Pagaliau Valst. Departamentas dar turi ne
išnaudotų 100 mil. dolerių iš vad. Kersteno fondo ir, norė
damas, gali juos naudoti panašiems tikslams.

NEIŠNAUDOJAMOS JĖGOS
Diskutuojant šį įstatymo projektą, ne vieno senatoriaus bu

vo pastebėta, kad JAV neišnaudoja planingai tų jėgų, kurias 
jos turi. ’

Senat. Humphrey iš Minnesota pareiškė, kad jis yra vienas 
tų, “kurie mano, kad mes neišnaudojame tų dvasinių jėgų, ku
rios yra mūsų krašte”. Kalbėdamas apie naujus ateivius, jis 
pareiškė: “Daugelis jų yra čia dėl to, kad jie nori gyventi lais
vame krašte... Bet tie asmenys, tie puikūs vyrai'ir moterys, 
kurie yra parodę drąsos ir sumanumo priešindamiesi visiems 
totalistams, yra lankęsi pas Senato narius ir klausė mus, kodėl 
mes ko nors labiau konkretaus nedarome. Šis sumanymas ir 
nori tai daryti”. ‘ I ;

Nors toki senatoriai kaip McCarthy atsisakė balsuoti už šį 
projektą, tačiau už jį pasisakė New Yorko senatorius Lehman 
ir Kalifornijos — Knowland. Šen. Douglas kėlė mintį, kad ne
reikia iššaukti negyvai gimusių sukilimų už geležinės uždangos, 
bet reikia pozityvios programos, kovojantiems žmonėms paremti. 
Iš nevykusio sukilimo yra tik nuostolis visai šios kovos dvasiai.

DABARTINE BŪKI,E
Taigi Douglas sumanymas yra priimtas Senate. Visas tarp

tautinės pagalbos įstatymas yra priimtas Atstovų Rūmuose. Da
bar liks dar išlyginti formulavimų skirtingumus, ypač, kad Kong
resas bendrą pagalbos sumą labai sumažino. Tas išlyginimas 
paprastai padaromas abiejų rūmų kompetentingų asmenų kon
ferencijoje. Mes dar nežinome, koks bus šio puikaus sumanymo 
galutinis likimas. Bet jau žinome jo pasekmių: Maskvos radi
jas apkaltino Ameriką už sukilimų ruošimą pas juos.

Turint galvoje griežtą Valstybės Departamento opoziciją, 
šio sumanymo rėmėjams dar reikia budėti ir nepagailėti reaguoti, 
jeigu reikėtų. Pasak inž. A. Rudį, vieną šio sumanymo tėvų, 
Amerikos lietuvių visuomenė šiandien jau nėra tokioje būklėje, 
kad ją galima būtų patenkinti vien gražiomis kalbomis. Reikia 

•darbų. V. Bgd.

kais. Komunizmas niekam nėra 
tėvynė. Nevalia teisingai rei- 

į kalauti. Reikia tik bijoti ir ak 
lai klausyti.

Tik ateitis parodys, kiek aukų 
pareikalavo Poznanės darbinin
kų sukilimas. Stebėtojai spėja, 
jog žuvusiųjų bus apie 500. Nie
kas nežino, kiek buvo sušaudy
ta be jokių teismų, tylint. Areš
tuotų skaičius siekia 3,000. Ko
munistiniai teismai pareikalaus 
dar daug naujų aukų.

Stebėtojai Poznanės sukilimo 
proga atskleidžia, jog Poznanės 
sukilimas nėra pirmasis pasku
tiniaisiais metais. Tik reikia pri 
siminti milžiniškus vergų sukili
mus Vorkutoj ir kitose darbo 
vergų stovyklose Sibire, studen
tų sukilimą Gruzijoj, milžinišką 
sukilimą Rytų Vokietijoje 1953 
metais. O kiek mažesnių sukili
mų būta kituose pavergtuose 
kraštuose. Tie ženklai rodo, 
kaip milionai pavergtųjų siekia 
laisvės ir jai aukojasi.

“Akivaizdoje naujos siūlomos

Vakaruose ‘titoizmo’ arba ko
munistinių santvarkų pripažini
mo politikos tragiškasis bruožas 
laisvės kovotojų likime gali tik 
stiprėti, kaip sykiu tragiškai ga
li riedėti ‘ad absurdum’ ir liki
mas tų Vakarų, kurie pasirenka 
sugyvenimą su medžiaga, ne su 
žmogum — su pavergėjo atomi
ne galybe, ne su pavergtųjų gy
vaisiais milionais”, rašo J. Bra
zaitis tik ką pasirodžiusio žur
nalo “Lietuva” 8 nr.

Politiniai stebėtojai spėja, jog 
naujų sukilimų banga palies ir 
kitus kraštus, kaip Vengriją, Če 
koslovakiją. Visur žmonės trokš 
ta laisvės ir duonos, kurią pa
vergėjas atėmė. Tačiau ir nau
ji sukilimai gali baigtis tik vie
nodai tragiškai, kaip jie baigėsi 
Vorkutoj, Rytų Vokietijoj, Po
znanėj. Laisvasis pasaulis pasi
rinko ne žmogų, ne kovotoją, 
bet medžiagą. Sukilimai tik ro
do, kad pavergtieji dar išliko 
žmonėmis, trokšta laisvės ir dėl 
jos aukojasi, gi laisvasis žmo
gus laisvėje pavargo, pertekęs 
duona ir laisve, kurios paverg
tasis seniai riebeturi.

1,600.000,000 svarų V 
varguomenei

NCWC, Katalikų Labdaros! 
tarnyba, nuo savo veikimo pra-1 
džios 1943 metais iki šiol yra į 
užsienį išsiuntusi 1.C00,000,000 
įvairiausių reikmenų vargstan-1 
tiems ptų siuntų bendra' vertė — j 
$485 000,000.

Išp'rko 1,411,363 
Šv. Rašto knygas

Per paskutinius 10 metų Is
panijoje buvo išpirkta 1,411, 
363 Šv. Rašto knygos, taigi — 
po knygą kiekvieniems 20-čiai 
gyventojų.

Filmai misijose
Japonijoje, katalikų misijose, 

pradėta plačiau vartoti filmus. 
Pvz. Yokkaichi mieste buvo ro
doma “Bernardetos giesmė”. 
Pastebėta, kad religinių filmų 
dėka laimima daugiau naujų 
atsivertimų.

Močiutė tapo vienuole
Į Nazareto Sv. Šeimos vienuo

lyną Philadelphijoje buvo pri
imta močiutė Adolorata Venard. 
Jos dvi dukterys jau nuo seniau 
yra vienuolės.

P.&J. JOKUBKA
VV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimai tr Taisymai 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 32, IU. — Tel. LA 3-8617

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PREC1N PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas Virginia 7-2481

Padėjo 200,000 alkoholio 
aukų

Katalikų globojamas Kana
dos Lacordaire Blaivybės sąjū
dis turi 140,000 narių. Jų veiki
mas jau gražiai išplėstas ir jie 
įstengė pagelbėti 200,000 alkoho 
lio aukų.

Premijuotas filmas
Didžioji Katalikų Tarptautinė 

Filmų premija atiteko filmui 
“Kalinys” (Prisoner), pastaty
tam britų. Filme vaizduojamas 
kemunistų kalinamas prelatas ' 
kuris tortūrų iškankintas prisi
pažino prie nepadarytų nusikai
timų. Filme vaidina garsėjan
tis aktorius Alec Guinness, ku
ris, tirdamas dvasininko cha
rakterį, pats atsivertė į katali
kybę.

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ. 7-7075 arta 
PR 8-9842

Duoną Ir J vairi m skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Ava 

TeL Cliffgide 4-6376 
Pristatome J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat 11- 
■lunfila i visus artimuosius 

miestus.

ELE MAZALAITĖ

PJŪTIES METAS
ROMANAS

Tęsinys 22

Ko’ ji vyksta, sakė ji sau keliaudama iš namų, 
kodėl, pasakius Jonui, kad būtų namuose, kodėl pati, 
nevaroma, ji važiavo, ir paskui ėjo, kur rinkosi smal
sūs, baimingi, ar neturėdami ką daryti, ir daugiausia 
jauni, o jos amžiaus moters nė vienos? Bet gal reikė
jo taip, nes kitaip ji būtų turėjus matą jo darbams? 
Ji stovėjo pačiame kampe salės, netoli durų, bet re
gėjo aiškiai savo sūnų, tarytum jis buvo dvasia, ku
rios niekas negalėjo užstoti. Už jo nugaros, ties gal- 
ba degė šviesa, ir šitai darė, kad jis atrodė nušvies
tas, ir klausydama motina galvojo: tai pragaro lieps
nos krenta.

Jis džiaugėsi, sakė, jis, kad čia stovi tarp savų
jų, tarp vienminčių. Ne pirmas kartas jie yra susiti
kę, tačiau ką jis galėjo atnešti jiems iki šiolei, jeigu 
jo rankos buvo surištos, nors atrodė laisvas. Dabar— 
dabar nebėra griovių nei sienų, jis atėjo ir atnešė 
savo rankose sėklas, dr ne jis vienas, bet su jų talka, 
jie sodins sodus. Ar jie žino, koks gražus gyvenimas? 
Ne tiktai, kad bus sotesnis valgis ant stalo, geras 
apdaras, kad visi lygiomis valdys savo valstybę, kad 
darUas yra išaugštintas, bet kas yra didžiausia žmo
guje — dvasia, ir ji, štai, tapo laisva. Kodėl jūs 
kremtatės dėl daugelio dalykų? Kad vadinate nuo-

ROOSEVELT FURNITURE CO.
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)

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

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

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

MOVIMO

ii TOLI IR ARTI
NAUJI OIDEU TUOPAI-NAUJAUSI KMUSTrNH) {PANKJAI 

HJSU METU PATYRIMAS-PINUS IR SĄZININ6AS APTARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL- Tel. UAIbraok 5-9209

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Pirmad., antrad., penktad. Ir 
Aeitad. 9 vai. ryto lkl 4:10 p.p.

OFISO VALANDOS:
Trefilad. 9 ryto lkl 12 vai..
Ketvlrtad. 9 vai. lkl 8 vaL vak.

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

! Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, IU.

CHAME SAVIMGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, UI.

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8,I1L

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

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

tos lankyti pamaldas. Kodėl? Ar jūs tik pasigalvo- 
jote kodėl? Už visko sunkaus, pareigingo, grasinan
čio, jūs paminėsite Dievą. Nėra griežtesnio, rūstesnio 
Dievo, kaip jums primestas, nes Jis ateina meilės var
du, ar ne taip? Ir dėl to jūs bijote net apginti savo 
interesus, nes negalima kovoti, negalima paliesti 
priešo, tiktai atleisti, ir, vadinas, leisti save naikinti, 
kaip buvo iki šiol ? O juk viskas yra taip paprasta, 
kaip nukabinti nuo sienos kryžių, labai paprasta. 
Paškui jūs patys stebėsitės, kaip jūs galėjote tikėti, 
pasiduoti šitai liūdnai, niūriai religijai, kuri šimtme
čius įš žmogaus gare vergą—laukinį. Ne, ir tai neteisy
bė, nes laukinių religija buvo pilna gyvybės, ji ne
troško pasiaukojimo, tiktai aukos, ir auka buvo prie
šas, visai suprantama. Arba, senos kultūringų pago
nių religijos — jos buvo bent suprantamos, kai žmo
gus savo ydas ir nuodėmes pasidarė dievais. Paskui, 
netrukus, jūš skaitysite patys knygas, arba bus jums 
paskaitos, kursąi apie viską, jūs pažinsite plačiai vi
sokį mokslą, jūs matysite, kaip jie garbino meilės 
deivę, ir girtavimui turėjo linksmą, šaunų dievą, net 
vagys nebuvo palikti be globėjo. Suprantama, kad žmo
nės turėjo mylėti tuos dievus, nes tai buvo jų pačių 
troškimai ir nuodėmės, ir gyvenimas buvo nerūpes
tingas — iki jį sunaikino pasakos apie Dievą Kristų.

Tada Vibrienė užsidengė savo galvą skara ir išė
jo; ji ėjo susilenkusi, nes juk tuojau turėjo pasipilti 
ant jos nugaros akmenys, ji trokšte troško to, nes 
šitaip žmonės parodytų, jog yra pasipiktinę ir įžeis
ti, ir ginasi nuo piktžodžiautojo ir niekina jo giminę.

Bet ji atėjo nesivejama iki bažnyčios, ir nuo te
nai niekas jos nenuvarė, ir kada ji buvo nuvargusi 
nuo savo beviltiško priekaišto sau ar kažkam nežino
mam, ji staiga pajuto, kad šalia jos sušlamėjo mote
riški drabužiai, ir ašaros krito ant bažnyčios priean

ausies. Ji stebėjosi, kad ta malda netilo čia pat, ne
geso lūpose, bet, kaip šviesa prasiskverbė per bažny
čios duris, ėjo iki altoriaus , ėjo toliau — iki dangaus.

Nebuvo nieko šalia jos, žinojo Monika Vibrienė, 
ir jokio stebuklo neįvyko, tai tiktai ji atsiminė šven
tąją, kurios vardą ji nešiojo, tą, kuri buvo nelaimin
ga nusidėjėlio motina, ir nesiliaudama dešimtimis me
tų meldėsi už sūnų. Ir buvo išklausyta. O, kaip anoji 
buvo išklausyta! Juk šalia šventos motinos, šventa
sis sūnus yra dar dažniau minimas.—Kodėl ji, ūkinin
kė, yra nekantri — ji, kuri žino, jog pasėjus grūdą ne
išeisi kitą dieną su dalge, bet pralauksi neramų augi
mo, žydėjimo iir brendimo metą, ir per tą laiką bus 
pavojų, lietų, ledų ir sausrų.

— Viešpatie, — suteik man ištvermės ir kantybės, 
melstis — melstis, meltis, kad prieš tai negu Tu grą
žinsi mano paklydusį vaiką į taką, kad nė viena šir
dis nebūtų papiktinta jo žodžiais ir darbais.

Ji nežinojo ar šitame suėjime Mykolo baisūs žo
džiai padarė bloga, bet ji girdėjo, kad žmonės neplo- 
ja delnais nė dėl jo kalbos, jie tylomis sutiko ir dai
nininką, kuris dainavo naujas svetimas gaidas lietu
viškais žodžiais, ir jai buvo ramiau, kai girdėjo 
apie tai. «

Gal dėl to Mykolas nebuvo daugiau pats apsilan
kęs miestelyje, nors jo ranka nepavargstamai vadova
vo griovimui per kitus. Ir mokytojai buvo labai darbš
tūs — nauji mokytojai, ir paskaitininkai lankėsi, ji 
daugiau nesiklausė jokio kalbėtojo, ji žinojo, niekas 
negali būti toks stiprus, kaip jos sūnus, kitų ji ne
bijojo.

dėme tai, ir atsimenąte apie išpažintį, ir net jūsų 
poilsio miegas sekmadienyje yra paverstas prievar- gio akmenų, ir tylus šnibždėjimas buvo prie pat jos

[(Boa daogUn) AJT. V
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NAUJI
LAIKRODĖLIAI•

už pusę reguliarės kainos 
bendrai visiems ar perkant 
vieną ar daugiau.
17 akmenų rankinis laikrodėlis cu- 

meo im-ablock vyriškas ar mote
riškas uatcrproof, vertės 
$85 — ......................................... $17.50

17 akmenų 14 karatų aukso 
vyriškas rankinis laikrodė
lis, vertės $50 už ................. $22.00

7 akmenų rankiniai laikrodė
liai, vertės $10.05, už............ $0.05

Įvairios Žinios
5,126 misionieriai iš JAV

Vysk. Fulton Sheen pranešė 
spaudai, kad šiuo metu užsienio 
misijose darbuojasi net 5,126 
amerikiečiai misionieriai. Pla
čiau apie tai bus aprašyta nau
jame leidiny: “US Catholic 
Overseas Missionary Person- 
nel”, kuris išeis iš spaudos rug
pjūčio mėnesį. Amerikiečiai mi
sionieriai tesudaro 5% misijose 
besidarbuojančių katalikų vie
nuolių. Tačiau joks kitas kraš
tas neskiria misijoms tiek pa
galbos lėšomis ir daiktais, kaip 
JAV.

Kairieji nori religinio 
auklėjimo

Austrijos Viešosios Nuomo
nės Tyrinėjimo institutas, ap
klausęs to krašto komunistus 
ir ateistus, susekė, kad net 83% 
iš jų nori, kad jų vaikai gautų 
religinį išauklėjimą. Tarp socia
listų palankumas religiniam 
auklėjimui siekia 88% asmenų. 
Tarp balsavusių už katalikų 
partiją net 97 % pasisakė už re
liginį vaikų auklėjimą. Suve
dus bendrus duomenis, nusta
tyta, kad apie 91% gyventojų 
besąlyginiai pasisako už reli
ginį vaikų auklėjimą. Iš ap
klaustų katalikų 81% pasisakė

kad jie reguliariai lanko sek
madienių mišias. Socialistų te 
lanko mišias tik 36%, o komu
nistų ir liberalų labai mažas 
procentas vaikšto į pamaldas.

Paminklas šv. Ignacui
Barcelonos miestas, Ispanijo

je, rengiasi statyti paminklą 
garbei šv. Ignaco, nuo kurio 
mirties šiemet sueina 400 metų.

Penktas katalikų 
universitetas

Brazilijoje steigiamas penk
tas katalikų universitetas. Ligi 
šiol katalikų universitetai veikė 
Rio de Janeiro, San Paulo, Ba- 
hia ir Porto Alegre miestuose 
Dabar steigiamas Campinas 
mieste.

t

Senovės rašalas
Senojo Testamento rašytojai 

vartojo gerą rašalą. Tat suži
nota chemiškai ištyrus pranašo 
Jeremijo epochos Lachisho laiš
kus, istorinius karo meto doku

mentus. Kings College’o prof. i 
Alkino Lewiso bandymai paro
dė, kad žydai 600 m. prieš Kris
taus gimimą rašė rašalu, pada
rytu iš geležies ir anglies. Ge
riau yra išlikę tie raštai, kurie 
rašyti daugiau geležies turin
čiu rašalu.

PAJIESKOJIMAI
Artimųjų. iš Lietuvos yra pajioš- 

komi sekantieji asmenys:
PIOAOA IGNAS, IGNO, gyv. 

VVorcestcryj, Mass. Teiraujasi Mor- 
tunas Vytautas; MALIN AUSKIENE 

-MIKU0KAITE ANTOSfi ir jos 
sesers sūnus STANISLOVAS SPU- 
LIS, Juzės; MIKU0KAS ANTA
NAS. Juos pačius atsiliepti, arba 
kas žino apie juos prašom pranešti: 
P. Leonas, 2735 W. 71st St., Chica
go 29, III.

Pajicškonri: 1) Zenonas Paceviėius, 
sūnus Zenono; 2) Vladė Sakalaus- 
klenė-Pncevičiutė, duktė Zenono..Abu 
gyveno Sedoje, Mažeikių apskr. 3) 
iiaranauskas, brolis Petronėlės Ha- 
ranauskaitės-Pacevičienės.

Atsiliepti: Cecilija, 2515 West Per
siritu; Road, Cbicago, Illinois, Tel. 
Virginia 7 - 4451.
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Popiežius dovanojo 
Teresei Neumanaitei 

šv. Kryžiaus relikviją
Popiežius Pijus XII dovanojo 

šv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
atigmatizuotojai Teresei Neumaii- 
nai tei.

Apie Tpresės Neumanaltėg gy 
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašytoj knygoj TERESE NEU- 
MANAITE. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman- 
naitės pergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"DRAUGAS”.

2334 S. Oakley Ave~ 

Chicago 8, I1L

SIŲSKITE DOVANAS " 
SIUNTINIUS

Į LIETUVĄ,
LATVIJA, ESTIJA ir į visas U.S.S.R. dalis. Tiesiai 
per firmą, kuri yra įgaliota persiųsti siuntinius 

TIESIAI
pagal specialų patvarkymą INTOURIST M0SC0W.
Jau beveik 25 m. kaip mes šiame biznyje: teikia
me geriausią patarnavimą.

Ekspertiškai supakuojame ir persiunčiame.

1 SIUNTINIAI PERSIUNČIAMI KASDIEN

Kiekvienas paketas apdraustas. Už kiekvieną
siuntinį gausite kvitą. Reikalaukite knygelės "R"

• Siųskite jūsų paketus mums — mes atsakysime ir pa
siųsime sąskaitą TĄ PAČIĄ DIENĄ. Skubus, sąžiningas pa
tarnavimas. -X

Parcel Dept.
GLOBĖ TRAVEL SERVICE

716 Walnut St., Philadelphia 6, Pa.
LOmbard 3 3455 LOmbard 3-6977

f

Deimantiniai žiedai, auksiniai žlc- 
dai, auksinės rašomos plunksnos, lū
kėtai. lavelcriai, sidabro ir poreela- 
no išdirbiniai, lėkštės, servizui, pei
liai, šakutės, šaukštai už pusę kainos, 
kol skaičius susimažins.
32 gabalų stainless Steel se

tas, vertės $7.00, už ............ $ 3.00
52 gabalų Kogers setas, ver

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

tas, vertės $28.00, už .... $12.00

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

Tel. CAIumet 5-7237 
chicago. Illinois

Aiidara Pirmadienio ir Ketvirta
dienio vakarais iki 0:30. Sekmadie
niais |M-r vasarą brangcnylriŲ .sky
rius būna uždarytas, bet televizijos 
ir baldų skyrius atidarytas...................

Bmhiko radio valanda leidžiama 
iš WHFC, 14!io kil. radio stoties 
kiekvieną ketvirtadieni nuo G iki 7 
vai. v.

I

PLUMBING
Liccnaed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
laukite dabar. Kalbame lietuviška 

Tel. REpublic 7-0844
VVAlbrook 5*3451 '

Skelbtis "DRAUGE” apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimu 

kaina yra prieinama vifiiema.

CLASS1FIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

Norite nekilo. turtą pigiai pirkt 
arba greit ir gerai parduot — 
kreipkitės į iią įstaigą.
Parūpinant gerom sąlygom paskolas

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

2 METŲ SENUMO 5 KAMB. Mflt. 
BUNGALOW, 3 blokai j vakarus nuo 
Kedzie, Marąuette Parko rajone. Rū- 
syj įrengtas poilsio kambarys. Sku
biai parduodamas. $17,000, arba ge
riausias pasiūlymas. A. Rėklaitis.

STIPRUS IR GRAŽUS medinis, 2 
po 5, rūsys, 3 2 pėdų sklypas. $15, 
500 A. Sirutis.

LIETUVIŲ KOLONIJOJ 6 butų ge 
ras med. namas su valgykla. Pajamų 
$.000. Kaina $12.500. K. Juknis.

SKUBĖKITE ŠIANDIENI Nepap
rastai didelių ir puikiai įrengtų 7 
kamb. (4 mieg.) mūr. bungalow. Kie 
me dar kitas mūr. namas, kuris irgi 
puikiai {rengtas ir duos Jums paja
mų. Viskas tik $24,500. A. Linas.

P LEONAS
REAL ESTATE

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

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 VVest 51 St 
VVAlbrook 5-5030

PRoepeet 8-3579 (vak. ir sekmad.)

GAGE PARKE:
Mūrinis m augšto. 5 (3 mieg.) ir 

3 k. 10 m. senumo. Centr. Sild. Ga
ražas ir atskiras 3 k. namukas. Įmo
kėti $5,000. Kaina $27,500.

Mūrinis, 4 butui <— 2 po 5 k. ir 2 
po 4 k. Gražus kampinis namas. 
BRIGHTON PARKE:

Mūrinis 2 po 4 ir rūbų valykla 60 
pėdų kampinis sklypas. Graži vieta.

Medinis 2 po 4 k. ir atskiras na
mas 5 k. Pečiais šildomas. Augštas 
skiepas. Arti mokyklos.

Mūrinis 2 po 5 k. Centr. šildymus 
guzu. Kaina $26,500.

Turime namų visuose liet. koloni
jose. Parūpiname paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 VVest 43 St.
CLifside 4-230O

OAK I.AVVN — Lovely Cape Cod. 
Modern 5 rms down. full area up. Drive- 
way, 20x20 garage; strmg., rosc garden 
fcnccd, city vvater and sevvcrs. Ncar all 
schools, playground. By ovvner. $13,- 
800 or offer.

4317 W. 99th Plaee 
GArdcn 4-0904

HELP VVANTED — VYRAI

MANAGER TRAINEES
Wc nced aggresslve youtig men to 

train as Branch. Managers.
• Tbis is not sales work.
• Ltbcral benefits; good salary.
• Car necessary.
• Thcse are posltlons with an cx- 

cellent futuro and aro
• Permanent.
Considerution given to Expericnced 

Men.

’ Apply
GENERAL PINANCE LOAN 

6659 So. Halsted St.
CO.

Šioje nejudomo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
NORVILA-KUR6IUS

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospect 8-5454

P. STANKOYIČIUS
REAL E8T. ir INSUR. BR0EERI8 

LIETUSIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St.

Ph. DArabe 5-2701
Padeda plrkltl - parduoti namu* 
aktus, biznius. Parūpina paskola*, 
draudimus ir daro vertimus. Tvarkė
imigracijos dokumentus. Ofisas atda Įelien; 
ras kasdien nuo 10—7.

INCOME PROPERTY
By Owner 12 Rm. Brick Home

$280 mouthly income from roomers, 
plūs owners apartment and 3 ęat- ga
rage. (Oil) beat, full basement, 
large yard fcnced in.). Many otlier 
citras. Including furniture and ren- 
ted out rooms.

All only $24,000 or best offer.

NEAR 114TH & INDIANA AEV 

Tel. — OO 4-3717
■ r • •" - .......—.

Dės Plaines — Cumbcrland 
BY OVVNER TRANSFERRED 

Chnrming Englisli liotne, 6% rms., 
scp. din. nn., 3 bodrooms, 6 įvaik
iu closets; rcc. rin.; att., gar.; gas 
lit. New carptg. Storais —- screens. 

VAnderbilt 4-0359

By ovvner ELMHURST — Bcauti- 
ftd 100x125 landseaped corner lot; 
2 bedroom cxpandable; 27 ft. car- 
ątetcd living room; separate dining 
room, utilitv room, and cabinet kit- 

$15,900.
TErrace 4-6855

FORD V-8
yra daugiausiai parduodamas 

V “eight visame pasauly!

ir štai kodėl
Kai V-8 motoras patinka tokiai žmonių 
daugybei, ji.s turi turėti kų nors sjHicia- 
laus . . . Fordas ir .via specialus! Tik 
pagalvokite kokiu patyrimu paremtas For
do V-8 gaminimas . . . turi virš 23-jų me
tų daugiau patyrimo negu bet kuris kitas 
nebrangių mašinų gamintojus. Ir šis paty
rimas tikrai pasireiškia Teikime . . . veiki
mas, kuris sumušė 30 pasaulinių rekordų 
Kingmaii’e, Arizonoj, ir buvo pripažintas 
visų geriausiu Daytona Beach. ,

Jūs irgi galite turėti tokį pat pažymėji
mus laiminti veikimų abejuose Fordomatic 
Fairlane ir Station Wagon Ford V-8 mo
deliuose, turinčiuose galingus 225 h.p. V-8 
motorus, arba visuose kituose Fordomatic 
modeliuose turinčiuose puikius 202 b.p. \ -8 
motorus. Ko bdaukiat — kai važinėjimas 
Ford V-8 sudaro tokį malonumą!

VISA PRAMONE SIEKE ŠIŲ 
PAVYDĖTINŲ PREMIJŲ, BET FORDAS 
JAS LAIMĖJO. FORDAS PIRMUTINIS...

VEIKIMAS
Apdovanotas Manufac- 
turer’s Premija už ge
riausi all-around "stock- 
car” veikimą NASCAR'S 
Daytona lenktynėse.

SAUGUMAS
Laimėjo Motor Trend Pre
miją už Lifeguard De- 
slgą (gyvybę apsaug. sti
lių)—pripažintas šių metų 
saugiausiu automobiliu.

TAUPUMAS
I.almėjo Mobilgas Econo- 
nty Run Premijų už dl- 
džiausj benzino (gas) su- 
taupyrną santyky su For
do automobilių svoriu.

NELAUK ITEl PREKYBA DABAR NEPAPRASTAI IŠVYSTYTA -

. PAS FORIMI MITRI ESANTĮ JCSŲ KAIMYNYSTĖJE !
Z

FORD DEALERS OF METROPOLITAN CHICAGO

HELP VVANTED — MOTERYS

GENERAL offico Typist-Switch- 
board. Good starting salary. Pleas
ant vvorking conditions; šmuli air 
conditioned officc. Apply —

ADVANCE DISPLAY CO.
1724 W. VVinchester 

BE 5-0400

REGISTERED NURSE

40 hour week. Pleasant working 
conditions. For appointment call 
Administrator, Hazelcrest General 
Hospital.

EDISON 1-7300

Reikalinga moteris arba mergai
tė savaitei padėti prie mažo vai
ko. Kreiptis šešt. ar sekm. tel.—
VVEntworth 6-9401.

MISCELLANEOUS 
Įvairus Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automotol- 

llų finansavimas. Notartatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudos kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-M71

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
6108 S. Ashland Ave., Chicago 36, Iii

AUTOMOBILEb — TRUGKB 
Automobilini — Sunkvežimiai

BRIGHTON PARKE
Mūrinis namas — 2 butai po 6 

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

2555 W. 47th St. 
LAfayette 3-1083

Žy catholic owner building. 

Tavern & Restaurant. Equip- 

ment likę new. Cheap. Fast 

sale. STanley 8-6232.

BY OVVNER. Colonial style house.
3 bdrms, 2 car garage, basement, 
H. W. heat.
2 aeres bordering by Salt Creek. 
Many fruit and shade trees. Close 
to schools and public transp.

Call Bensenville 2742.

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI

K. MALONIS,
Namų PRospect 8-2071

SAVININKAS PARDUODA CI- 
CEROJE. Mur. 4 butų namą: 2- 
3 kamb., 1-6 kmb., 1-5 kmb. Gra
žioje apylinkėje. Aluminum lan
gai ir sieteliai. Gazu apšildomas. 
2 automob. garažas. Geros paja
mos. Kaina $31,000. Savininkas 
duoda l-mą morgičių. Lengvos iš
mokėjimo sąlygos.

Tel. TOwnhall 3-1964

VIKTORO KOŽICOS 
Uetuvlška gazolino stotis lr auto

taisymas
štitnkaml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai lr keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
i 5750 S. WESTERN AVE. PR 8-0533

PROGOS — OPPORTUNITIES

GROCERY IR MĖSOS 
KRAUTUVĖ

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

5704 S. WESTERN AVENUE

BY 0WNER 
JOLIET — DRIVE IN

FOR SALE 
Tnick stop

West of Joliet, on route 30. 
With living ąuarters

2-3906 -r- after 5, 6-3082
Parduodnma maisto krautuvė. Ge

ros sųlygos. Cicero, 4847 W. 14 St. 
Kreiptis ten pat.

By ovvner — St. Joan of Are 
Parish. SKOKIE-EVaNSTON— 
New 4 bedroom 2%, baths brick I 
home; on an 81 foot lot—dead 
end Street, near parochial and 
public schools — space and pri- 
vacy — two car garage — hot- 
water heat — diswasher — dis- 
posal — enclosed brick paved 
patio. ORchard 5-1088.

I ĮSIGYKITE D A B A R I

BY 0WNER - INCOME HOME 
2-4s

lsleeping room, steam beat; alumi
num windows; man v extras. Near 
schools and cburches. Priced to sėli 
by owner. CLiffside 4-0592

BY CATHOLIC 0WNER 
BROOKFIELD

3 Bodroom Frame,
2 story, 1% bntlis, gas beat, garage.

$17,000 '
OVVNER — 4206 Du Bois

HUnter fi-7804

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius lr komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: Vi 7-4220 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - lnsuranoa 

2737 VVest 43rd Street

KHXXXXX>OOOOOOOOCK>00000<XK>

LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 
Fotografavo V. Augustinas

POPULAR LITHUANIAN
RECIPES ................................. $2.00

Kedagavo J. DatižvardicnS 
LITHUANIA THROUGH,
THE AGES ......................... $3.50

Parašė Dr. A. Šapokas 
THE STORY OF ART 
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00 

Parašė Ig. Šlapelis 
LITHUANIAN SELF-
TAUGHT .......................... .. $1.21

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

Išleido Marlborough 

Šias knygas galima gauti dien- 5

raščio DRAUGO knygų kioske —
2334 South Oaklėy Avenue, 

Chicago 8, Illinois

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO.
2523 W. 60 st. Cbicago 20, 111.,

PRospeckt 8-3702 
A. OINTNERIS — pirmininkas

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

duris

IIIIIIIIIIIMlIlHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIII

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 Wesl 7lsl Sireet

BUILDING CONTRAUTOKS 
Stato naujus namtis, atremontuo
ja senus. Kreipkitės ■

Tel. — HEmlock 4-5881 
ijmiiHiiinHiiiitiiiinuMimmiifMHiiimr 
NiitiHiiiiiHmtiiimniimnttmmniiiiiiiti 

LIETUVIŲ STATYBOS 
BFL.DROVE

ORAS
BU1LDEKK,

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

Įvairūs patarimai stat y- E 
E bos bei finansavimo reika- E 
= lais, skiciniai planai ir na- = 
E mų įkainavimas nemokamai. E 
š Statybos reikalais kreiptis E 
= į reikalų vedėją šiuo adreau: =
| JONAS STANKUS |
E kasdien nuo 4 vai. popiet. =

Tel. PRoepeet 8-9013 
E 6800 SO. CAMPBE1JL AVE, = 

Chicago 29. IMnots 
^IIIHIIIIIHIIIIIIItiniHilIlHBHIHUIIIIIIIir

=
i
I

VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinis valko auklėjimas ryšium 

su Jo dvasine raida
I dalis: Vaiko kelias j pasauli 

II dalis: Vaiko kelias j Dievą
Ir religiją

III dalis: Valko religinis auklėjimas 
Vi dalis:Ypatingieji religinio 

auklėjimo uždaviniai
S2S psl. Kaina $3 

UEąakytnus su pinigais siųskite: 

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO ILL.
iiniiiuiimiiiniimiiiiiiimiiiiiitimiiiiiii

ŠILDYMAS
A. StanėiausluM Ir A. Lapkui 

Instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu tr alyva kūrena- 
nua pečius (fumaces), visų dy- 
lžių oro vėsintuvus Air condi- 

cioners) ir atlieka vista skardos 
larbns.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 2-9811 nno 8 vai 

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

2-6752 Ir OLymplo 2-8492

, Remkite dien. Drangą!
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CHICAGOS ŽINIOS
Koncertai Grant parke
Chicagos Grant parke šį tre

čiadienį ir penktadienį bus iš
pildoma simfoninė programa, 
vadovaujant dirigentui Izler 
Solomon ir dalyvaujant smui
kininkui Eudice Shapiro. Šį 
šeštadienį ir sekmadienį vado
vaujant dirigentui Franz Al- 
lers bus koncertiniu būdu at
liekama “Porgy & Bess”, daly
vaujant sopranui Camilla Wil- 
liams, baritonui Lawrence Win- 
ters, pianistui Herman Godes 
ir taperiai Operk chorui, va
dovaujamam Gertrud Smith 
Jackson. Koncertų pradži4 8 v. 
vak. Šį sezoną koncertai baig
sis rugpjūčio 19 d.

Mirtinam pavojuj 
automobily

Per 15 .minučių penki žmonės 
išbuvo mirtiname pavojuje au
tomobily, kai ketvirtadienį, aud 
ros metu, augštos įtampos elek
tros laidai užkrito ant automo
bilio. Mašina buvo su atidaro-1 
mu stogu, kuris pradėjo degti. 
Automobilio savininkas Wil- 
liam Carnahan įstengė paspaus 
ti mygtuką ir mašinos viršus 
atsidarė. Mašina buvo taip įelėk 
trinta, kad ėmė svilti dažai ir 
pradėjo degti padangos. Vidu
je buvę penki žmonės įstengė iš- 

*šokti laukan, atsistoję ant sė
dynių, nepaliesdami mašinos, 
kuri jiems beveik buvo virtusi 
elektros kėde.

Kas bus polkos čempionas?
Soldier Field stadione rugp. 

25 d. bus muzikos ir sporto fes
tivalis, kuriame bus taipgi ren
kami geriausi polkos šokėjai. 
Polkų konkursą praves šokių 
mokytoja Edna L. McRae Kon
kursas vyks iš vakaro, rugp. 24 
d., o festivalyje, rugp. 25 d., 
dėl pirmos' vietos "rungtyniaus

trys geriausiai šokančiųjų po
ros. Konkurso dalyviai turi iš 
anksto registruotis adresu: 
Miss McRae, All-Chicago Citt- 
zens’ Committee office, Room 
610, City Hali, Chicago, III. To 
festivalio pelnas bus .panaudo
tas finansuoti amerikiečių 
sportininkų kelionę į tarptauti
nę olimpiadą.

Didžiosios rekolekcijos
Daugiau kaip 1,600 vyrų iš 

vidurvakario valstybių rugpjū
čio 9—12 dienomis suvažiuos į 
Notre Dame universitetą atlik
ti rekolekcijų. Šios rekolekci
jos pradėtos 1917 metais ir jo
mis jau pasinaudojo apie 65,- 
000 vyrų. Greitu l^iku bus baig
tas rekolekcijų namas, ir tada 
dar padidės skaičius jas atlie
kančių.

$90,000 mokytojų algoms
Fordo fondas išmokėjo $90,- 

000 Šv. Ksavero mergaičių, ko
legijai Chicagoje; pagal fondo 
pageidavimą, ši suma turės bū
ti padėta į banką ir procentai 
naudojami mokytojų atlygini
mo pagerinimui.

Fotografų suvažiavimas
.Į

JAV Fotografų sąjungos su
važiavimas prasidėjo šiandien 
Conrad Hilton viešbuty ir tęsis 
iki liepos mėn. 27 d.

į Didelės ligonines viršininkė pastaros ik nuomones

Kada Balfas ateis mums į pagalbą?
svarų senų dėvėtų rūbų siunti
nys į Vakarų Vokietiją ar į ki
tą civilizuotą šalį (einąs beveik 
100% kaip “Gift parcel”),

Šaričių vienuolė sesuo Elz
bieta, vadovavusi gailestingųjų « , v
MKH, mokyklai Chicagoje, pa-' į “• "epos
skirta vadove naujos, $8,000,-! 7 d' DRAUGE tilpuaj p. Sku- 
000 kainosiančios Sv. Marijos ]aus stra,P’n> >

ligoninės Evansville je, Ind.; li- Lietuvą ir kitur”), nejučiomis
.... , „ paklausiau: Kada Balfas ateisgomne turės 350 lovų ir bus 1 .......

mums į pagalbą? Mums jau ku-
ris laikas reikalingas Balfo pa
galba. Būtų labai džiugu, kad 
Balfas kaip galima greičiau ap
siimtų vykdyti šį šelpimo uz-

atidaryta 1957 metais.

Prigėrė vyras
Elioy Martin, 27 m. amžiaus,

su drabužiais įšoko į ežerą ties' davinį. Reikia tikėti, kad Balfui 
North Avė. paplūdimiu ir įsipai pavyks nugalėti daug sunku
mo jęs į meškerių volus nusken- mų, kurių mes (paskiri žmonės, 
do. Buvo greit ištaruktas, bet ne organizacija) niekaip nega-

lime įveikti ir esame priversti 
išleisti didelius pinigus, norėda
mi pagelbėti saviesiems Lietu
voje ir kitur. Visi puikiai žino
me, kad siuntiniai nežmoniškai 
daug kainuoja. Norint nors 
kiek padėti saviesiems, reikia 
tikrai nemažai ko atsižadėti, 
nes ir menkutė mūsų pagalba 
tenka keleriopai apmokėti... 
Pagaliau, ar gi visiems taip jau 
ir čia, Amerikoje, lengva uždirb 

Į ti ir sutaupyti? Ypač, kur vie- 
Į vaiko širdį Dievas įdėjo du i nas tėvas šeimoje tedirba? Tad

PADĖKA

saulį vos po vieną dolerį vie
nas. Tuo būdu galėtume sušelp
ti ir tuos anapus, kurie čia ne
turi nei brolio, nei sesers, nei 

ri*

dėdės, nei tetos...
{domu būtų išgirsti paties

Balfo atsakingųjų asmenų nuo
monę šiuo reikalu. Juza

nepasisekė atgaivinti. Jis buvo 
bedarbis ir tik prieš patą buvo 
pardavęs pantį savo kraujo už 
$15.

Plaukymo varžybos
Chicagos Parkų distriktas 

organizuoja plaukymo varžy
bas, kurios įvyks Riis parke, 
ties Fullerton ir Meade, liepos 
mėn. 27 d. 7 v. v.

perlus: paklusnumą ir skaistu
mą. Vąrgas tam, kurs juos iš 
vaiko išplėšia, užmušdamas ja
me busimąjį žmogų.— Pcquercm

Lai motinos prisimena, kad 
jų keliai turėtų būti vaikams 
pirmasis altorius.

— Pierre l’Ermite

Gabi kiniuke
Little Company of Mary gai

lestingųjų seserų mokykla 
Evergreen Parke šiemet, liepos 
mėn. 28 d., išduos 42 diplomu 
mokyklą baigusioms mergai
tėms. Savo pažymių gerumu 
trečią vietą užima kine Mary 
Sei Mei Huang, konvertite,’ ki
nų nacionalistų diplomato duk
tė. Jos tėvai iš Formozos atsi
kėlė į JAV. Augštesniąją .mo
kyklą ji išėjo Švč. Širdies aka
demijoje, Lisle.

Už materialinę paramą, įgalinusią 
mus gražiai surengti mokslo metą 
pabaigtuves ir stropesnius mokslei
vius aiKlovanoti knygomis bei kito
mis dovanėlėmis, mūsų rėmėjams:
Lietuvių Prekybos Namams, per J. ŠV. 
Lieponj, J. Budrik Ine., J. Karvelio 
ir Terra knygynams, o taip pat JAV 
Lietuvių Bendruomenės Bridge,»oi- 
to A,»ylinkės Valdybai, j»er J. Gri
gaitį,'' visų vaikučių, jų tėvų ir mo
kytojos vardu reiškiame viešą pa
dėką.

Lituanistinės Mokyklos prie 
šv. Jurgio par. Tėvų Komitetas

$120,000 mergaičių kole
gijos dėstytojoms

Mundelein kolegija, vedama 
P. Marijos vienuolyno se

serų, gavo iš Fordo fondo 
$120,000 ir tos lėšos bus pa
naudotos pagerinti atlyginimą 
dėstytojoms, be to — pasam
dyti naujų dėstytojų. Viena se
selė dėstytoja bus išsiųsta pa
gilinti savo studijas.

NUO DŽSISENUUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ 2AIZDŲ, 
negali ramiai s6d6ti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenejusioa žaizdos 
niežti ir skauda. Kad padalinti tų 
niežėjimų ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj. Vartokite jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipg* pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORLA- 
81 S. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos aTHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios, suskilusios odos dedir- 
vlnių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo*skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduole nuo IA 
vlršlnlų odos llgų.'Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
ct., $1.26, Ir $3.60.
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj ir apylinkėse—
Milvvaukee, W'sc.,Ga 
ry. Ind.Ir Detroit, Mi
chigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo
ney order |

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St. Chicago 84, DL

labai racionalu, jei gražūs no
rai ir geri darbai nebūtų nepa 
keliamos įvairių keistų .mokes
čių naštos stelbiami. Juk fak
tas, kad vis daugiau ir daugiau 
atsiliepia šelpiamųjų, mes visi 
norime pirmoje eilėje savie
siems padėti. Kad ir mūsų pa 
galba tėra lašas, tačiau ji bū
tų kur kas* efektingesnė, jei bū
tų fi nan sišk ak, pakeliama. Koks 
žiaurus paradoksas: kokių 19

mums tekainuoja po 23 ct. sva
ras už persiuntimą (už pirm. 
svarą 45 ct.), tai ir viskas. Jo
kių lupikavuhų. Sau ramiai bet 
kuriame šios šalies pašte ati
duodi siuntinį, sumoki už per
siuntimą, ir viskas. O dabar!? 
Tad būtų labai sveikintina ir 
lauktina, kad Balfas mums atei 
tų į pagalbą. Savaime aišku, 
taip pigu gal nebus, ir negali 
būti, bet galima iš anksto tikė
tis, kad Balfas, kaip įstaiga, no 
rinti saviesiems pirmoje eilėje 
padėti, nebus suinteresuota ne
pakeliamais mokesčiais už tar
pininkavimą.

Pagaliau gal Balfui ateityje 
pavyks persiuntimas taip vadin. 
maisto pertekliaus siuntinėlių, 
kurie, užsakant po 100 iš kar
to, tekainuoja į kultūringąjį pa

DROVER BANKO 
TARNAUTOJAI MOKYKLOSE

Drovėr National bankas, Cliicago- 
je, praneša, kad jų publikacijos at
stovas, Kobert F. Corey, išvyko į 
Northwestcm universiteto mokyklą, 
kuri lavina bankų spaudos atstovus 
ir publikacijos vedėjus.

Toje mokykloje mokosi suvirš 50 
panašių bankų tarnautojų. Reikia y- 
patingai pagirti tokius bankus, ku- 
rie nori patobulinti savo santykius 
su spauda ir kitokiais būdais pato
bulinti savo skelbimų rašymą.

Tai yra vienas iš šimto ar dau
giau būdų, kuriuo Drover National 
bankas nori patobulinti savo patar
navimus klijentanis. (Skelb.)

Rūkstą

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR

i PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVE • <
4038 Archer Avenue T*l. IA3-6719 >

AUGUST SALDUKAS Pr«zld»n»a> '

Sukaktuvinių Metų Dovanos Taupytojams

PIGIAI m SAUGIAI

PERKJRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują dideli gumcvežimj 

ii apdraudaa
8313 W. 91 st St. Chicago, UI. 

Tel. PRescott 9-2781

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Iš WQES stotlee — Banga 1190 
NUO PI KM A D IKI PENKTAD. 

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
SESTAD. 8:80 Iki 9:80 ryt* 

PIKMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
SEKAU. 8:30—9:30 v. r. U atotica 

WOPA — 1490 kll.
Chicago 29. .11. HEmlock 4-2419

7121 So. ROCKWELL BT.

A. | A.

STEPUI VAZBIUI mrus,
V. V. TUMASONIŲ ŠEIMAI, sūnui JONUI VAZBIUI, 
giminėms ir artimiesiems liūdesio valandoje, nuo
širdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Br. Dikinienė ir M. ir A. Bikiniai

J

SHOP w YOUR RSI6H6ORH0OD 
• * • ano tm «*** ,

CRANE SAVINGS* d
2555 W. 47th .ST«l«lJ

■ ri **«
.' 'y**- r-

T *■ T , £ į.

■Lfcc.ŽJŽ- j6t» ak,

Šiais metais Crane Savings mini savo 30 metų 
sukaktį. Šia proga 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 Į 
daugiau, tai gaus dovanų bendrovės raktą'su termometru 
arba puikią piniginę.

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stiprų ir parankų l 
* plastikinį arba nailoninį ghopping bag (krepšį pirkiniams).
3. Kas padės $500.00 ar daugiau, tai gaus saugią dėžę doku- , 

mentams laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

2555 West 47th Street LAfayefte 3*1983
B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. PietUewicz, «ekr. ir advokatu

Mokame aukštu, dividendus. Kaštuojame čekius. Parduodame 
Ir Išperkama vatstybša bonua Taupytojams patarncvtmal veltui. 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN. APDRAUSTA IKI $10,000

DARBO VALANDOfl: plrmad. Ir ketv. nuo 9 Iki 8 vai. vak.; H 
antradieni ir penktadlen) nuo 9 iki 6; trečiadieni uždaryta, 
o šeštadieniai, nuo 9 valandos Iki vldndlenlo.

LJŪDČSIO VALANDOJ 
&®kif<

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8848 8o. Westera Ava. Air Conditloned koplyA® 
BEpnbUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliams viet®

Tlema, kurie gyv*n® kito** miesto dalys*; cuuatsM 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

T0wnhalI 3-2109

Mirus mielam kolegai
A. f A.

STEPONUI VAZBIUI 
-buv. Kauno Apygardos Teismo teisėjui, jo 
šeimos nariams ir artimiesiems reiškia gilią 
užuojautą

Lietuvių Teisininku D-jos uhieages Skyrius

ONA PAPLAUSKIENĖ-
Malionytė

Gyveno 2321 So. Hoync Avc. Afįrė liepos 20 d., 1050, 4:25 vai. 
po pietų, sulaukus senatvės. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apsr., 
Pliuškio'parapijos, Radziškių kaimo. Amerikoje išgyveno 51 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 5 sūnūs: M>kolas, žmona Minett 
ir šeima. Juozas su šeiniH, Jonas, Konstantas, Edvardas, žmona 
Konstancija ir šeima; 2 dukterys: Julijona, Tillie JlyljJ, jos vyras 
('baries ir šeima, žentas ('ari Kclinahel su šeima; pusseserė Sistor 
Joana, seselė Kazimierietė; pusbrolis Ilenrv Sakawicz, jo žmona J 
.Maiie, švogeris Vilhelmas Siockalis su šeima, gvv. Girardville, 
Pa., 5 anūkai, 7 proanūkai ir daug kt. giminių, draugų, pažįstamų.

Priklausė Maldos Aimštalystės D-jai, Tretininkų D-jai, Alto
rių Puošimo D-jai Tėvų Marijonų Rėmėjų D-jai, Šv. Kazimiera Se
serų Rėmėjų D-jos 10 kuopai.

Kūfias pašarvotas Goetteij, Funeral liome koplyčioje 2046 
West 23rd Str.

Ijaidotuvių direktorių® Goettert Funeral Home. Tel. Virginia 
7-7000.

Ijuidotiivės įvyks jintrad., licjios 24 d., iš koplyčios 9:00 vai. 
ryto bus atlydėta į Aušros Vartų pnrapi.įos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
ŠV. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: sūnūs, dukterys ir visi kiti giminės.
Laid. direfct. Goettert Funeral Home, Tel. Virginia 7-7190.

JOHN F. EUDEIKIS
laidotuvIų direktorius

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

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

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patam®- Ke® turime koplyčias
rimas dieną ir nak- & vtaoee Chicago® Ir

i tį. Reikale laukit* Roselando dalyse ir
mu®. uojau 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 We®t 181 h STREET Tel. SEeley 8-5711

ALFREDAS VANCE i
177 WOODSIDE Rd., Riverside, IlL TeL OLympic 2-5245.

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

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

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Ard® 7-1138-1139 j

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, Dl. Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
' 2424 W. 69th STREET REpuMle 7-11131
2614 W. tSrd PLACE Vlrfhil® 7-6672,

Al
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IS ARTI IR TOLI
VOKIETIJOJ

P. L. B. Vokietijos Krašto
valdybos narys p. Simonaitis 
šiomis dienomis skraido po lie
tuvių stovyklas su lietuviška 

X Magdalena Rimkienė, gy- daina. Liepos 3 d. aplankė Diep- 
venanti Chicago, III., paaukojo' holz su labai retais svečiais. 
$100 Draugo” naujosios staty- Atvežė* solistę Janiną Liusti- 
bos reikalams. Gerbiamai auko- kaitę, studijuojančią Romoje, 
tojai reiškiame nuoširdžią pa- aktorę Liviją Miglinienę ir mu- 
dėką už žymią paramą mūsų z>ką Faustą Strolią su kvarte- 
dienraščio naujųjų patalpų; tu: Vaišvila, Vencevičius, Pa-
įrengimui. • i kalniškis (ketvirtas kvarteto

, „ , , dalyvis pats dirigentas Stro-
X J. TaTulis, spaudos ben-

/ mus

dradarbis ir organizacijų vei
kėjas, gyv. 1438 S. 50 ct., Ci
cero, ilgai dirbęs Chicago Me
tai Extrudit vario liejykloj, iš
ėjo j pensiją. Esą dirbti patin
ka, tačiau nenorįs kapuose bū
ti turtingiausiu. Jo buvę ben
dradarbiai, ypač Mykolas Jo- 
kubauskas, darbovietėj labai 
pasigenda nuoširdaus draugo.

X Vėsinamų salių, kuriose 
būtų galėję tilpti Dainų šven
tės klausytojai, Chicagoje nė
ra. Rengėjai tuo rūpinosi ir 
teiravosi; turima žinių, kad 
viena didelė patalpa jau kitą 
metą šaldomo oro sistemą įsi- 
ves.

X Tėvų saleziečių stovykla
vietėje šiuo metu yra 40 ber
niukų, jie ten jau stovyklauja 
antra savaitė. Dabar (paruoštas 
antras namukas, kuriame ga
lės sutilpti dar 30 berniukų ir 
bus galima priimti naujus sto
vyklautojus. Stovyklos adre
sas: Salesian Fathers, Crown 
Point, Ind.; stoyyklavietė yra 
arti Cedar Lake, buvusioj mi- 
lionieriaus rezidencijoje.

X Onai Machevic yra laiš
kas iš Marijonos Rogaišienės, 
Totokiemio km. Atsiimti Visų 
Šventų parapijos klebonijoj, 
10809 S. State st., Chięago 28, 
III.

lia). Apie koncertą viešų skel
bimų bei reklamos nebuvo. Vie
nas antram prasitarė ir to už
teko. Sužinojo lietuviai ir sve
timtaučiai. Koncertan publika 
į salę pradėjo bėgti pusę va
landos anksčiau. Pažymėtina,, 
kad pirmieji atėjo latviai, bėgo 
lietuviai, neatsiliko ir ukrainie
čiai, lenkai. Salėn prigužėjo 
virš 300 klausytojų. Kiekviena 
daina palydėta nuoširdžiais 
plojimais.

Koncertas klausytojams la
bai patiko. Svetimtaučiai ir sa
viškiai buvo patenkinti ir 
džiaugėsi užgirdę gyvą mūsų 
dainą. Solistei Liustikaitei,, akt. 
Miglinienei ir Stroliai lietuvai
tės * tautiškais rūbais apsirė- 
džiusios įteikė gėlių.

— PLB Vokietijos - Krašto 
valdyba ruošia š. m. rugpjūčio 
mėn 15—26 d. d. Huttenfelde, 
Vasario 16 gimnazijos patal
pose, jaunimo vasaros stovyk
lą su visuomeniniais, kursais, 
numatytas paskaitų ciklas įvai
riomis temomis. Dalyvaus jau
nimas 16—25 m. amžiaus.

— Klaipėdos kr. vo’kietįnin
ku organas "Memcler Danipf- 
boot” Nr. 13/">945 pradėjo spau 
sdinti Walteri0 Schvvarcko se
riją straipsnių, pavadintų "Už 
išlaisvinimo kulisų”. Medžiagos 
skelbia gavęs iš Vokiečių užs.

„ . v , . reikalų miinsterijos archyvų.
X Dain, šventes aute, tepa., Jau irmBjaJns straipsnyje )«- 

kurie yra iss-.untmeti Uetuvių to Q nu)trBuk drau.
Bendruomenės apylinkėms, tu- Vytautas Di
rt tuojau pat grąžinti, siuntė- ,r s,ltriužkinf, prie
jams, nesvarbu ar tie lapai yra
panaudoti aukoms rinkti ar ne. 
Daug kas delsia tuos lapus grą
žinti ir todėl trukdo visą at
skaitomybę. Prašoma nedel
siant visus lapus atsiųsti Dai
nų šventės komitetui.

X įAivo naujas numeris iš
ėjo iš spaudos. Jame rašo K- 
Baras, kun. J. Petraitis, St. 
Pieža, kun. J. Prunskis, kun. 
Matulaitis. Platus katalikiško
jo ir lietuvių gyvenimo apžval
gos skyrjus.

X Martynui Kėkštui Drau
go administracijoj yra laiškas.

Žalgirio kryžiuočių ordiną, jau 
tada atsisakęs "aiškiai vokiško 
Klaipėdos krašto’...

— Vokiečių "Das Ostpreus- 
senblatt” Ntr. 25/1956, šiltai at 
siliepęs apie Vasario 16 d. gim
nazijos pasirodymą per Rytprū 
šių vokiečių sąskrydį Goettin- 
gene, drauge primena karo me
tais lietuvių suteiktąją vokie
čiams pagalbą. Rytprūsių vokie 
čių organas pastebi, kad jaunie 
ji lietuviukai, pasirodę su spal
vingais savo taut. drabužiais, 
užkariavo sav0 taukiniais šo
kiais visų susirinkusiųjų širdis.

PAVERGTOJE LIETUVOJE
— šiemet minima Birštono 

kurorto 100 m. sukaktis. Birš
tono apylinkėse pirmieji tyri
mus atltko 1794 ,m. Vilniaus 
un-to prof. Jundila, 1817 E. 
Lechnickis ir 1823 m. kalnų in
žinierius Ulmanas. Pasidaręs iš 
tų tyrimų išvadas, gyd. Bene
diktas Bielinskis pradėjo Birš
tono mineralinius šaltinius tai
kyti gydymo reikalams. 1856 
m. Birštone buvo pastatytos vi
los ir įrengtos vonios. Tie me
tai ir laikomi kurorto įkūrimo 
data. Bolševikai skalbia, kad 
dabar kurorte veikia f’/ic-tera- 
pijos, gydomosios fizkultūros, 
saulės vonių ir stomalogijos ka 
binetai. Pradėti antroje Nemu
no pusėje parengiamieji naujos 
sanatorijos statybos darbai, 
Birštono šaltinių "Vytauto” 
vandėns galima gauti t.up pat 
Soči ir Kislavodsko kurortuo
se.

Birštone pradedamas statyti 
didelis viešbutis su kavine ir 
poilsio kambariais. Kaip į vieną 
iš geriausių gydvklų, i Birštoną 
atsiunčiami visokie politrukai

pasigydyti net iš Kamčatkos ir 
Sachalino...

Bolševikai skelbia, kad-Drus
kininkuose dabar yra 11 sana
torijų ir 3 poi<s:c namai, stato
ma dar viena 150 vietų sanato
rija ir stambi mechanizuota pur 
vo vonių gyay’ia. Artimiau
siais meta's kumetiniu miestu 
numatoma paversti senuosius 
Trakus.

— Lietuviai kovoti "savano
riais” buvo siunčiami ne tik į 
Korėją, bet būta ir Vietname. 
"Tiesa” Nr. 147 (1956.VI.26) 
numery skelbia, kad tariamasis 
bolševikiins “LTSR užs. reik. 
ministeris” Gaška įteikė “P. 
Cvirkos vardo kolūkyje gyve
nančiam Vietname liaudies lais
vės' kovų dalyviui Konstantinui 
Antanaičiui iš Vietnamo Demo- 
krat. Respublikos gautą medalį 
už tarnybą Vietnamo armijo
je”. Pasirodo, Antanaitis tarna
vęs prane. svetimšal. legione, iš 
kur perbėgęs pas komilniftus. 
Dalyvavęs kautynėse į šiaurę 
nuo Saigeno. Po karo iš Hano
jaus 1956 m. spalio mėn. buvo 
grąžintas į Lietivą. Taigi, —

KENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, TLLINOTS

PALAIMINTOJI VAIKYSTE

Jei po tėviškės dangum dabar miegotum, 
Oštų tau lopšinę kalno ąžuolai,
Po auksinėm obelėlėm, po šakotom 
Tau lovelę suptų šviesūs angelai.

B. Brazdžionis

CHICAGOS ŽINIOS
Mirtinai apdegė kūdikis
Motinai esant rūsyje užside

gė Bullios šeimos butas 318 S. 
Richmond, Chicagoje, ir taip ap 
degė pusė metų kūdikis, kad nu
gabentas į ligoninę mirė už po
ros valandų. Medžiaginių nuos
tolių padaryta už penketą šim
tų dolerių.

Tardymai dėl vandens
Illinois Komercijos komisija 

pravedė tardymus ryšium su 
Lake in the Hills (50 mylių į 
šiaurvakarius nuo Chicagos) 
gyventojų nusiskundimu, kad 
pas juos labai blogas vanduo. 
Kaikurie gyventojai į apklausi
nėjimą buvo atsinešę bonkutės 
vandens, rodydami, kaip jis 
dublinas ir su rūdimis.

Atvyks vokiečių 
profesoriai

Ateinantį penktadienį į Chi
cagą atvyks 13 vokiečių pro
fesorių iš Berlyno. Jie važinėja 
tirdami *kitų tautų gyvenimo bū 
dus ir vasarines mokyklas. Jų 
grupei vadovauja dr. Kurt Rie- 
mer. Chicagoje jie aplankys 
paplūdimius, Grant parko kon
certą, kitas miesto įdomybes; 
ruošiamas jiems amerikietiškas 
piknikas.

Paliko 8 miliomis
t

Chicagos paveldėjimų teis
mas nustatė, kad Charles H. 
Worcester turtas siekia apie 
$8 milionus. Tą turtą jis sutel
kė popieriaus ir medžio pramo
nėje ir prekyboje. Worcester 
mirė kovo mėn. 23 d., turėda
mas 91 m. amžiaus. Apie milio- 
ną paliko labdarai, $225,000 — 
savo tarnautojams ir verslo 
draugams, o kitus — savo gi
minėms.

Medicinos knygynas

Chicagos mero Daley pastan
gos dar gali duoti rezultatų ir 
didysis medicinos knygynas ga
li būti steigiamas Chicagoje. Da 
bar VVashingtono įstaigos nuta
rė, kad toks knygynas turi bū
ti steigiamas ir kad jam vietą 
parinks medicinos specialistai.

Studijuoja polijo ligos 
prasiveržimą

Chicagos medikai savo pasi
tarimuose svarsto ypatingai di
delį skaičių susirgimų polijo li
ga Chicagoje. Polijo liga šiemet 
Chicagoje pasireiškė anksti ir 
staiga. Ji palietė grupes asme-

nų, kurie paprastai nėra dažnai 
tos ligos apimami. Ypač daug 
susirgimų tarp vaikų 1-5 metų. 
Dėl šių prięžasčių gydytojai 
tuos reiškinius Chicagoje stro
piai tiria. Sudaromi planai nuo
dugniam to dalyko ištyrimui, 
ypač ,kad Chicaga yra vieninte
lis miestas, kur polijo liga taip 
reiškiasi.

Dėl gausių susirgimų, ligoni
nėse imama jausti trūkumas 
gailestingųjų seserų. Raudona
sis Kryžius šaukia pagalbos iš' 
kitų .miestų. Į talką čia atsisku
bina ir JAV Vaikų Paralyžiaus 
fondas, bandydamas Chicagai 
surasti daugiau gailestingųjų 
seserų. Net pažadėta apmokėti 
gailestingųjų seserų kelionę į 
Chicagą ir duoti atvykusioms 
pragyvenimą. Paskutinės savai
tės laikotarpyje Chicagoje ne
mokamai nuo polijo įskiepyta 
10,000 žmonių, jaunesnių kaip 
19 metų. Iki šiol šiemet įregist
ruota 226 nauji susirgimai po- 
liju. Beveik pusė susirgusių gy
vena srityje, kurią supa Kost- 
ner, La Šalie, North ir Cermak 
gatvės.

Automobiliu iš trečio 
augšto

Harold Worf, 46 m. amžiaus, 
buvo užmuštas ir keturi žmo
nės sužeisti, kai S. D. Kaplan 
gaiažo -tarnautojas Hudson, 
pramušęs parkinamu automo
biliu trečio augšto sieną, iškri
to į gatvę tiesiai pr ieš 58 E. 
Randoiph. Cadillac automobilis 
buvo taip įtaisytas, kad benzi
ną galima leisti, pasikeičiant, 
abiemis kojomis. Matyt \ Hud
son per klaidą, vieton stabdžio, 
paspaudė antrą benzino tiekė
ją ir mašina, išmušusi 8 colių 
storio sieną, krito ant šaligat
vio. Žmonės tik pamatė krin
tant plytas, verčiantis automo
bilį ir išgirdo smarkų triukš
mą. Keturiems praeiviams bu
vo sužeistos galvos, veidai, ko
jos.

Karikatūrų paroda
Chicagos Istoriniame muzė- 

juje šį mėnesį vyksta XIX šimt. 
karikatūrų paroda. Muzėjus 
yra Lincoln parke, prie Clark 
ir North gatvių. *

Gyvulių piešiniai
Tomo Dolan atlikti gyvulių 

ir gamtos piešiniai išstatyti pa- 
rodon Chicagos Gamtos Istori
jos muzėjuje.

Atomai taikos reikalams
»

Mokslo ir Pramonės muzėju
je Chicagoje (57 gatvė ir South 
Shore) vyksta paroda — ato
minės energijos pritaikymas 
taikos gyvenimui. Parodą pa
ruošė Atominės Energijos ko
misija. Parodoje yra išstatyti 
penki modeliai atominių reak
torių.

Atostogos ligoninėje
Net 23 jauni vyrai ir mergai

tės,einantieji paruošiamąjį me
dicinos kursą, kilę iš Harvey 
miesto, savo atostogas praleis 
dirbdami Ingalls Memorial ligo 
ninėje, tame pat miestą. Jie no
ri atlikti praktiką ir pasitobu
linti.

Helikopteriais vežios
keleivius• • 

Helicopter Air Service bend
rovė apie vidurį 1957 metų tiki
si naudoti tris helikopterius ve
žiojimui keleivių tarp Midway 
bei.O’Hare aerodromų ir miesto 
centre įrengtos helikopterių sto 
ties (Grant pk., ties Monroe). 
Taipgi galėsią per metus per
vežti apie 164,000 keleivių. Vie
nas helikopteris kainuoja apie 
$260,000. Helikopteriai skristų 
kas valandą nuo 7 vai. iki 10 
vai. vakaro. Aerodromą pasiek
tų per 14' minučių. Kiekvienam 
keleiviui kainuotų po $5. Heli
kopterių tarnyba pigiau kainuo 
tų kaip prakasimas požeminių 
traukinėlių į aerodromus.

, Pirmadienis, liepos 23, 1956

Širdies ataka mašinistui
North Westem linijos trau

kinio mašinistas Walter Ayotee, 
64 m. amžiaus, bevažiuodamas 
į Chicagą gavo širdies ataką. 
Jis tuojau paprašė kitą savo 
drangą valdyti traukinį. Pake
liui traukinys sustojo, kad ligo
niui gydytojas suteiktų pirmą 
pagalbą. Buvo numatyta arti
miausiame miestelyje, kur yra 
ligoninė — Spartoje, Wis., — li
gonį iškelti, tačiau kol trauki
nys pravažiavp 9 mylias, ligo
nis buvo jau miręs. Ayotee ‘la
vonas buvo iškeltas Mathieso- 
ne, o traukinys visdėlto be pa
vėlavimo pasiekė Chicagą.

Hodge ryšiai su 
gengsteriais

Iškyla faktų ,kad sukčiavime 
sugau tasai Illinois Valstybės 
auditorius Orville E. Hodge tu
rėjo ryšių su gengsteriais, jų 
tarpe su garsiuoju St. Louis re- 
ketieriumi Frank Wortman. Y- 
ra pagrindo manyti, kad tie 
gengsteriai vertė Hodge daryti 
pinigines .malversacijas. Guber 
natorius Stratton, kalbėdamas 
Edvvardsvillėje, pažadėjo, kad

bus visu griežtumu ištirtas šis 
skandalas. Valstybės prokuro
ras Castle tvirtina, kad Hodge 
yra pridaręs nuostolių gal net 
iki $800,000. Šen. Douglas sten
giasi, kad šį skandalą ištirtų se
nato komisija.

Tuo tarpu, paskyrus naują 
auditorių Morey, dar bas jo įstai 
goję jau vyksta toliau.

Spalvos fontane
Buckingham fontanas Grant 

parke vasaros sezone veikia 
nuo 11 vai. 30 min. ryto iki 9 
vai. 30 min. vakaro. Nuo 9 vai. 
vak. iki fontano uždarymui pa
leidžiamos spalvos. /

Specialūs atlaidai
Šiemet švenčiama 100 metų 

sukaktis kaip Švč. Jėzaus Šir
dies diena buvo įvesta visoje 
katalikų Bažnyčioje. Tos su
kakties proga yra suteikti spe
cialūs atlaidai tiems, kurie lie
pos ir rugpjūčio mėnesiuose 
dalyvaus švč. Širdies pamaldo
se. Apie tai praneša Chicagos 
arkidiecezijos šv. širdies są
jungos direktorius tėvas V. 
Forde, S. J.
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontter 6-1882
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillillliiilii

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

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

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Ud 
$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 kreipldtėa:

“didvyris’' apkeliavo pusę pa
saulio, bet turi dirbti kolchose.

Devyni kūdikiai
■ t

Jono Benz šeima, gyvenanti 
Mundelein miestely, susilaukė 
devinto kūdikio. Pirmas jų kū
dikis buvo berniukas, antras — 
mergaitė, ir taip pakaitomis vis 
berniukas ir mergaitė.

50,000 laiškų Mao 
Tse-tungui

Iš Kinijos komunistų kalėji
mo išleistasis kun. Rigney pra
neša, kad jau išsiųsta apie 50,- 
000 laiškų Kinijos diktatoriui 
Mao Tse-tungui, prašant, kad 
išleistų kalinamus amerikie
čius* __

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA
Geriausios grSISs dSl vestuvių, banke
tų, laldotuvjų lr kitų paeuoilmų.

S44S VVEST 88RD STREET 
Tel. PRoepect 8-088S lr PR 8-O8S4
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FEDERAL
SAVINGS

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI e VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. HaMod St. CAlumet 6-7252

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS.

Chartered A Rupervtaed 
by the U. 8. Government

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
•

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karas, 
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 paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN !
z t .

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pree.

Ohartered ir Snperviied by the United States Oovanunsnt
Įstaigos VALANDOS: Kasdien nno 0-tos ryto iki 5 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ana 9-toa valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeitadieniaia nno 0 vai ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais vilai neatidaroma


