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NAUJI ŽYGIAI DEL PAVERGTU IŠLAISVINIMO
Vaizdai iš raudonųjų sukurtų 

priverčiamų darbų stovyklų
Kas-turėjo progos susitikti vokiečių belaisvius, neseniai grį

žusius iš sovietinių priverčiamojo darbo stovyklų, tas kiekvie
no -jų veide galėjo išskaityti ilgą neišsakomos kančios istoriją. 

Daugelis jų, kurie anksčiau 
buvo kiek abejingi religijai ar
ba net save laikė Bažnyčios 
priešais, šiandien yra sugrįžę 
prie Dievo. Skaudūs išgyveni
mai bedievių valdomam krašte 
juos pilnai įtikino, kad taika, 
teisingumas ir tarpusavio meilė 
yra galima tik tokiame pasau
lyje, kuris remiasi žmogaus pri
gimtyje įdegtu ir Šv. Rašto 
paskelbtais įstatymais.

Kai kurie iš grįžusiųjų belais
vių pasirenka kunigystės pašau
kimą, kiti uniformą pakeičia 
vienuoliškais drabužiais, o dau
guma grįžta į savas šeimas tęs
ti savo senąjį užsiėmimą.

Visiems neužmirštamą įspūdį 
padarė vieno buvusio SS kari
ninko prisipažinimas Friedlando 
pereinamosios stovyklos kape
lionui: “Norėjome sukurti pa
saulį be Dievo. Ir mes Jį pama
tėme Sibiro vergų stovyklose. 
Aš gailiuosi dėl visko. Padėkite 
man.”

.Vokiečiai belaisviai pasakoja 
apie lietuvius

Grįžusieji vokiečiai karo be
laisviai, tarp kurių yra Lietu
vos vokiečių, daug papasakoja 
apie gyvenimo sąlygas tų 15,000 
000 darbo vergų, kurie dar pasi
liko sovietinėse stovyklose.

Jie laisvojo pasaulio spaudai 
pateikė daug žinių ir apie savo 
kančios draugus lietuvius, su 
kuriais dalinosi ta pačia darbo 
vergų dalia.

Visi su didžiausiu pasigėrėji
mu prisimena lietuvių gerašir
diškumą bei solidarumą, kurį 
jie parodydavo ne tik savo tau
tiečiams, bet ir kitiems pagal
bos ar paramos reikalingiems 
bendro likimo draugams. Gavę 
siuntinėlį iš Lietuvos, Sibiro 
stovyklų lietuviai jame įdėtus 
maisto produktus arba aprangą 
dalinasi su vokiečiais ir kitais 
stovyklos laikomaisiais.

Lietuvis atsparumo ir pasiauko- 
' jimo žmogus.

Daugeliui grįžusių vokiečių 
lietuvis prisiminimuose yra išli
kęs kaip nepaprasto pasiaukoji
mo ir atsparumo žmogus.

Štai, viena gailestingoji sesuo 
pasakoja, kaip per didįjį bad
metį Rytprūsiuose vienas lietu
vis kunigas okupuotoje Lietuvo
je maitino ir globojo net 16 iš 
Karaliaučiaus atbėgusių vokie
čių. Su jais drauge sėsdavo val
gyti prie stalo ir sakydavo: “Kol 
aš ką nors turėsiu — užteks ir 
jums: nereikės niekam badauti”. 
Sovietai, sužinoję apie tai, vė
liau tą kunigą suėmė ir ištrėmė 
į Sibirą.

Lietuviai Sibire yra vieningi

Grįžusiųjų tvirtinimu lietuviai 
Sibiro stovyklose yra nepapra
stai vieningi. Jie savo tarpe ren
ka aukas padėti silpnesniems ir 
ligoniams.

Pavyzdžiai, vienoje stavyklo- 
je 10 mūsų tautiečių serga džio
va. Kiti lietuviai juos globoja, 
renka jiems aukas pinigais, mai
stu ar drabužiais, visokiais bū
dais jiems padeda ir jais rūpi
nasi.

Daugelis vokiečių, kuriems il
gesnį laiką teko dirbti drauge 
su lietuviais, yra net lietuviškai 
pramokę.

Daugeliui priverčiamųjų dar
bų stovyklose teko sutikti lie
tuvių moterų ir mergaičių. Ir
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Trys pagrindiniai varžovai dėl demokratų prazidenti nės nominacijos kartu su šen. Walter F. George (D) 
Georgijų, viename pobūvyje AVashingtone. Iš kairės: gub. Averell Harriman, Walter George, Adlai Ste- 
venson, šen. Eestes Kefauver. Po šių pietų visi varžovai išvyko rinkimų kampanijos tikslais atskirais 
keliais. (INS)

w

moterys, pagal sovietinę konsti
tuciją besinaudodamos “lygio
mis teisėmis su vyrais”, turi 
taip pat atlikti lygias darbo nor
mas, kaip ir vyrai. Todėl ir jos 
skiriamos prie pačių sunkiausių 
darbų.

Daug lietuvaičių yra Karagan 
dos moterų stovyklose. Daugiau
sia — tai vis jaunos moterys ir 
mergaitės, apkaltintos ir nutei
stos už ryšių palaikymą su par
tizanais ar už antibolševikinę 
propagandą.

Spassko stovykloje, apie 40 
kilometrų nuo Karagandos, esa
ma nemaža lietuvių moterų, ku
rių daugumą sudaro mergaitės, 
teturinčios vos per 20 metų 
amžiaus. Nors sunkiose gyveni
mo sąlygose, jos nepraranda vil
ties ir nuotaikos. Švenčia tau
tines ir bažnytines šventes, dai
nuoja lietuviškas dainas ir labai 
gražiai tarp savęs sugyvena.

Apie ruoštą “pučą”
Čekoslovakijoj^

PRAHA. — Apie Prahoje ruo 
štą buv. karininkų “pučą” dau
giau duomenų paskelbė čekoslo- 
kavų kam. profes. sąjungų or
ganas ‘Prace”. Esą, nacionalis
tai norėję užimti Prahos radio
foną ir paleisti iš kalėjimo kali
nius, o patį kalėjimą padegti.

Vienas iš suokalbininkų pla
ną išdavęs, ir suėmimai prasidė
jo dar nepradėjus kaip reikiant 
veikti. Pajutusi pavojų, viena iš 
sąmokslininkių išsitraukusi re
volverį ir nušovusi vieną saugu- 
imetį. Suimami sąmokslininkai 
neparodė jokio pasipriešinimo. 
Tarp jų esąs ir vienas pulkinin
kas, o sąmokslui vadovavęs J. 
Jirašekas. Sąmokslininkai “lik
viduoti”. *

(Tačiau Vakaruose nemano
ma, kad rimtai būtų buvęs pro
jektuotas sukelti pučas. Grei- 
mės psichozė privertė paskelbti 
čiausiai po Poznanės įvykių bai- 
pirmo laipsnio aliarmą.)

Nori apkaltinti
Vakariečius

PARYŽIUS. — Kaip praneša
ma iš neutraliosios Šveicarijos, 
Lenkijos raudonieji, iš Maskvos 
gavę instrukcijas, ruošiasi Poz
nanės sukilėlių teisme paversti 
didžiule priešvakarietiškos pro
pagandos kompanija. Sovietai 
čia turi mintį iškelti tariamą 
JAValstybių padėjimą, organi
zuojant neramumus satelitiniuo
se kraštuose.

Geležinkeliy streikas 
Italijoje

ROMA. — Apie 200,000 Itali
jos geležinkelių darbininkų ap
leido savo darbus, išeidami į 24 
valandų streiką, pačiame turis
tų antplūdyje šiame krašte.

Kalendorius

Liepos mėn. 25 d.: Šv. Jokū
bas; lietuviški; Mangirdas ir 
Aušra.

Saulė teka 5:38, leidžiasi 8:17.

Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien — 
giedra ir šilta. Augščiausia tem
peratūra apie 85". Ketvirtadienį 
— jokių esminių pasikeitimų.

Prez. Eisenhoweris sugrįžo iš 

turėtos Panamos konferencijos
.... WASHINGTON, liepos 24 d. — Prezidentas Eisenhoweris 
šiandien sugrįžo iš Panamos šiltai pasveikinamas, jį pasitikti 
atėjusį, viceprez. Nixiną, Kitam savo bendrininkui — Harold 
Stassen prezidentas tik trumpai paspaudė ranką, galimas daik
tas, todėl, kad šis vakar vakare pasisakė prieš Nixono kan
didatūrą.

Pirmadienį,., paskutinę savo “
vizito Panamoje dieną, Eisenho-
weris matėsi su septyniais Ame
rikos kraštų prezidentais. Tada 
jis nuvyko į Kanalo zoną, kur 
gyvena daug JAValstybių pilie
čių ir kur jis pats kartą tarna
vo kaip armijos karininkas. Po 
to, Eisenhoweris sugrįžo į Pana
ma City ir čia vėl kalbėjosi su 
4 prezidentais atskirai.

Savo pasitarimo metu su Pa
namos prez. Ricado Arias Espi- 
nosa, Eisenhoweris pasirašė bi- 
lių dėl tilto per Kanalą ties 
Balboa vietove. Tai buvo jo pa
skutinis atliktas formalumas 
prieš išslirendant į Washingto- 
ną.

Išrinktas Hopkins
Un-to prezidentu

BALTIMORE. — Dr. Milton 
Eisenhower, JAValstybių pre
zidento brolis, yra išrinktas aš
tuntuoju John Hopkins univer
siteto prezidentu. Jis anksčiau 
buvo Pennsylvanijos valstybinio 
universiteto prezidentu, o nuo 
šio rudens pereis vadovauti šiai 
mokslo įstaigai. Dr. Eisenhowe- 
ris pakeis dr. Lowell J. Reed.

• 1955 m. nuo •džiovos Kana
doje mirė 1,562 asmenys.

Panamos preaidentan Richard M. Arias (dešinėje) sveikinasi su Kubos 
prezidentu Fulgeneio Batistą, kai. pastarasis atvyko į Amerikos vals
tybių organizacijos konferenciją, kuri buvo Panamos mieste. (INS)

Pasitrauksi JAV 
ambasadore Romoje?
r

ROMA. — Italijos žinių agen
tūra ANSA, savo pranešime iš 
Washingtono, sako, jog atrodo, 
kad Olare Booth Luce nori pa
sitraukti iš jos ambasadoriaus 
Romoje posto šių metų lapkri
čio mėn.

ANSA praneša, kad Luce 
sausio mėn. nori išleisti knygą 
iš savo ambasadoriavimo metų. 
Taip pat yra pridedama, jog ji 
vėliau gali būti paskirta į kurį 
nors kitą Europos valstybės 
miestą. •

• Atstovą Rūmai priėmė ir 
sugrąžino Senatui bilių, kuriuo 
yra pakeliamos algos ambasado
riams. Augščiausias atlyginimas 
dabar sieks 28,500 dol., arba 
2,500 dal. daugiau negu kad bu
vo iki šioliai.

• Atstovą Rūmai sutiko, 
kad New Yorko uoste esanti 
Bedloe salelė, kurioje stovi Li
berty statula, būtų pavadinta 
“Miss Liberty” vardu.

• JAValstybės siunčia Kari 
R. Bendetsen į Manilą peržiūrė
ti 1947 m. JAV — Filipinų susi-1 
tarimą dėl kariuomenės bazių.

H. Stassen palaiko
Chistian Herter

WASHINGTON. — Preziden
to Eisenhowerio artimųjų ben
drininkų grupės narys Harold 
E. Stassen pareiškė, jog jis vi
ceprezidento pozicijai vietoje 
Nixono siūlo Massachusetts gu
bernatorių Christian A. Herter. 
Jis pažymėjo, kad duomenys pa
rodė, jog Herter būtų stipresnis 
kandidatas išrinkimui.

J. T. gen. sekretorius
išvyko į Ženevą

KAIRO, Egiptas. — Jungti
nių Tautų gen. sekretorius Dag 
Hammarskjold lėktuvu išskri
do į .Ženevą, Šveicarijoje. Jis 
Kairo mieste pirmadienį turėjo 
slaptą pasitarimą apie įtempimą 
Vid. Rytuose. Prieš išvažiuoda
mas Hammarskjold pareiškė, 
jog jis žada Vid. Rytuose vėl 
lankytis spalio mėn.

Trumpai iš visur
• Bristol universitetas Angli

joje pradėjo specialų Jiursą dra
mos studentams per radijo, fil
mas ir televiziją. Tokios rūšies 
kursas yra pirmasis Anglijoje.

• Wesley R. Struble perplau
kė Erie ežerą, turintį 12'/2 my
lios, su surakintomis rankomis.

• Pirma Peru valstybės plie
no liejykla buvo vakar atidary
ta Chimbote mieste.

• Kilgore, Tex. miesto biblio
tekos vedėja Margaret J. Hoyal 
praneša, jog iš šios viešosios 
bibliotekos daugiausia "yra pa
vagiama religinio turinio kny
gų-

• Miami mieste, Floridoj bu
vo atleista 300 streikuojančių 
atmatų surinkėjų.

• Britą ekspedicija Pakistane 
įkopė į 23,800 pėdų turinčią vir
šūnę, žinomą kaip Muztagh bok 
štą.

• Turkijos laivyno laivai su 
42 patrankų šiūviais Istambule 
pasitiko vizituojantį Pakistano 
prezidentą Iskander Mirza.

• 18 filipiniečių skautą atvy
ko aplankyti J A Valstybes, šian 
dien dar yra laukiama atvyks
tant 17 japonų ir 12 korėjiečių 
skautų.

i
• Port Saido, Egipte uosto, 

krovėjai baigė 6 savaites užtru
kusį boikotą prieš prancūzų lai
vus. Jie jį buvo pradėję kaip pro 
testo ženklą dėl Prancūzijos 
vedamos politikos Alžerijoje.

v

Šen. Paul Douglas pateikė Senatui 

dvi svarbias rezoliucijas
WASHINGTON, D. C., liepos 24 d. (Telegrama Alto 

pirmininkui L. Simučiui). — Aš ir senatorius Humphrey, 
Senatui tik ką pateikėm dvi rezoliucijas. Pirmoje iš jų yra 
kalbama apie visų rusų kariuomenės dalinių atitraukimą 
iš Rytų Europos ir Pabaltijo okupuotų kraštų bei apie lais
vų rinkimų pravedimą. Antroje rezoliucijoje reikalaujama 
pasiųsti stebėtojus į Poznanės darbininkų teisiną

Senatorius Humphrey užsienių ryšių komitete šioms 
rezoliucijoms stengsis gauti eigą dar šios sesijos paskuti
nėmis dienomis.

Aš siunčiu Jums oro paštu taip pat šių rezoliucijų 
kopijas.

Paul H. Douglas, 
JAV senatorius

Liberalų vadas Madariaga liepia 

neužmiršti pavergtųjų tautų
Pasižymėjęs pasaulio liberalų vadas Salvador de Madariaga 

žinomajame liberalų dienraštyje “Neue Zuercher Zeitung” (Nr. 
186/1956) įspėja nuo “tušči; žodžių pavojaus”.

Nurodęs vis stiprėjantį neu
tralumo frontą”, kuriame pir
moj eilėj pasireiškia triumvira
tas iš Nehru, Tito ir Nasse- 
rio, pastebi, jog šie trys vy
rai reprezentuoja pasaulio poli 
tikoje vis didesnę reikšmę 
įgaunantį “aktyvųjį neutraliz- 
mą”, kuris nieko bendro neturi 
su Šveicarijos neutralumo poli
tika arba nesidedančios į jokius 
blokus Švedijos neutralumo kur
są.

Šie trys vyrai stengiasi tiek 
iš Rytų, tiek iš Vakarų išgauti 
kuo daugiausia savo kraštams 
naudos. Tito yra komunistas, 
Nehru atstovauja daugiau libe
raliajam socializmui, o Nasser 
yra arabas, gi jie visi trys už 
savo iškilimą yra daugiau dė
kingi politinei konsteliacijai.

Iš esmės Vakarų ir Rytų 
konfliktą Madariaga stengiasi 
suvesti į laisvojo pasaulio ko
vą su komunizmu, su komunis
tų partija, vadinasi — ideologi
nė kova. Madariaga nusiskun
džia Vakarų rodomu nelaimin
gajai Rytų ir Viduurio Euhopai 
abejingumu ir nuolatos karto
jamomis klaidomis, kuriomis 
reikalaujama “vis naujų pasi
kalbėjimų su rusais”.

Nepalaužiamai ištikimas Va
karų orientacijai iš Vakarų val
stybių vyrų yra palikęs Ade- 
naueris, kurį Madariaga vadi
na “įžvalgiausiu, daugiausia 
įsitikinusiu ir kitus įtikinančiu 
Vakarų valstybininku”. Užtat 
jį Sovietai nori pašalinti pir
moj eilėje.

Tačiau ir tarp vokiečių gausė
ja balsų, kurie nori pasiekti Vo
kietijos apjungimo išsižadėda
mi Rytų Europos išlaisvinimo.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Kino artistė Rita Hayworth vakar buvo sužeista 

Londone jos automobiliui susidūrus su sunkvežimiu.
— Vakar Senatas aprobavo administracijos pasiūlytą 

4,110,920,000 dol. sumą užsienio paramai.
— Dviejų suunkvežimių susidūrime Rio de Janeiro mie

ste žuvo 14 darbininkų.
— Graikijos karalius Paul I, karalienė Frederiką, 

princas ir dvi princesės pasitiko 9 dienų vizitui į Graikiją 
atvykusį Jugoslavijos prez. Tito su savo žmona Jovanka.

— Tunisijos valdžia aprobavo pirmąjį JAValstybių 
ambasadorių toje šalyje — George Lewi Jonės, Jr.

— Peipingo radijo praneša, kad nacionalistinės Kini
jos lėktuvai nuskandino du komunistinės Kinijos žvejybos 
laivus netoli Fukien kranto.

— Du Kanados JT paliaubų delegacijos stebėtojai bu
vo sunkiai sužeisti minos, {sprogusios neutralioje srityje 
prie Scopus kalno.

— JAValstybės užbaigė šių metų atominių ginklų 
bandymo serijas Pacifike.

— Egipto prezidentas Nasser vakar piktai užsipuolė 
JAValstybės, kam ji atsisakė finansuoti Asvvan užtvanką.
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Kiekvienam protaujančiam žmo
gui yra aišku, kad Sov. Sąjun
ga sutinka tik su tokiu Vokieti
jos apjungimu, kuris garantuo
tų išliksiant ir toliau dabartines 
Rytų zonos institucijas bei jos 
“socialinius laimėjimus”.

Iš tikro tat reiškia ne ką ki
ta, jog Rytinė zona negalės bū
ti išlaisvinta. Tai “Vokietijos 
apjungimas Rytinės zonos neiš- 
laisviriant”, aiškiau tarus — 
tai joks apjungimas.

Madariaga įspėja, kad tokie

mostai yra labiausiai pavojingi. 
O lietuviai prie to įspėjimo pri
dėtų: kai kieno norima eiti tuo 
pat keliu, kuris buvo pavartotas 
ir Lietuvoje: tai kelias — “Vil
niaus mūsų,, o Lietuva rusų”... 
Dėl tokio kelio pavojingumo Ma^ 
dariaga ir įspėja visus tuos, 
kurie tariasi išsikovosią sau 
saugumą ir gerovę norėdami nu
rašyti pavergtuosius...

Naujasis Britanijos ambasadorius 
J.A. Valstybėms Sir Harold Caccia, 
kuris užėmė Sir Roger Makins vie
tą,
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Los Angeles, Calif.

Triumai ,
— JAV Lietuvių Bendruome

nės Los Angeles apyl. gegužinė
įvyksta š. m. liepos 29 d. prie

ti ir gal vieną dieną paversti į 
rimtą anglišką laikraštį angliš
kai skaitantiems JAV lietu
viams. Šiuo metu biuletenį tvar 
ko Laura Yucius ir L. Valiukas. 
Ateity prie to darbo prisidės

i.

Lake Enchanto. Tai bus pirmoji Milton Stark, “Lietuvių Dienų“
didesnė lietuvių išvyka šiais me
tais . Bus lietuviška programa, 
kurią atliks muz. Br. Budriūno 
ved. vyrų oktetas, L. Zaikienės 
vad. tautinių šokių grupė ir kt. 
Šeimininkės yra pasiryžusios vi
sus gerai pavaišinti. Liepos 15 
pąreogimų komisijos narės (S. 
Waitek, O. Pulkauninkieriė, A. 
Lukšienė, BV. Šimkevičienė, S. 
Tamulaitienė ir P. Raulinaitie- 
nė), susirinkusios pas apylinkės 
pirm. dr. K. Alminą Aptarė vi
sus ūkiškus reikalus ryšium su 
ruošiama gegužine ir pasiskirs
tė darbais. Šiuo metu parengi
mų komisijai vadovauja pirm. 
S. Waitek, vicepirm. A. Lukšie
nė ir sekr. Br. Šimkevičienė. At 
rodo, kad Los Angeles ir apylin
kės lietuviai liepos 29 d. visais 
keliais judės į visų lietuvių ge
gužinę prie Lake Enchanto.

— Onos Bielskienės, Lietuvos 
konsulo dr. Ji J. Bieskio žmo
nos vardadienis buvo atšvęstas 
liepos 22 d. Bielskių rezidenci
joje, West Los Angeles. Gražus 
būrys šeimos artimųjų ir koloni
jos veikėjų praleido sekmadie
nio popietę pas malonius ir vai
šingus Oną ir Julių Bielskius. 
Ona Bielskienė šiuo metu yra 
LB vietos apylinkės moterų ko
miteto pirmininkė.

— Laura Yucius, L. Valiukas 
ir A. Kunickas atstovaus Lietu
vos Vyčių Los Angeles kuopą 
šių metų Chicagos suvažiavime. 
Kuopa yra pasiryžusi iškovoti 
1957 metų seimą Los Angeles 
miestui. Iš daugelio kuppų jau 
gauti atsiliepimai: visi noriai 
balsuosią už Los Angeles kuo
pos (133) pasiūlymą 1957 metų 
seimą suruošti Hollywoode, Ca
lif. Kuopa jau išleido savo biu
letenio pirmą numerį — “The 
Knights of Lithuania News”. 
Tai spaustuvėje spausdintas 
dviejų puslapių biuletenis. At
eityje norima šį biuletenį didin-

angliškos dalies redaktorius. 
Kuopos liepos mėn. susirinkime, 
kuris įvyko liepos 20 d. vakare 
parapijos salėję, Laura Yucius 
ir L. Valiukas pranešė, kad jie 
abu kandidatuosią Chicagos su
važiavime į centro valdybos pos
tus.

— Long Beach, Cal., lietuviai,
susibūrę į LB vienetą, parodo 
gražią veiklą. Liepos 15 d. te
nykščiai lietuviai buvo susirinkę 
gegužinei ponios Eselun sode 
(1445 E. Hill Str., Long Beach, 
Calif.). Daugumas jų yra čia gi 
mę ir
skambėjo lietuviškos dainos, vi
si mėgino kalbėti lietuviškai. LB 
Long Beach apylinkei energin
gai vadovauja Vincent Archis 
(959 "East Broadway, Calif.). 
Jis suorganizavo apylinkę prieš 
pora metų ir iki šiol jai tebeva
dovauja. Sakėsi kad narių skai
čius vis didėjąs, tunį žymių as
menų savo tarpe: tris dakta
rus, vieną JAV armijos pulki
ninką (Smith), buv. filmų šo
kėją Krančių ir kt. Esanti tik 
viena bėda, kad nėra apie LB 
jokios literatūros angliškai. To
kių nusiskundimų yra iš dauge
lio vieįų. Centras rimtai turėtų 
susirūpinti ir skubiai tokios li
teratūros angliškai išleisti. LB 
juk nenori ribotis tik naujai at
vykusiais ! - PR.

Algird Pivaronas, VVilliam J. Ka 
reiva ir advokatas Frank Zo- 
gas.6 v

Lietuvių Prekybos Rūmų va
dovybė kviečia visus lietuvius, 
aktyvius golfininkus ir kitus, da 
lyvauti šioje Lietuvių Golfo die
noje. Jūs tikrai nesigailėsite 
praleidę dieną atviroje gamtoje, 
puikiame Southmoore Country 
Club lauke. .A. B.

Or. Nina KRIAU6ELIŪNAITŽ
- (Gydytoja Ir Chirurgė, 

ISOTKMŲ LIG v IK AKUŠERIJOS
SPECIALI Sl'fi 

1760 Wert 71 it Stroei
(Kampas 7lst Ir Callfornlai 

IM. ofiso Ir rez. REpublle 7-4140 
VaL 11-3 Ir 0-0 v. ▼. šešt. 1-4 p. p.

Prišmlmas tik pagal susitarimų.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas i 4255 W. 63rd St. 
Ofiso teL REliance 5-4410 

Heald. tejef. GltovchlU 8-0817 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m. 

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

■

Panama pagerbė prez. Eisenhoweri
Prezidentas Eisenhotveria sveikinasi su Rivyardo M. Arias (kairėje), 
Punktuos prezidentu. Piezidentui Eisenboweriui įteikta Panames aukš
čiausias ženklas — Aniador (iuerreno medalis. Prezidentas Eisenho- 
tveris dalyvnvo Amerikos prezidentų konferencijoje, įvykusioje Pana
moje. z (INS)

dabar užsiregistravo daugiau tuvoje ši sporto šaka nebuvo 
augę" lietuviai/ bet llar kaiP 200 žaidėjų. Ligi Lietuvių! praktikuojama, bet atvykę į šią

Golfo dienos, kuri įvyks rugpj’- 
čio 15 d., tikimasi dar užsiregist 
ruoš koks šimtas golfininkų. Į- 
doųiu, kad šiais metais į lietu
vių golfo žaidynes atvyksta gol
fo žaidėjai ir iš kitų miestų 
miestų. Žaidynių metu paaiš
kės. kas bus 1956 metų lietuvių 
golfo nugalėtoju čeųipionu 
Kitų metų golfo žaidynėse vyrų 
grupėje pasižymėjo šie lietu
viai golfininkai: Stanley Tra
nas, Matthew Bertash, Algird 
Pivaronas, Peter C. Massie, Ju
lius Brenza, Vytold C. Yasus. 
Moterų grupėje — A. Sereika, 
A. Bertash, M. Bertash, L.iPa- 
kel. Šių metų varžybose žada 
iškilti nauji vardai. Kai kas 
spėja, kad pirmas vietas turi 
progos laimėti vienas kitas ir iš 
naujųjų ateivių tarpo. Nors Lie

Chicagoje.
Lietuvių Golfo Aiena

Šiais metais1 Lithuanian Cham 
ber of Commerce o± Illinois ren
giama Lietuvių Golfo diena ža
da būti viena didžiausių. Jau

AR VERTA?
$2.00 Į 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., Denver, Colorado

iiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

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

Gera maudymuisi vieta 
IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

STATYBAI
IR NAMŲ!
PATAISYMUI
PRISTATOM
Visokių Rūšių
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

TeL Vlctory 2-1272
Apkainavimą iy Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

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

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

Opening, įvykstant} 1957 m. sausio mėnesį.

TeL ofiso RE. l-ttrvo, rez. I’R. 4-73*1

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—0 

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

šalį kiikurie ateiviai pamėgo 
golfo žaidimą ir čia pasiekė jau 
gerų rezultatų.

Po golfo žaidynių Southmoo
re Country Club patalpose, 131 
ir Southvvest Hįghway, Palos 
Park, III., įvyks laimėtojams pri 
zų ir dovanų įteikimas. Chica
gos lietuviai biznieriai golfo žai
dynėms paskyrė visą eilę bran
gių dovanų. Julius Kuzas Lie
tuvių Golfo dienai jau turi 10 
prizų. Dan Kuraitis, Anthony 
J. Rudis, Stanley Balzekas, 
John W. Pachankis, William J. 
Kareiva ir Algird Pivaronas taip 
pat jau paskyrė vertingas do
vanas.

Lietuvių Golfo dienai roušti 
komitete pirmininku yra Peter 
C. Massie, nariai: Julius Kuzas,

* DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES D8 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

8322 So. We»tern Avenue 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-3 vat. 
rak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3330
Res - telef. U'Albrook 5-6074

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI LR CHIRURGAI
2900 VVest 5lst Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
21kl 4 Ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 
penkt 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet Šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 8-1795 
Rez, tel. GRovefaUl 8-5603

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Seštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutartj 

Telef. ofiso IiAfayette 3-6018 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

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

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomisi. G. TELEVISION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

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

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir
tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada išmokėjo ir išmoka aukštesnius dividendu; 
ir teikia pelningesnių* ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytojoms visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnav imus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iš keičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 

kias pinigines operacijas. ,
Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,1(00. 

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

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

CURRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KCDlKię IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

TIM South Western Avonaa
(MEDICAL BUILDING) 

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

Oflce tel. RE. 7-1188 
Res. tol. VVAlbrook 5-3786

Tel. ofiso YA. 7-6557, rea. RE. 7-4088

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Wegt 47th Street

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

DR. A. MACIŪNAS
6700 S. Wood Street

Atostogose iki rugp. 2 dienos.
Reikalui esant prašom kreip

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

Ofiso tel. CLlffside 4-3898 
Rezidencijos: LAfuyette 3-1179

DB. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisui: 30 North Wnckcr Drivc 

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

Tel. CEntral 8-3304 
5003 VVest Itttli Str., Cicero 

Vai. kasd. &—8, šeštad. 1—3 
Tel. TOuidiall 3-0050 

Kiru laiku ir trečlad. susitarus 
ltozid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA EB «

SrEO. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. Sist St
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri,

Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1 -b, treč. ir šešt. paga! suta rties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westera Aveaae 
Chicago 29, tu. 

Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpublle 7-4900 

Rezidencija: GRovehlll 8-8191

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 dr nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo, 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartj 
Ofiso tel. Virginia 7-0036

Rezidencijos tel. UEverly 8-8244 

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Ava. 

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

Ofiso telef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatv«) 
Ofisas bus uždarytas igi 

rugpjūčio 5-tos dienos.

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1853 W. 103 St., Beverly Hllls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllmaa 5-67*8 
, Huto — UEverly 8-31)40

Ofiso HEmloek 4-5815 
Rez. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS •
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS

DR. J. 1. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Street

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

LAfay.'Uc 3-194b 
Mum ii — CEdarcrest 3-<788

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI LR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pūgai sutarimų 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Reaid. 2487 
W. 62nd St., tel. Rcpublie 7-8818.

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenna
(Kampas Kedzie Ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South YVestern Avenus
Atostogose iki rugpjūčio 

mėnesio 20 dienos.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 Iki 4 ▼. p. p. Ir 6—8 v. vak.

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PKospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9100

DR. ONA VAŠKEVIDIUS
(VaAkevičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGB 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-3 p.p. Ir nuo 6-8 vai. 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadlsnlals
Ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct.. Cicere 
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-8 irai. 

vak. šeštadieniais 10-2.
Trečiad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLyinpio 2-1*81

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublle 7-2290
Sl’ECI. CHIRURGINES IR 

PRTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

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

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

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

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

10 vai. ryto iki 4: trečiai. Ir sek-nad. 
tik susitarus.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI! 

(LIETUVIS GYDYTO.IA8)
2500 VVest 6Srd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 _
iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta J Jelgn*

Tel. ofiso YA 7-4787, res. PR •> 10*v

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8: trečlad., Seš

tad. ir sekmad. tik pagal sutartj.

Tel. ofiso? VJctory 2-1581
Rez. Vlctory 9-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

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

Prlšmimo valandos kasdien: 1-4 p.p« 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.
—T-------------------- -------
Tel. uriso PR. 6-6446, rez. HE. 4-S15«

DR. F. C. WINSKUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 8-6659

DR. P. Z. ZAUT0RI8
1821 So. Halated Street 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. I’R 6-6A69 
Rezid. 8600 S. Artesian Ava

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETIVis AKIŲ GYDYTOJAM 

Virš 95 metų patyrimo
Tel. YAids 7-1829 
Pritaiko akinius, 
Kreivas akla f

ištaiso.
Ofisas ir skinti; dlrbtuvfl
756 VVest S5th Street 

Vai nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadienj 10-1 18 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

Telefonas GRovehlll 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALIST1

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

susitarimu išskyrus trečiadienius
2422 VVest Marąuette Rd.

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 VVest 59th Street 

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

Tel. oftao Ir huto Gl.ymplo 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero
Atostogose ikį rugpjūčio 

mėnesio 4 dienos.

Ofiso telef. LAfayotte 8-3210, Jei 
neatsiliepia, šauk i te KEdzie 1-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGB

4140 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus

neatsilieps vlršrnlnGti teiefunal 
Šaukite Mlduay 3-OOO1

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ort hopedaH - Protezlstas 

A pa ratai-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supports) Ir Lt. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
GRTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2860 W. 83r<l St. Chicago 29, HL 
Tel. PRospcct 6-5084.

Skclbkitės “Drauge”!

2334

«■

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

Oakley Avė., Chicago 8, IU. TeL Virginia 7-6941» 7-49 49
Kntered as Second-Clasa Matter March 81, 1916, at Cbloago, Illlaols 

Unde. the Act of March S, 1879.

Member of the Catholic Press Ass’n 
Published daily, ezept Sundays, 

by the
IJtbuanlan Cathollo Press Society 
PRUNUlIlIUTAi Metams
Chicagoj Ir Cicero] $9.00
Kitur JAV lr Kanadoje 68.00
UMenyJs >11.00

SUBSCRIPTION RATES 
$8.00 per year outsi Is of Cbloago 
$9.00 per year In Chicago A Clsoce 
$8.00 per year lą^ Canada 
Foreign *" ““ ------
% metų B mln. B mSa.

6.00 $1.76 «1.I6
$4.60 91.66 61.06
$6 60 66.66 61.61

Redakcija straipsnius taiso savo nuožlOra Nesu naudotų strslpsnlą ne
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NAUJI DOUGLAS ŽYGIAI
Šios dienraščio laidos pirmame puslapyje rasite mums pri

siųstą senatoriaus Paul H. Douglas telegramą, kuri savaime 
yra labai aiški. Ja pats senatorius šiuos žodžius rašančiam 
praneša, kad jis padaręs JAV Senate naujų žygių pavergtųjų 
tautų laisvinimo reikalu. Tie žygiai padaryti labai ir labai laiku.

Didysis mūsų draugas šen. Douglas Senatui pateikė dvi 
rezoliucijas, kurių priėmimas ne tik pageidaujamas, bet jis ne
paprastai daug pasitarnautų tautoms už geležinės uždangos.

Pirmoji šen. Douglas rezoliucija reikalauja Senatą priimti 
nutarimą, kad Sovietų Rusija būtų paveikta atitraukti visas 
savo karines jėgas iš Rytų Europos bei Pabaltijo valstybių irx 
sudarytų sąlygas tų tautų žmonėms pravesti laisvus rinkimus.

Šis reikalavimas yra daromas laiku, nes naujieji Kremliaus 
ponai, besilankydami užsieny ir besišypsodami nuo ausies iki 
ausies, kaltina savo pirmtakūną ir bendradarbį Staliną už visas 
padarytas klaidas, skriaudas žmonėms \ ir visas kitas šunybes. 
Stalinas yra padaręs' didžiausią skriaudą Pabaltijo ir kitoms 
tautoms, jas okupuodamas, persekiodamas ir naikindamas. Sta
linas smerkiamas ne tik užsienyje, bet ir pačioje Sovietų Sąjun
goje. Todėl laikas yra pareikalauti, kad Chruščevas, Bulganinas, 
Žukovas ir kiti savo žodžius imtų vykdyti, parodydami laisva
jam pasauliui, kad jie ves kitokią vidaus ir užsienio politiką. 
Vaizdžiausias to įrodymas būtų atitraukimas visų savo karinių 
ir administracinių jėgų iš visų Stalino okupuotųjų kraštų, lei
džiant jiems pasirinkti tokią valdžios santvarką, kokios gyven
tojų daugumas norės, ir tos santvarkos priešakyje pastatyti 
tokius žmones, kokius daugumas pasirinks.

Priėmęs šen. Douglas rezoliuciją, Senatas turėtų kreiptis 
į Jungtines Tautas, kad jos darytų žygius nutarimui įgyvendin
ti. Žinoma, toks kreipimasis į Jungtines Tautas turėtų eiti per, 
vyriausybę, kuri ne visuomet yra palanki panašaus turinio re
zoliucijoms. Tačiau, jei to reikalaus Senatas, jei ir Atstovų 
Rūmai tam pritars, jei ir pati visuomenė stipriai stovės šen. 
Douglas rezoliucijos užnugaryje, vyriausybė neturės kitos išei
ties, kaip tik vykdyti Kongreso valią. Nereikia užmiršti, kad 
Amerikos Lietuvių Taryba daugelį kartų yra reikalavusi iš JAV 
vyriausybės, kad priverstų sovietus atitraukti iš Lietuvos ir ki
tų Pabaltijo valstybių visas jėgas, kokios ten buvo atgabentos. 
Bet mūsų balsas būdavo balsu tyruose. Į Senato akciją turės 
kitaip atsižvelgti.

Labai svarbi yra antroji šen. Douglas rezoliucija. Ja rei
kalaujama, kad JAV pasiųstų savo stebėtojus į Lenkiją, kuomet 
bus teisiami Poznanės sukilėliai. Vargu Maskva ir Varšuva su
tiktų įsileisti į teismą tokius stebėtojus iš užsienio. Bet reika
lauti reikia. Temato Lenkijos ir kitų komunistų pavergtų tau
tų žmonės, kad JAV rūpinasi jų likimu, kad jos nori gelbėti 
gyvybes tų, kurie aukojasi dėl jų laisvės ir jų gerovės.

Ir šie nauji šen. Douglas žygiai Senate yra nuoširdžiai 
sveikintini.

ANGARIETĮ - ALEKSĄ REHABILITAVUS

O kaip su priedu? t

i Beabejo mūstį malonūs skaitytojai domisi, kas atsitiko su 
šen. Douglas priedu prie užsienio paramos įstatymo, kokio li
kimo susilauks Senato nutarimas skirti pavergtųjų laisvinimui 
milionus dolerių? Galutinio atsakymo į tai šiandien dar ne
turime. Neturi ir jo autorius šen. Douglas.

Liepos 20 d. rašytame Alto pirmininkui laiške, dėkojant už 
pasiųstus sveikinimus ir persiųstą Lietuvių Kultūros Kongreso 
padėkos ir sveikinimo rezoliuciją, šen. Douglas sako: “Kovą dar 
tebevedu’’ (I am keeping up the fight). Mūsų visų nuoširdžiausi 
linkėjimai tą kovą laimėti visu pilnumu.

KORĖJOS KARO PALIAUBŲ METINES
1950 m. birželio 25 d. komu

nistai peržengė 38 paralelę, pra
dėdami betikslį karą Korėjoje. 
1953 m. liepos 27 d. Panmun- 
jome buvo pasirašyta karo pa
liaubų sutartis.

Tai nebuvo jokia taika, tai tik 
laikinas uždarymas žaizdos, iš 
kurios kiekvienu momentu ga
lėtų vėl lietis nekaltas kraujas. 
Šio karo nelaimėjo nė Kinija, nė 
JAV, nė Jungtinės Tautos.

Trijų metų karas atnešė mil
žiniškus nuostolius. JAV pra 
rado 149,500 vyrų (25,000 už
muštų). Kinija paaukojo dau
giau dviejų milionų karių, civi
lių žuvo apie 500,000. Beveik 
visa Korėja sunaikinta (50 mies 
tų ir 12,000 kaimų neliko nė 
ženklo). Ir katalikų Bažnyčiai 
milžiniški nuostoliai: šiaurinėje 
Korėjoje sunaikintos gražiai žy- 
dėjusios Kanko ir Tokugen mi
sijos; pietuose apgriautos Seoul, 
Keijo, Kwoszu, Shunsen ir Tai
ku misijos.

Korėjos karas buvo devinta
sis, kuriame dalyvavo JAV. Pir 
masis buvo revoliucijos karas 
(1775 — 1783), pareikalavęs 
18,814 gyvybių; antrasis — 
1812 m. karas, užsitęsęs du me
tus ir 7 mėn., netenkant 6,765 
karių; Meksikos karas tęsėsi 17 
mėnesių ir jame žuvo 16,401; 
civilinis karas (1861 — 1865) 
su 155,000 kritusių; Ispanijos 
ir JAV karas, trukęs tik keturis 
mėnesius ir pareikalavęs 9,500

— 1902) JAV neteko 7,0?5 žmo 
nių; I Pasaulinis karas, kuria
me JAV dalyvavo 19 mėnesių, 
netekdama 364,000 karių, padė
jo laimėti sąjungininkams; II 
Pasaulinis karas, kuriame JAV 
dalyvavo tris metus ir 8 mėn., 
paaukojant 1,067,000 žmonių, ir 
čia JAV dėka buvo laimėta.

Žurnalas “Komunistas“ Nr. 4 
(1956 m.) pasisako, kad “Beri- 
jos gauja nukankino ištikimąjį 
komunistų partijos sūnų Zigmą 
Angarietį - Aleksą”.

Čia prašosi tokios mintys: Z, 
Aleksą - Angarietį "Berijos gau 
jai” turėjo kas mrs pakišti, į- 
skųsti — tad “kp istorikai’* tą 
bylą turėtų iš -pagrindų išnagri
nėti ir Z. Aleksos nužudymo 
kaltininkus tikroj šviesoj paro
dyti; tuomet, be Stalino, nu
bluks ir dabar augštai pakylėti 
kaikurių lietuvių komunistų var 
dai. Kartu — kaip dabar bus su 
Vinco Kapsuko kuriamu idolu, 
nes tiedu vyrai visą laiką gyve
no ir dirbo labai nesutikdami.

Z. Aleksa rimtais faktais įro
dė, kad Vincas Kapsukas yra 
daug žalos pridaręs komunistų 
partijai. Užtenka tik pavartyti 
1926 metų žurnalo “Komunis
tas” puslapius — ten gausu to
kios medžiagos, kuri . nusako 
Kapsuką buvus didelį vėjavaikį, 
nuotaikos veikėją, bet ne nuo
saikų komunistą, gerą Lenino 
mokinį. Dėl nešališkumo^ tenka 
pastebėti, kad Z. Aleksa tikrai 
tiek savo veikimu, tiek savo 
raštais buvo nuosaikus, nesu
svyravęs ir nesuabejojęs Lenino 
mokinys, rusifikatorių talkinin
kas. Būtų visiškai komunistiš
ka, jei V. Kapsuko vietoj atsi
stotų Z. Aleksa.

O kaip bus su kitais?

Z. Aleksa jau rehabilituotas, 
o kaip bus su kitais komunis
tais, kąrtu su Aleksa dirbusiais 
ir kartu su juo ar anksčiau arba 
kiek vėliau pačių komunistų nu
žudytais, kaip štai: buvusiu Lie 
tuvos kp centro komiteto nariu, 
kamunistų laikraščių bendradar 
biu J. Šlepečiu, mokt. Jakševi- 
čium, rašytoju Zigmu Valaičiu - 
Paprūsiu, dailininku - skulpto
rium Palavinsku, kariais Putna 
ir Uborevičium, ekonomistu, 
spaudos bendradarbiu, raud. ar
mijos archyvo tvarkytoju, R. 
Rasiku, teisininku ir teisės spau 
dos bendradarbiu Pašukaniu ir 
kitais — ar jie taip pat bus re- 
habilituoti? Visi šitie vyrai, 
kaip ir Z. Aleksa buvo baigę 
augštąsias mokyklas, kiti jų 
mokėsi augštesnėse ir kaikurie 
jas baigė. Vadinasi, vyrai ge
rokai išprusę, visa savo galva, 
išsilavinimu pranešė jie nedasi- 
mokėlį Vincą Kaipsuką ir Stali
ną. Be šių vyrų likimo nušvie-

tauta vėl galės didžiuotis savo 
laisve ir demokratija.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje bendradarbiavo/ir bendra 
darbiaus, rėmė ir rems moraliai 
ir materialiai Amerikos Lietu
vių Tarybą ir jos darbus.

Paul P. Dargia, 
Seimo Pirmininkas 

Dr. M. Vinilais, 
SLA Sekretorius

timo kruvinoje komunistų parti-j nūdienėj pavergtojoj Lietuvoj 
jos istorijoje susidaro didelė ne pačių Lietuvos darbo žmonių 
spraga komunistų partijos, “vi- nūnai yra įgyvendinta sovietinė 
sų jos nuopelnų” sužymcjime ir tvarka, bet ją atnešė savo dur-

, Jei “aš” yra viskas ir jei ša
lia jo nieko daugiau nėra, ne

gali būti kalbos apie asmenybę.
N. Bonliajevas

ROOSEVELT FURNITURE CO.
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)
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susidaro nepilnas 
darbo vaizdas... ‘

rusifikacijos

Komunistuose, kai vieni kyla*, 
kiti turi griūti

Kai Zigmo Angariečio - Alek
sos vardas atstatomas kaip bu
vusio komunistų partijos gero 
sūnaus, savaime iškyla toks ne
jaukus komunistams klausi
mas: na, o kaip dabar su Lietu
vos kp centro komiteto istorijos 
instituto direktoriaus ir to insti
tuto bendradarbių likimu?

Draugas Šarmaitis kartu su 
kitais savo bendradarbiais yra 
“įrodęs”, kad 1919 — 1920 m. 
Lietuvoje sukilo darbininkai ir 
valstiečiai, norėdami įgyvendin
ti Lietuvoj sovietinę santvarką, 
bet “anglų — amerikiečių inter- 
ventai” tą revoliuciją užgniaužė 
ir Lietuvos priešakyje pastatė 
“buržuazijos valdžią”... Gi Zig
mas Angarietis - Aleksa savo 
raštuose ne vieną kartą, o kelis 
yra pasakęs ir įrodęs, kad tada 
Lietuvoj sukilimo nebūta, o 
raudonoji armija iš Dvinsko žy
giavo Lietuvon, kurdama “rev- 
komus” ir steigė sovietinę tvar
ką. O apie tuos “revkomus” A- 
leksa buvo tokios nuomonės:-

“Sovietų valdžios autoritetas 
negalėjo pakilti visur, kur tik 
pasirodė ‘revkomai’. Iš pasikal
bėjimo su dvaro darbininkais iš 
tų vietų, kur veikė toki ‘revko
mai’, aiškiai buvo matyti, kad 
darbininkai žiūri į sovietų val
džią, kaip į naujų ponų valdžią, 
tik dabar bernai bus baudžiau
ninkai ne pas senuosius dvari
ninkus, o pas buožes ir panašų 
elementą, susispietusį ‘revko- 
muose’.” (Žiųr. “Komunaras” 
1922 m., Nr. 6)5

Aiškiai ir tvirtai pasakyta. Ta 
Z. Aleksos nuomonė galioja ir

tuvai3 raudonoji okupacinė ar
mija, iš Rusi os atplūdusi. Val
džios viršt’nė°e komunistų lak
tose ir augšč'arsiame soviete 
sutūpė, šiite lizdo susikrovė vi
soki perėjūnais, L’etuvos žmo
nėms nežinomi atėjūnai, “pere- 
kulščikai”, pataikūnai ir kiti pa
našūs niekadėjai. Tikrai dabar 
baudžiauninkais yra darbinin
kai, o ponų vietoje atsisėdo vi
sokių smerdiakovų, kruglodūro- 
vų, kevzavcevų ir kitų Vinco Ku 
dirkos aprašytų viršininkų sū
nėnai,’ jų giminaičiai; Lietuvos 
žmogus jų nustumtas paskuti- 
nėn vieton, kas jų gyvi dar Išli
ko, o kiti — Sibiran mirti išga
benti.

Tik svajonė
To palties 1922 m. “Komuna- 

ro” Nr. 7, psl. 198, Zigmas A- 
leksa rašė:

“Reikia stačiai pasakyti: 1919 
m. pradžioj Lietuvos kaime dar
bininkuose sovietų valdžios var. 
das labai žemai stovėjo. Tame 
daug kalti buvo mūsų ‘revko
mai’ ir ‘sovietai’. Tai pukiau- 
sia buvo matyti antrame lauko 
darbininkų suvažiavime balan
džio mėn. 9119 m. Lauko dar
bininkai tame suvažiavime žiū
rėjo į sovietų valdžią, kaipo į 
bagočiu valdžią”...

Jei dabar pavergtos Lietuvos 
komunistai sušauktų kolchozų 
žemdirbius, tikrai įsitikintų, kad 
ligšiol lauko darbininkų pažiū
ros į sovietų valdžią visai nepa
sikeitė, o antraip — tie įsitiki
nimai dar labiau sutvirtėjo. Su 
sovietintos Lietuvos žemdir
biams toji valdžia visai sveti 
ma, iš kitur atnešta ir nieko ge
ro jiems nedavė, be skurdo. Tai, 
anot komunistų, ką jie “buržau- 
zijos valdymo” metais Lietuvoj 
turėjo, dabar pasiliko jiems tik 
nepasiekiama svajonė... (J.V.)

į savaitę. /

$39.95.
galima

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

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

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

IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI OIDOI TROPAI-NAUJAUS! KRAUSTOMO (RANK/A! 

tlStį Ntrų PATYRIMAS-PI6US1*SĄilNtH6ASMTARKAY/HAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIke«l« 5-9209

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. lr Trečiad. 3 ryto Iki 12 vai.. 
iefttad. S vai. ryto Iki 4:30 p.p. Ketvlrtad. D vai. Iki 8 vaL vak.

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO

JAV laimėjo visus karus, 
nors tai atsiėjo labai brangiai, 
užmokant gyvybėmis, viso 1,790, 
000 galvų. Tik vieną kartą JAV 
karo vadas iškėlė baltą vėliavą, 
tai buvo Korėjos kare, kur ne 
diktavo taikos sąlygų, bet kvietė 
priešą tartis.

Kokios šiandien Korėjos karo 
pasekmės? Jokios. Kova su
stojo ten, kur buvo pradėta.

T. B. M.

Sveikina Altą
Susivienijimo Lietuvių Ameri

koje keturiasdešimt devintasis 
seimas, 1956 m. liepos 2 — 6 
dienomis susirinkęs Detroit, 
Mich., ir minėdamas savosios 
organizacijos s e p t yniasdešimt 
metų sukaktį, labai augštai ver-

VERTE GRĮŽTI

Michael Šatov, buvęs Sov. Rusijos 
armijos karininkas, pareiškė Senato i 
vidaus saugumo pakomitečiui Wa- 
sliingtone, kad raudonųjų pareigū
nai vertė jį grįžti į Rusiją. Jį vertė 
grįžti į Rusiją Rotislav Šapovalov, 
Sov. Rusijos misijos Jungtinėse Tau
tose antrasis sekretorius ir Aleksei 
Petukov, Jungt. Tantose techninis 
direktorius Azijos ir Tolimųjų Rytų 
reikalams. (INS)

MOV I N G
A BENIULIS atlieka įvairius 
oerkraustymua ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tek BĮ. 7-7075 arta 
PB 8-9842

.■ei"<«S'7»?,7«S'y*^7eV7ei'..Yii\. t it

PJŪTIES METAS
ROMANAS

Tęsinys 24

Ji uždarė duris ir grįžo prie savo lovos, bet ne
gulė. Ji praklūpėjo iki aušros, ir saulės tekėjimas 
rado ją klūpančią — buvo didelė pagunda ištikus jos 
tikėjimą: ji norėjo priekaištauti ir maldauuti Dievą, 
kad Jis ištiestų Savo ranką ir nubaustų nedoruosus
— ir pirmutinį jos sūnų. Tačiau ji nuveikė gundymą
— ir lygiomis ji maldavo gailestingumo nekaltiems, 
kad saugotų juos ir, kad neapleistų nedorojo. Juk ši 
tos ir buvo valandos, kada jam reikėjo didžiausios 
paramos, nes jis buvo arčiausia priėjęs pragarą.

Ir kada ji išėjo į saulėtekį, kad pradėtų dienos 
žygius, nes ji turėjo dirbti už du — ji pamatė, kad pro 
ežerą eina namų pusėn tite, kuriems reikėjo slėptis. 
Pirmasis žengė Kazimieras ir motina matė,, kad sau
lė už jo nugaros dengė jį, kaip arnotu, gražesniu už 
auksinį. Ji galvojo, kad štai čia jis buvo, kaip trem
tinys, kaip pirmasis krikščionis — jo iškalba buvo

B-VIŲ LYGOS. KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I*

Paskolos Duodamos Namu Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVIHGS & LOAM ASSN.
6234 S. VVestern Ave. Chicago 36, ŪL

CHAME SAVIHGS & LOAM ASSM.
2555 W. 47th St. z ' Chicago 32, BĮ.

DISTRICT SAVIHGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, HL

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

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

ką jieškomą, gaudomą, ji užsiimdavo akis pamanius, 
kad jis stovi prieš būrį vyrų niūriais veidais.

Kad jis ateitų čia, kad kaip nors ateitų! Jis ateis, 
juk negali būti kitaip, niekur kitur jam nebus saugiau. 
Ji rinko jam slėptuves dar saugesnes negu pirma šiems 
dviem — jį labiau juk reikėjo slėpti, nes jo nesaugo
jo niekas. Ar nė Dievas ?

Ji stovėjo ant prieangio rankas prisidengus prieš 
saulę, ir skaičiavo, kiek laiko reikia ateiti jaunam 
stipriam vyrui. Bet jeigu aplinkiniais keliais? Jeigu 
pakeliui pakliuvo į kovos vietą? Jeigu kur nors krito, 
ne jam taikytos, šiaip sau, lekiančios beprasmės kul
kos pagautas? Ir jį atradę kareiviai įkasė kur nors, 
net ne su kareivio lavonu, o tiktai, kad nesiveltų, kaip 
gaišena, karštoje dienoje. Ir jo siela! Kur yra jo sie
la! Motina negalėjo išlaikyti šios minties, tai degino, 
kaip žarija užmesta ant rankos. Bet jos negalėjo nu
kratyti — ji buvo širdyje ir degino.

Kunigas Kazimieras būtų jau grįžęs į savo para
piją įkandin karo šūvių, bet nakvynės Šaltinio drėg
mėje susargdino jį. Jis paklausė motinos dar dieną 
ir dar dieną palaukti, kol pagis ir jį nuveš. Jis neklau
sinėjo kodėl motina taip ir gyvena, kad varsto duris 
į prieangį ir į uždurį. Kartais jis pakildavo iš lovos 
ir pro langą stebėjo ją, ji juto ir žinojo, kad jam bu
vo taip sunku pažinti jos laukimą ir nežinią, jog ne
mokėjo nė guosti jos. Geriausia buvo nesirodyti, kad 
matai, ko negali kalbėti.

Tačiau Jonas ir dabar neištvėrė; tai jisai, apsika
binęs motinos pečius, kartą išsitarė: — “Jis nužudys 
ir tave, mama, su tokiu tuščiu laukimu — juk su
pranti, kad jis negalėjo pasilikti Lietuvoj, k: d turė
jo išbėgti su maskoliais.“

ji žinojo, kad menkasis buvo pergalėtojas, nes už jo 
stovėjo Dievas.

Ji nebuvo nustebinta ,kada prisiartinus Kazimie
ras tarė: “Labai saugu ten, mama — mes ir kailinius 
nakčiai pasilikome. Bet aš eisiu mišių atlaikyti.” — 
Ir Jonas pasakė; — Apsižygiuosiu, tu viena nepajėg
si. Nebijok, jeigu kas — niekas manęs nepavys, taip 
nudumsiu.“ — Motina neprieštaravo nė kuriam. Ir 
ji neragino, kad Kazimieras važiuotas važiuotų— pės
čiam buvo saugiau, sakė jis ir juokavo, jog jis seniai 
bėra ėjęs basas rasotu taku. Bet išeinant jie tylomis 
atsisveikino, lyg tai galėtų būti ilgam ar ant visados, 
ir motina pažengė kelis žingsnius su juo ir paskuti
niai jos žodžiai buvo:—“Paaukok šitas mišias už-------”,
ji nebaigė ir nusisuko, bet žinojo, kad sūnus suprato

Kiekvieną dieną ir naktį tai kartojosi, kad jie 
slėpėsi, kad jie grįžo, kad motina laukė dvejopai — 
kunigo ateinančio po mišių iš miestelio, ir — rusų 
Ir visiems atrodė, nebuvo buvę jokio kito gyvenimo, 
kaip tiktai šitas baisumas, ir kai karo sekmadienyje 
dviems broliams grįžus, kas buvo pabėgę prieš metus 
motinai tiktai pasikeitė laukimas.

Dabar jis yra laisvas — galvojo ji apie sūnų, 
kurio vieno čia tetrūko — tie, kurie vedė jį nuodėmės 
keliais buvo išvaromi, bėgo, kaip išgintos piktos dva
sios, ir jų iškankintas apsėstasis paliko nuvargęs, bet 
laisvas. Ir ūmai ji atsiminė, jog neužteko to, jo visi dar
bai nebuvo taip lengvai nuplaunami, kaip veidas po 
girto miego. Jeigu vakar jis vežė savo žmones, šian
dien jie pažins jį ir atsilygins. Ar turės jie kantry
bės palaukti teisėto teismo, ar teis patys ir baus vie
toje? — Jos širdis ūžė sunkiai, kaip girnos, ji bijojo 
vėl, be paliovos, tiktai nebe jo, o už jį, ji regėjo vai

tindamas Amerikos Lietuvių Ta 
rybos didžiulius nuopelnus Lie- nedidelė, bet jis ne dėl gražaus žodžio lipo į sakyklą, 
tuvog laisvinimo kovoje ir Ame- tiktai, kad ramintų ir stiprintų tiesą. Ir jai atrodė, 

kad ji girdi savo du sūnus kalbant — po kairės ir po 
dešinės stovėjo jie, gražus ir paprastas, ir vieno žo
džiai plaukė, kaip medus ir pienas, kaip žaibai, ir jis 
buvo labai stiprus — moterys žiūrėjo į jį džiaugsmo 
neslėpdamos ir vyrai nusilenkdami ir su pavydu, o 
kitas kalbėjo nedrąsiai ir beveik užsikirsdamas. Bet

rikos lietuvių apjungime, už vi
sa tai sveikina ir siunčia savo 
kogeriausius linkėjimus nenuils
tamai dirbti ir kovoti iki Lietu
va bus išlaisvinta iš bolševikų

aukų; Filipinų sukilime (1899 priespaudos, ir mūsų pavergta
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LINKSMIAU
Priežastys

— Ar jau atsiskyrei nuo sa
vo vyro?

— Ne, ne, pakeičiau savo 
nuomonę.

— Kodėl?
— Supratau, jog divorsas 

suteiktų jam tik smagumą.
Medaus mėnesio paveiktas

— Norėčiau dviem ateinan
čioms savaitėms gauti atostogų.

— Kodėl taip staigiai? Ar 
negalėtumei eilės palaukti?

— Kad truputį nepatogu. 
Mano sužadėtinė nuo pirmadie
nio išvyksta į povestuvinę ke
lionę ir norėčiau su ja drauge 
būti.

Ilgai neapsisprendė
— Nei penkių minučių su tuo 

žmogum nesu kalbėjęs, kai jis 
pavadino mane durnium.

— Nesuprantu, kodėl jis taip 
ilgai delsė.

Ar esi pasiruošęs

Pasibaigus mokslo metam, 
džiaugiamės graauantais. To 
džiaugsmo laukė ir Smitų šei
ma. Motina ir sūnus gavo tele
gramą :

— Egzaminų neišlakiiau. Pa
ruošk tėvą!

Motina atsakė irgi telegrama:
— Tėvas jau paruoštas. Pa

siruošk dabar pats!

Būna ir taip
Universitete jaunas profe

sorius pastebi, kad vienas vy
resnio amžiaus studentas per 
jo paskaitas arba snūduriuoja, 
arba laikraštį skaito.

Vieną dieną profesorius ne
iškentęs kreipiasi į snūduriuo
jantį studentą:

— Gal galėtumėt, kolega, 
pasakyti apie ką aš čia dabar

PRIEŠ IR PO ALIARMO

I)u vaizdai iš Times Sąuare ir 42 St. New Yorko mieste. Viršuje vaiz
das rodo, kai buvo duotas aliarmas saugotis uuo puolimų iš oro. 
Apačioje vaizdas rodo po aliarmo. (INS)

' By- •
CHARLES f. CARPfcN fl€R 

jct'rclary o.f State

Many motorists are unaware of 
a recent ruling by the Illinois at- 
torney general which dealt with 
motorists who cause or contribute 
to an accident būt are not actually 
lnvolved ln the accident. Accord- 
ing to the ruling, a motorist may 
be prosftcuted lf he fails to stop 
after his manner of driving has 
caused other cars to become in- 
volved in an accident.

For an example, one car miglit 
stop on the highway, a following 
car might also stop and then be 
struck by a third vehlcle proceed- 
lng in the šame dtyection. The 
driver of the first car would not 
actually be physically lnvolved in 
the accident.

kalbėjau?
Studentas ramiai1 atsistoja 

ir veik pažodžiui pakartoja 
viską, ką profesorius buvo per 
10 minučių pasakęs. Ir jis ne
atstoja — iš įsibėgėjimo tęsia 
toliau. Profesorius žiūri nu
stebęs ir kiek suglumęs taria:

— Dėkui, kolega, bet šitų 
paskutinių sakinių aš dar ne
su pasakęs.

— Atsiprašau, — taria stu
dentas, — bet šitai yra para
šyta (čia studentas pasako 
veikalo pavadinimą ir puslapį).

— Iš kur, kolega, tai žinote,
— stebisi profesorius.

— Atsitiktinai aš esu šito 
veikalo, kurį jūs naudojate sa
vo paskaitoms, autorius, — at
sako studentas, “naujasis aus
tralas”, kadaise baigęs studi- 

'jas Europoje ir jau parašęs ke
letą mokslinių veikalų.

Sakoma, kad šitaip rašė 
Australijos “Daily Telegraph”.

Paguoda
Pacientą įvežė į operacinę sa 

lę. Gydytojas įėjęs paklausė:
— Ar nesijaudini?
— Truputį, — tasai atsakė,

— nes tai pirmoji mano opera
cija.

— Man taip pat pirmoji, — 
paguodė gydytojas. i

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas ANTANAS GELA2E- 

L£, buvęs karininkas, gyvenantis 
Amerikoje. Prašo jo adreso pa
žįstami iš Panevėžio. Rašyti —
Antanina Morkūnaitė, 246 Euclid 
Avė., Toronto, Ontario, Canada

ONA BARKAUSKIENĖ-LIUD- 
VINAVIČIUTfi, kilusi iš Kybartų, 
do karo gyvenusi Fuldos D. P. sto
vykloje, yra ieškoma seserų iš 
Lietuvos. Atsiliepti šiuo adresu: 
A. Kalvaitienė, 5 Milan St., Ro- 
chester 21, N. Y.

Jieškoma moteris prižiūrėti 5 m. 
berniuką. Gali apsigyventi; namų 
ruošos darbo nėra. Skambinti —
PRontier 6-0698 po 5:30 v. v.

Tho ruling also statės that lack 
of actual knowledge of the accident 
and damages on the part of the de- 
fendant is no defense Itself lf the 
evidence establisheg circumstances 
/’istifylng application of the rulo of 
law that he should have had knowl- 
edge of the accident and resulting _ 
damage caPsed by his 'eonduet.

Every motorist should kųow that 1 
he should stop after he hldiself has 
become lnvolved in an accident. In 
many cases aid will be necded by 
the driver of the other vehicle. It 
may even be necessary to summon 
ft physiclan or an ambulance. In 
addition, sometimes lt will be neeps- 
aary to make a report to tho Di Vi
sion of Highways, and to fili out 
such a report correctly and in full. 
Some of the Information reąulred is 
obtainable only from tlie driver of 
the other vehlcle.

A copy pf the completely new 
“Rules of the Rcod" booklet wlll 
be sent to you free upon reąucst. 
VVrits to CHARLES F. CARPEN- 
TIER, Secretary of State, Spring- 
fleld, Illinois.

NAUJI
LAIKRODĖLIAI

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

ntco ineabloek vyriškoj# ar mote
riškas uatcrproof, vertės 
$35 — ....................................... $17.50

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

7 akmenų rankiniai laikrodė.
liai, vertės $19.05, už............ $0.05

r'-'

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP YVANTED — MOTERYS

Norite nekiln. tortą pigiai pirkt 
arba greit lr gerai parduot — 
kreipkite* į šią įstaigą.
Parūpinant gerom sąlygom paskolas

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

2 MET'V SENUMO 5 KAMB. MPR. 
BUNGALOVV, 3 blokai ( vakarus nuo 
Kedzie, Marąuette Parko rajone. Rū- 
syj (rengtas poilsio kambarys. Sku- 

^biai parduodamas. $17,000, arba ge- 
' riausias pasiūlymas. A. Rėklaitis.

STIPRUS IR GRAŽUS medinis, 2 
po 5; rūsys, 32 pėdų sklypas. $15, 
500. A. Sirutis,

METU VIV KOLONIJOJ 6 butų ge 
ras med. namas su valgykla. Pajamų 
3,000. Kaina $12,500. K. Juknis.

SKUBĖKITE ŠIANDIEN! Nepap
rastai didelių ir puikiai (rengtų 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 VVest 71st Street '
Visi telefonai: WAIbrook 5-6015

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
YVAlbrook 5-5030 

PRoepect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

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

RE A L ESTATE SAUKS 
2600 West 59th Street 

Vist telefonai: PRospect 8-5454

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WGES stoties — Banga 1398 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

S:45 Iki 9:$0 vai. ryte 
SESTAI). 8:80 iki 9:»0 ryte

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 ▼ [
8EKAD. 8:30—9:S0 v. r. U atotlee

VVOPA — 1490 kU.
Chicago 29. _11. HEmlock 4-24t»

7111 So. ROCKVVELL ST.
.v

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas ir Taisymas 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

I i

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

Pirkit Apsaugos Bonus!

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas

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

Albumas Lietuva
yra gražiausia dovana

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti
Kaina 6 doL

ATEITIES administracijoj 
916 Willoughby Avė.
BROOKLYN 21, N, Y.

NOW OPEN!
SHUTTER BROTHERS 

BALLROOM
7740 STONY ISLAND

Free Parking i AIR-CONDITIONEDI
Daąging For Tho Middle-Aged Wed., Fri., Sat., Sun.

GEDRGK MITCHELL & HU Orchestra 
HOWARD LUEHRING at the Organ 

BE A FlRST-NIGHTER!
Popular Price* at the Cocktail Bars

Deimantiniai žiedai, auksiniai žie
dai, auksinės rašomos plunksnos, la
kotai, lavelerial, sidabro lr porcela- 
no išdirbiniai, lėkštės, servizai, pei
liai, šakutės, šaukštai už pašę kainos, 
kol skaičius susimažins.

3 2 gabalų stainless Steel se
tas, vertės $7.00, už ........... $ 3.00

52 gabalų Rogers setas, ver
tės $42.00, už . :................ $21.00

50 gabalų pietų servizo se
tas, vertės $28.00, už .... $12.00

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

Tel. CAIumet 5-7237 

CHICAGO, ILLINOIS
Atidarą Pirmadienio ir Ketvirta

dienio vakarais iki 9:30. Sekmadie
niais per vasarą brangenybių sky
rius būna uždarytas, bet televizijas 
ir baldų skyrius atidarytos...................

Bndriko radio valanda leidžiama 
iš WHFC, 1450 kil. radio stoties 
kiekvieną ketvirtadieni nuo 6 iki 7 
vai. v.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują dideb sunkvežimi 

ir apdraudaa
8313 W. 91,t St. Chicago, HL 

Tel. PReocott 9-2781

SKAITYKITE “DRAUGI”

P. STANKOVIČIUS
BEAL ĖST. ir INSUE. BROKERI®

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 8o. Halsted St 

Ph. EAnabe 6-1793
Padeda plrklti - parduoti aamua 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertinius. Tvarkr 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
rąs kasdien nuo 10—7.

BRIGHTON PARKE
Mūrinis namas — 2 butai po C 

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

2555 W. 47th St. 
LAfayette 3-1083

By catholic owner building. 

Tavern & Rcstaurant. Equip- 

ment likę new. Cheap. Fast 

sale. STanley 8-6232.

BY 0WNER — INCOME HOME 
2-4o

lslceping room, steam lieat; alumi- 
num windows; many eoetras. Ncar 
schools and churchcs. Priccd to sėli 
by owner. CLiffside 4-0592

Mt. Greenwoode parduodama ūkio 
mašinos, visos gerame stovy — 4 pė
dų “single mower” — šienui pjau
ti mašina; 8 pėdų “hay rakė“ — 
šienui grėbti mašina, plūgas, veži
mas ir kiti įrankiai. Kreiptis — Ig
nacas Mestauskisj^10424 S. Trum- 
bull Avė. CEdarciest 3-0186.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

DlEfr. APDRAUDU AGEN TtlRA 
Visų rūšių apdr&udos. Automobl

lių finansavimas. Notariataa. Valsty 
bSs patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 8-5071

INTEROTATE INSURANCE AOENO 
0108 S. Ashland Avė., Chleago 36, IU

AUTGMOniLEb — TRUGKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICO8 
lieta viška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro rsmontai. lyrinlmc. 
dažymo darbai lr keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS GO.
575» S. WESTERN AVĖ. I’R 8-0533

INDf

<4VlMO%

Skelbkitės “Drauge”

Dėl nepaprastų aplinkybių savi
ninkas parduoda 2 butų po 5 kamb. 
med. namą su rūsiu geram stovyj že
miau savikainos. $15,500. A. Sirutis.

Įkibai geram stovyj 2 gerai įreng
tų butų mūrinis namas Marąuette 
Parke. Dvigubas mūr. garažas. $31, 
500. A. Rėklaitis.

Nuostabiai įrengtas 8 metų mūr. 
7 kamb-. (4 mieg.) namas. Rūsyj 
dar visas butus ir puikus baras. Ap
saugotas nuo potvynių. Autom, šildy
mas. Į kainą (skaitomi kilimai, šal
dytuvas ir daug kitų priedų. 1 % 
maš. garažas. Tik $20,000. Verta pa
matyti! A. Linas.

Marąuette Parke: 1)5 kamb. mūr. 
bungalovv. $1 5,500; 2) 3 imtų mūro
namas (2x4% lr 3 kamb.), šildymas 
karštu vandeniu-stokeriu. Garažas. 
$29,000: 3) 2 liūtų geras mūio na
mas. $26,000. K. Juknis.

Turime namų visuose liet. koloni
jose. Parūpiname paskolas.

SIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 VVest 43 St.
CLifside 4-2390

OAK LAYVN — Lovely Capc Cod. 
Modcrn 5 rnis dovvn. full arca up. Drivc- 
vvay, 20x20 garage; strmg., rose gardcn 
fenccd, city vvater and sevvers. Ncar all 
schools, playground. By owncr, $13,- 
800 or offcr.

• 4317 VV. 99th Place 
GArden 4-0964

INCOME PROPERTY
By Owner 12 Rm. Brick Home

$280 monthly incomc from roomers, 
plūs owncrs apartment and 3 car ga- 
rago. (Oil) hcat, full basement, 
laigė yard fenced in.). Many other 
citras. Including furniture and reri- 
ted out rooms.

All only $24,000 or best offer.

NEAR 114TH & INDIANA AEV 

Tel. — CO 4-3717

BY CATHOLIC 0WNER 
BROOKFIELD

3 Bedroom Frame,
2 story, I/2 baths, gas hcat, garage.

$17,000
OYVNER — 4206 Du Bois

HUnter 5-7804

SAVININKAS PARDUODA CI- 
CEROJE.' Mūr. 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 1-mą morgičių. Lengvos iš
mokėjimo sąlygos.

Tel. TOunhall 3-1964

PROGOS — OFPORTUNITIES
....j «.»»»»■»»»■ ■.«

PARDUODAMA KEPYKLA

Veikiantis biznis — turi parduoti 
dėl ligos. Visi modernūs įrengi
mai ir “fikčeriai”. Ant Dixie High- 
way. Reikalinga $8,000 įmokėiti; 
išsimokėjimo sąlygos jei pageidau
jama. Tcl. Homewood 4411.

Parduodama maisto krautuvė. Ge
ros sąlygos. Cicero, 4847 W. 14 St. 
Kreiptis ten pat.

—Parduodama maisto krautuvė su
visais įrengimais. 35 m. įsteigtas biz
nis. Prieinamai įkainuota — su 3 
k. butu. Gage Parko apylinkėje. 
Skambinti (“Varpas“), 5916 S. 
Western Avė., HEmlock 4-7085.

ĮSIGYKITE D Z* BAR!
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LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 
Fotografavo V. Augustinas

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

Redagavo J. DaužvardienS 
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 Marlboraugh 
LITHUANIAN-ENGLISH and 
ENGLISH-IJTHUANIAN 
DICTIONARY ........... .. .......... $4.50

Išleido Marlborough 

Šias knygas galima gauti dien
raščio DRAUGO knygų kioske — 

2334 South Oakley Avenue, 
Chicago 8, Illinoia

00000(>0>XX><X>(X)<K><XX><><>0<>()<>
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ANATOLIJAUS KAIRIO
4 veiksmų istorinė pjesė iš 1863 

metų sukilimo ir spaudos
uždraudimo laikų

LAISVĖS MEDIS
Reikalaukite visuose knygynuose 

kaina tik $1.00
Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS,
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, III.

REGISTERED N URŠE

40 hour week. Pleąsant vvorking 
eonditions. For appointment call 
Administrator, Hazelcrest General 
Hospital.

EDISON 1-7300

Reikalinga moteris, mokanti 
virti ir žinanti baro darbą 
lunrhroome ir tavernoj.

Dėl susitarimo skambinti iš 
ryto

Tel. PORTSMOUTH 7-9689

N U R S E
ŪPERATING ROOM

SUPERVISOR
•

This position requires experieneed 
top perso® for imtnediate appoint- 
ment in busy 430 bed teaching 
Hospital. Enjoy our liberal poli
eses. Retiremeut program.

. Starting pay $475 a Month. 
YY'rite or call Nursing Director

BUTTERWORTH 
HOSPITAL 

Grand Rapids, Mich.
HELP WANTED — VYRAI

TRAINEES
vvith inacbine sliop cxperience to 
learn TURRET-LATHE & 11AND 
SCREYV MACHINE. Paid vaca- 
tious — all benefits.

206 S. Jefferson St. 
ANdover 3-5033 

(MAŠINISTAI
Reikalingi M1LL1NG MACHINE 

OPERATORIAI. Patyrę vyrai suge
bą patys nustatyti — “sėt up” ma
šiną. Su savais įrankiais.

• Nuolatinis darbas.
• I’uikios darbo sąlygos.
• Apmokamos atostogos.
• Geras atlyginimas.

5051 S. YVestcm A v g. 
PRospect tt-8030

MACH1NISTS
, Reikalingi mašinistai — TURRET 
I.ATHE OPERATORIAI. Patyrę vy
rai sugebą patys nustatyti — ("sėt 
up”) mašiną. Su savais įrankiais.

. e I’uikios darbo sąlyogs.
• Geras atlyginimas.
• Apmokamos atostogos.

5051 S. VVestern Avė. 
PRospect 0-8030

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS SIMAITIS
General Gontractor

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

SIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insuranoe 

2737 VVest 43rd Street

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 VV. 0» st. Chicago 29, UI.,

PRospeckt 8-3792
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedšjas
lietuvių Statybos Bendfov*:
* stato namus pardavimui,
* priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aiuminijaus langus lr 

duris.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiimmimimii
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS , 
2717-19 West 7I«* Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881 
llllllllllllllllllllUIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIir
ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII*^ 

LIETUVIU STATYBOS 
BE17DROVR

MŪRAS
Builders, Gen. ContractorsS Atlieka planavimo ir staty- 5 bos darbus gydytojų ofisų, gy- 

5 venamųjų ir viešųjų pastatų.S Namų įkainavimas lr įvairūs 
S patarimui nemokamai. •
S Kreiptis šiuo adresu:
| IONAS STANKUS |
S Kasdien nuo 8 vai. ryto iki gj 
S 6 tai. p. p. Kitu laiku susitarus i3 TeL PKoaped S-2013 
= 6800 SO. CAMPBELL AVM. =

Chicago 29, IUlnois 
^iiiiuiiiiiiiuiHiHiiijiiiiiiimiiiiimiiiiii^

ŠILDYMAS
A. StančiaankAM Ir A. I^tpkiu

dastoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena- 
nūs pečius (furnaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
d o n ors) lr atlieka visus skardos 
larbiis.
1546 S. 49th OOURT, CICERO 
Tet. OI.ytTiple 2-9811 nno 8 vai 

ryto lld 5 vai. vakaro.
Telef. noo 5 vaL vak. s OLympI'

2-6752 lr OLympio 2-8492

Remkite die" Draugų!
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ŠACHMATŲ ŽINIOS
— P. Tautvaišos ir K. Jakšto me 1937 m., kur dalyvavo 19 

(abu iš Chicagos) didelis lai- valstybių. Lietuvos spalvas gy- 
mėjimas šių metų Trans-Missis-I nė Mikėnas, Vaitonis, Vistanec-
sippi pirmenybėse sulaukė pla 
taus atgarsio JAV ir Kanados 
šachmatų spaudoje.

— Aleks. Zujus laimėjo žaibo 
turnyrą Chicagos “Naujienų” 
gegužinėje, antroj vietoj palikęs 
amerikieti} Angelo Sandriną. To 
liau sekė Kazys Jakštas, Vladas 
Karpuška, J. Kaunas ir kt.

— Vladr-j Mikėnas buvo esto 
didmeisterio P. Kereso sekun
dantu laike Kereso rungtynių

kis, Abramavičius, Lutzkis, 
Tautvaiša, Arlauskas, Škėma ir 
kiti.

— Detroito jaunių turnyrą
organizuoja Mindaugas Gilvy- 
dis. Šachmatai taip pat įkelti į 
LB a py.’ink ės rengiamą Michi- 
gano lietuvių sąskrydį rugsėjo 
9 d.

— /Ignas Žalys įveikė Dorsey 
ir Petras Kontautas — Northa- 
mą 1952 m. Golden Knight tur-

su Vokietijos didmeiateriu W.|^° sužinome U
Unzickeriu Hamburge. Laimėjo i ReV1ew liepos ur. K,t,

Keresas santykiu 6:2 (keturis
kart lygiomis).

— New Yorko lietuviai, estai 
ir latviai organizuoja bendrą pa 
baltiečių šachmatų klubą. Į pa
rengiamąjį komitetą įeina Ed
vardas Staknys, estas A. Hava- 
mae ir latvis A. Purmalis.

— Žilinskas laimėjo tašką iš 
buvusio Australijos meisterio 
John Purdy, pastarojo simulta
ne Sanberroje. Purdy laimėjo 
20:5.

— Estai, latviai ir ^lietuviai 
yra ne kartą iškovoję garbingas 
vietas pasaulio šachmatų olim-

ten laimėjo: Karalaitis prieš 
Stetler, Giedraitis prieš McCa- 
roll ir Kripaitis prieš Stephens.

— 13 metų jaunuolis Bobby 
Fischer iš Brooklyno laimėjo 
JAV jaunių pirmenybes su S1/*: 
V&. Chieagietis Charles Henin 
(meisterių klasės) ir Arthur 
Feuerstein iš New Yorko (eks
pertas) dalinosi antrą vietą po 
8 taškus.

— JAV Upėn pirmenybėse, 
Oklahoma City, chieagietis 
Fischheimer sudorojo Amerikos 
meisterį Bisguier, bet toliau pra 
laimėjo prieš žmonią meisterį R. 
Steinmeyęr iš St. Louis. Stein-

piadose. Latvija dukart laimėjo meyer ir torontietis vengras Gu 
VI vietą: 1931 m. Prahoje ir' ze Fuster veda pirmenybes su
1936 m. Muenchene. Estija iš
kopė į III vietą Buenos Aires o- 
limpiadoje 1939 m. ir VIII v. 
Stockholme 1937 m. Lietuvai 
dukart atiteko septintoji vieta: 
Folkestone 1933 m. ir Stockhol-

4:0 taškų. Šių metų Trans- 
Mississippi pirmenybėse tas pat 
Steinmeyer gerokai atsiliko 
nuo mūsų P. Tautvaišos ir K. 
Jakšto, laimėjusių tas pirme
nybes. K. Merkis

CHICAGOS ŽINIOS
Pildo medaus mėnesio 

pažadą
-- Advokatas Bernard E. Ep- 
ton, 36 m. amžiaus, savo britei 
žmonai po vedybų pažadėjo, 
kad kiekvieną kartą, kai ji pa
dovanos jam "kūdikį, jai parū
pins kelionę pas tėvus į Angli
ją parodyti naujagimį. Žmona 
jau tris kartus aplankė tėvus, 
o dabar išskrido su ketvirtuoju 
vaiku — dvejų metų sūneliu. 
Adv. Epton II Pasaulinio karo 
metu buvo aviacijos kapitonas 
ir tarnavo D. Britanijoje, kur 
jis ir sutiko savo būsimą žmo
ną Audrey, 29 .m. amžiaus. Jis 
dabar sako, kad tai brangiau
sias jo pažadas, kokį jis kada 
yra padaręs: kelionėms reikia 
daug pinigo.

Ištremtasis iš SSSR apie
katalikų akciją

Liepos mėnesį, sekmadie
niais, per ABC radijo tinklą 
tarp 12 vai. 35 min. ir 1 vai. p. 
p. Chicagos laiku apie Katali
kų akciją kalbės tėvas J. Bisso- 
nette, kuris Maskvoje aptarna
vo pasiuntinybių narius katali
kus ir kuriam rusai vėliau atė
mė teisę gyventi Rusijoje. Jis 
apie 50,000 mylių yra važinė
jęs po Rusiją. Atvykęs į JAV 
jis parašė knygą “Moscovv was 
my Parish”.

Laikraščiai helikopteriu
Dienraštis Sun-Times prade • 

jo į kaikurias vietas gabenti 
savo laidas helikopteriu. Aht 
naujai statomų rūmų turės he
likopteriams nusileisti vietą. 
Helikopteris žymiai greičiau 
nuveža, kaip mašinos, kurias 
trukdo miesto judėjimas.

$24,000 dovana biblioteka
Chicagos mokytoja Virginia 

Dcmpsey, gyvenanti 8229 S. 
Harper, padovanojo Loyolos u- 
niversitetui $84,000, už kuriuos 
buvo nupirkta 4,000 tomų en
ciklopedijų ir kitų naujausių in
formacinių veikalų.

Mažeja nusikaltimaiDėl girto vairuotojo žuvo 
moteris

Sodie Southhard, 55 m. am
žiaus moteris, Man te State 
ligoninės tarnautoja, mirė apde 
gusi automobilio nelaimėje, o 
su ja važiavusi Wanda Ray, 20 
m. amžiaus, gydosi nuo sun
kaus apdegimo. Mašina užside
gė, kai jas lenkė ir į jas atsi
trenkė Floyd Magruder, 32 m. 
amžiaus. Vėliau buvo nustaty
ta, kad jisai vuvo girtas ir dėl 
to buvo areštuotas.

Apaštalų paruošimas
Chicagoje veikia katalikų ak

cijos namai, pavadinti Friend- 
ship house, esantieji 4233 S.
Indiana. Liepos 3 d. juos? pra
dedamas dviejų savaičių kur
sas, kur ypač diskusijų keliu 
bus gvildenama tema: Dabar
ties pasauliečių apaštalavimo 
vaidmuo.

Naujos policininkų 
uniformos

Chicagos moterys policinin
kės gavo naują uniformą: tam
siai mėynas žaketas su ketu
riais guzikais ir antpetėmis, mė 
lyni sijonai, kaklaraištis, vadi- J Ar jdli perskaitei P. Kesiūno

Per antrą šių metų ketvirtį 
(balandžio, gegužės ir birželio 
mėnesiuose) Chicagoje 
įregistruota 11,228 nusikalti
mai, ir tai^ra 1,023 nusikalti
mais mažiau, kaip per pirųią 
šių metų ketvirtį ir 540 nusi
kaltimais mažiau kaip pernai 
metais per antrą ketvirtį.

Dėl cigaretės — 
$10,000 nuostolių

Degdamas cigaretę darbinin
kas uždegė gazolino garus iš 
karburatoriaus, dėl ko užside
gė keturi pastatai paliai Clark 
Roofing bendrovės garažą, 
2732 Division, Chicagoje. Nuos
tolių padaryta apie $10,000.

RADIO PROGRAMA
Liet Radio Programa Ii stotie* 

VBMS, 101*0 kil. sekmadieniais 12— 
12:20 vai. per pietus: liet. muzika, 
dainos, lr Magdutės Pasaka. Biznio 
reikalais kreiptis j Steponų Minki). 
Baltic Florists, Gėlių lr Dovanų Krau
tuvę, E02 E. Broadway, So. Boston 
27, Mass. Tel. So. 8-0489. Ten pat 
raunama laik. „Draugas".

namoji overseas kepurė.

Darbininkas kuria baleto 
sceną

Paul Jackson, Gary plieno
buvo fabrikų darbininkas, 

laikotarpį panaudoja
streiko 

užbaigi
mui savo daromos Čaikovskio 
‘Gulbių ežero” baleto scenos. 
Jis gamina lėles “balerinas” iš 
gumos, stiklo, dramblio kaulo, 
porcelano ir tabako dėžių. Fab
rike jo darbas — sekti liejyklų 
krosnių temperatūrą.

Gondola Chicagoje
Dėmėti io Bellan, italas gon- 

dolierius, išsirūpino ir Chicagos 
upėje paleisti gondolą, kuri, 
italų švenčių proga plaukios čia 
iki rugpjūčio 5 d. — per dvi 
savaiti.

Iškeltieji šaligatviai
Chicagos Miesto taryba leido 

Michigan gatvėje tarp VVrigley 
pastatų, esančių abiejose gat

vės pusėse ir tarp naujojo Sun- 
Times pastato šiaurinėj pusėj 
išvesti iškeltus (į antrą augš- 
tą) šaligatvius ir tiltelį.

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVE
__ > -V'

4038 Archer Avenue Tel. LA3-6719 ’’
AUGUST SALDUKAS Prezidento. ' -•'<

Gydytojai kovon prieš 
poliją

Padidėjus » susirgimams poli- 
jo liga Chicagoje, įtraukti visi 
gydytojai į kovą su tuo pavo
jumi : Sveikatingumo taryba 
ragina gydytojus nemokamai 
skiepyti visus vaikus nuo pu
sės metų iki 19 metų jaunuolių 
ir visas kūdikių laukiančias 
moteris.

Kultūrinių klubų 
konferencija

Lenkų kultūriniai klubai šau
kia savo konferenciją North- 
vvestem universiteto Rūmuose 
Evanstone, tarp rugp. 7 ir 11 d.

M(JU UŽSISEN ĖJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ lr SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti lr' naktimis 
miegoti, nes Jų uisisenėjusios žaizdos 
niežti lr skauda. Kad padalinti tų 
niežėjimų lr skaudėjimų senų atvi
rų lr skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mų lr galėsite ramiai miegoti nak. 
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji talpg1 pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos P8ORIA 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos aTHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos lr perplyšlmų 
tarpplrščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džlUstančios, suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų lr t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo lė- 
vlrėlnių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et.. >1.25, lr >8.50.
Pirkite valstlnėseChl 
cagoj lr apylinkėse—
Mllvraukee, Wlsc..Oa 
ry.1nd.lr Detroit, Mi
chigan arba rašyki
te lr atsiųskit* Mo
ney order į . j

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

romaną

rarp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 

apie šj romanų taip rašo: P. Kesiū- I 
no romanas “Tarp žalsvų palapinių“ 
gražiai iškelia tų pasiaukojimo didu
mų, kur) beviltiškoje kovoje dėl tau
tos laisvės parodė . Lietuvos partlza- i 
nas. tų Idealizmų, kuriuo degė mūsų 
Jaunimas, liedamas kraujų dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius, ' 
kurtuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl šj romanų 
skaitome su malonumu lr dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės jaunimų ir kels Jo dva
sių. Šis romanas, atskleidžiųs mūsų 
beroiškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties idealizmo 
ugdyme.

A. f A.

STEPONUI VAZBIUI mirus, 
DR. TUMASONIO ŠEIMAI, liūdesio va
landoje nuoširdžią užuojautą reiškia

ALINA IR ANTANAS LIPSKIAI

296 pust Kaina $3.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

‘‘DRAUGAS’’

2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

STE I N TEXTI LE CO.
1306 South Union Avė. *

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

STEIN’AS turi metinį išpardavimą/ štai pavyzdys kainų: 
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik .. $4.50 
60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir

moteriškiems kostiumams tiktai .........................................$1.89
Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas “Sil-O-Sban“, “antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ............,........................................ 98c.

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik .$1.09
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
. .“laces“, satiną, taffetą, “brocades”, Sbantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamnialams už baisiai pigias kainas.

Atvykite į STEIN TE^TILB ir patys įsitikinkite. Su kiek- 
vieiu pirkiniu viri $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UHIOH AVENUE

1 blokas J rytus nuo Halsted St., V/2 Moko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 
Tel. MOnroe 6-8152.

A. A
PETKAS CHURAS

Gyveno 3421 8. Emerald
Avė.

Mirė liepos 24 d., 1956, 6 vai. 
ryto, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskričio, Naujamies
čio parapijos, Gurų kaimo.

Amerikoje išgyveno 47 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona? Mikolina (Juozaitytė),
2 sūnūs: Bruno, marti Jean, a- 
nūkė Dolores; ir Edward, mar
ti Ida, anūkai Cynthia ir Alan,’ 
brolis Kazimieras, brolienė Jie
va Čiurienė (mirusio brolio An 
tano žmona), jos duktė Ber- 
nice Zemm, jos vyras Walter, 
švogeris Povilas Juozaitis su 
šeima, 2 švogerkoe: Stefanija 
l’alonis su šeima ir Kazimiera 
Antanaitis su šeima, pusseserė 
Barbora Brediclienė, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Itudmino koplyčioje 3319 Litu- 
anica AVe.
, Laidotuvės jvyks šešt. liepos 
*28 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta j šv. Jurgio pa
rapijos bažViyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

I’agal .velionės pageidavimų 
prašome gėlių nesiųsti.

Nuliūdę: žmona, sūnūs, mar
čios ir anūkai

Laidotuvių direktorius Jurgis 
F. Itudminas. Tef.. YArds 7- 
113S.

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 Są. Wester» Ava. Air Condltloned koplyOa 
BKpobUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliams virta

Tiems. buria gyvena kitoee miestą dalyse: ge nslsee 
koplyčia arčiau jūsų namų.

A. -f A.

STEPONUI VAZBIUI
taip netikėtai mirus, dantų gydytoją VIDA VAZBYTĘ- 
TUMASONIENĘ su šeima, sūnų Joną VAZBĮ ir gi
mines, pasilikusius didžiausiame skausme, širdin
gai užjaučiame.

Lietuvos Dantų Gydytojų Sąjunga 
Tremtyje, Chicagoje.

Brangaus tėvelio
A. A. STEPONO VAZBIO netekus, 

Tumasonią šeimai ir sūnui Jonui reiškiu 
gilię užuojautą.

BRONE LUKŠTAITE

STEFANIJA* PUŽAS
" (MARTIN AVIČIŪTE)

Pagal pirmų vyrų Molis
Gyveno Knox, Indiana. Daug metų gyvenusi Marąuette 

Parke, Chicagoje.
Mirė liej)os 22 d., 1956 m., 2:25 vai. p.p., sulaukusi 51 metų. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kauno apskr., Laukuvos parapijos, 

Dvarvyčių kaimo. Amerikoje išgyveno 28 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Simonas, 3 broliai — 

Aleksandras, Juozas ir Zigmontas ir jo žmona Irena, sesuo Elz
bieta Bistrienė, jos vyras Pranas, jų sūnus Zigmontas, jo 
žmona Sophie ir jų sūnūs, krikšto sūnus Feliksas Survilla, 
krikšto duktė Sylvia Sheputis, krikšto sūnus Allen Bistras, 
švogeris Vilimas Pužas, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Dariaus-Girėno American Legiqn Post 271 Auxil. 
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. West- 

em Avc. Laidotuvės įvyks ketvirtai., liepos 26 d. Iš koplyčios 
8:30 vai .ryto bus atlydėta į Svenč. Paneles Gimimo parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į 6v. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: vyra* ir visi kiti giminės.
Laid. direkt. Mažeiką ir Evans, tel. REpublic 7-S6OO

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

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 Avenuo

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

KUKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

l Ambulansų patams-
l vimas dieną ir nak- visose Chicagos ir
tį Reikale šaukite Roselando dalyse ir

į uojau patarnaujame

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

AMTAMAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS"
659 VVest 18th STREET TeL ŠEeley 8-5711 (

ALFREDAS VAMCE
177 WOODSIDE Rd., Rlveraide, DL TeL OLympic 2-5245,

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1911

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

JURGIS F. RUOMIN
8319 S. LITUANICA AVE. TeL Y Arda 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 60th AVE., CICERO, Dl. Tei. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET Y Arda 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. «Mh STREET REpobUe 7-121S|
2814 W. TSrd PLACE Vlrglnl. 7-0072:

i
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X Kun. dr. A. Juška paauko

jo 100 dolerių Amerikos Lietu
vių Komos Katalikų Federaci
jos įsigytai stovyklai įrengti.

X Petras ir Antanina Gū
džiai, gyv. Melrose Park, III., 
savo anūkams užprenumeravo 
žurnalą “Marian”.

X Pr. Vaičekauskas, 94 me
tų, R. ITrbelis, 82 metų, S. Ur- 
belienė, 77 metų, ir P. šakėnas, 
81 metų, švenčia gimtadienius. 
Visi gyvena Melrose Park, III.

X Juozefa (Gudžiutė) ir Al
fonsas Trapinski susilaukė sū
naus. Be to jau augina 2 sūnų 
ir dukrelę. Juozefa yra “Drau
go” garbės skaitytoja.

X Kan. Feliksas Kapočius
Šv. Jurgio parapijos bažnyčio
je liepos 31 d., rugpjūčio 1 ir 2 
d. d. 7:30 vai. vak. sakys pa
mokslus Parcinkulos atlaidų 
proga.

X Saleziečių naudai yra ren
giama arbatėlė su įvairiomis 
dovanomis liepos 29 d. 3 vai 
p. p. Elenos Gedvilienės na 
muose, 4639 S. Hermitage Avė. 
Parengimo pasisekimu rūpinasi 
A. Landienė, Kevenienė, Ra
gauskienė, Gedvilienė ir kitos. 
Laukiama svečių ir viešnių.

X Kazimieras ir Uršulė Lau- 
rinavičiai, plačiai žinomi vers
lininkai ir stambūs gerų darbų 
rėmėjai, Paulina Turkish Baths 
savininkai, 1657 W. 45 St., nu
sipirko biletus į Labdarių ban
ketą. Uršulė Laurinavičienė 
nesveikuoja, bet iki banketo ti
kisi pasveikti.

X Mr. ir Mrs. John W. Pa-
ehankis ir jų duktė Johanne, 
5919 So. Troy St., savaitę ato
stogavo Spring Valley pas savo 
motiną Mrs. Joseph Pachankis 
ir uošvę Mrs. Massock. šios 
šeimos laiveliu nuplaukė į 
Rockfordą, III., ir ten aplankė 
Dočkų šeimą.

X Ona ir Valerijonas šimkai,
žinomi Vilniaus krašto lietuviai 
ir lietuviškų kultūrinių reikalų 
nuolatiniai rėmėjai, įsikūrę 
Willow Springs, III., pasiekia
mi šiuo tiesioginiu Chicagos te
lefono numeriu: TErminal 9- 
5531. Pažymėtina, kad Šimkų 
lietuviškajame sode galutinai 
įrengtas modernus maudymosi 
baseinas ir kad savaitės pabai
goje ten atsistos Lietuvos pa
kelių Rūpintojėlis saugoti tos 
jaukios lietuviškos vilos.

X Ignacas Panavas, 10617 S. 
Central Park, atšventė 65 me
tų gyveninio sukaktį ir išėjo į 
pensiją. Jo žmona Uršulė Pa
navienė ta proga suruošė puo
tą, kurioje dalyvavo daug sve
čių ir Ignacui palinkėta gra
žiausių metų. Panavai yra 
stambūs gerų darbų rėmėjai ir 
įvairių draugijų veikėjai.

X Dr. S. Biežis ir jo žmona
paaukojo 200 dol. skautų,-čių 
stovyklos šuliniui iškasti ir 
įrengti. Ta.m pačiam tikslui 200 
dol. paaukojo taip pat Justinas 
Mackevičius, Standard Federal 
Savings and Loan Association 
prezidentas. Dr. S. Budrys ir 
M. Budrienė paaukojo 200 dol. 
skautų,-čių stovyklų sanitari
niams reikalams. Dr. K. Ag
linskas ir dr. Aglinskienė, dr. 
A. Tauras ir dr. Taurienė pa
aukojo po 100 dol. skautų,-čių 
stovyklavietės įrengimui. Dr. 
Dar gis — 50 dol., Distriet Sav- 
vings and Loan Association 
paskyrė 50 dol., o bendrovės 
prezidentas J. Mozeris asme
niškai dar įteikė 25 dol. skau
tų,-čių stovyklavietės įrengi
mams.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Kun. P. Brazauskas, gy
venąs Eugene, Oregone, ir ei
nąs ligoninės kapeliono parei
gas, gavo iš Lietuvos telegra
mą. Telegramą išsiuntė kun. 
Čižauskas iš Jonavos: “Prašau 
skubiai prisiųsti vaistų, Serpą- 
sil firmos vardu.” Telegrama 
buvo perduota lietuvių kalba. 
Kun. P. Brazauskas plačiai su
sirašinėja su Lietuvoje ir Sibi
re gyvenančiais lietuviais ir, 
kiek galėdamas, padeda jiems 
materialiai, siųsdamas siuntinį 
po siuntinio su vaistais, rūbais 
ir maistu. Ligoninės vadovybė, 
pacientai ir gydytojai katalikai 
bei nekatalikai rodo didelį pri
sirišimą prie savo kapeliono. 
Kelios šeimos perėjo katalikų 
bažnyčion. Laisvalaikį kun. 
Brazauskas skiria tapybai. Uni
versiteto muzėjus keletą kartų 
pasiūlęs kun. Brazauskui su
ruošti savo kūrinių parodą. 
Šiuo metu kun. Brazauskas ta
po didelį paveikslą “Mindaugo 
krikštas”.

— O Ivaškienės tautinių šo
kių grupė Bostone, Mass., vei-

DIENRASTTS DRAUGAS, ČftTCAGO, ILLTNOIS

Bendrus jungtinių chorų vaizdus Dainų Šventėje. įvykusioje liejuis 1 <1. Chieugo Coliseum patai,wse

kia jau netoli 20 metų. Pirmas 
jos didysis pasirodymas įvyko 
1939 m. Pasaulinėje parodoje 
New Yorke. Tada jai kelią pra
skynė Marija Baronaitė, kuriai 
Lietuvos vyriausybės buvo pa
vesta rūpintis tautiniais šokiais 
tos parodos programoje. Viešė
dama Bostone, ji susižavėjo 
pradėjusia veikti tautinių žai
dimų ir šokių grupe. Nuo to 
laiko grupė kviečiama į įvai
rius parengimus ne tik savųjų, 
bet ir svetimųjų. Ji yra daly
vavusi eilėje tarptautinių šokių 
festivalių, kaip Philadelphia, 
Pa., St. Louis ir t. t. Bostone 
ji dažnai pasirodo televizijoje, 
Harvardo universiteto parengi
muose, įvairiose kolegijose ir 
miestų iškilmėse. Šokėjai kei
čiasi, bet grupė laikosi stip
riai. Nuo pat pradžios jai ne
nuilstamai vadovauja O. Ivaš- 
kienė? Visuomenė džiaugiasi, 
kad Laisvės Varpo radijo pro
grama atkreipė dėmesį į šios 
grupės darbą ir kviečia visus į 
jos pagerbimą, kuris įvyks lie
pos 28 d. Romuvos parke 
Brocktone, Mass.

— Laisvės Varpas, Naujo
sios Anglijos lietuvių kultūrinę 
radijo programa, kiekvienais 
metais rengia tos programos 
dieną, kuri paprastai rišama 
su svarbesniais lietuvių įvy
kiais. Šiais metais tokia diena 
bus liepos 28 d., kada Romuvos 
parke Brocktone, Mass., įvyks 
specialus parengimas. Jame 
programą atliks O. Ivaškienės 
tautinių šokių grupė ir Bosto
no vyrų choras, vadovaujamas 
muz. J. Gaidelio. Čia bus pa
gerbti tiedu tautinio meno ko
lektyvai už jų nenuilstamą dar
bą bei gražius pasirodymus sa
vo visuomeninėje ir svetimųjų 
tarpe. Pasilinksminimas 'su šo
kiais truks ligi vidurnakčio. 
Įėjimo į parengimą laimėjimais 
yra vienos savaitės poilsis V. 
Norvaišienės vasarvietėje Ni
doje ir Lietuvių Enciklopedijos 
specialus tomas apie Lietuvą 
su naujai išleistu Lietuvos že
mėlapiu. Laukiama daug lietu
vių iš artimesnių ir tolimesnių 
kolonijų.

— Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos atstovais į VLIK’ą 
ligi tos sąjungos suvažiavimo 
bus centro valdybos nariai: A. 
Juknevičius, dr. M. Gimbutienė 
ir P. Viščinis. Sąjungos suva
žiavimas numatomas šį rudenį

Nušovė policininką
McCook miestelio policinin

kas Robert Giovannoni buvo 
rastas mirtinai nušautas, pra-

ant laiptų to miestelio rotušės. 
Jį nušovė Henry Westley, 17 
m. amžiaus, gyvenąs Argo 
miestelyje. Šis vyrukas buvo 
kitų policininkų areštuotas už 
pergreitą važiavimą ir atvestas 
į policijos būstinę, kur tada 
buvo Giovannoni. Kiti' polici
ninkai išėjo, palikdami tik nu
sikaltusį ir Giovannoni. Kai 
pasitraukė nuo savo stalo atsi
gerti, piktadarys griebė jo ant 
stalo stovėjusį revolverį, smo
gė juo grįžtančiam Giovannoni 
į galvą ir tada jį nušovė. Atvy
kę kiti policininkai terado nu
žudytojo lavoną ir tuščią re
volverio makštį ant stalo. Greit 
buvo areštuotas žudikas, ku
ris prisipažino ką padaręs. Ve
lionis buvo veteranas policinin
kas, ištarnavęs 12 metų.

Kova prieš mirtinas 
nelaimes

Neužilgo Chicagoje pamaty
sime viešose vietose šūkius: 
“40,000 laidotuvių — ar ir jūsų 
laidotuvės jų .tarpe?”, arba — 
“Koks jausmas planuojant sau 
karstą”. Tai vis bus dalis stam
bios propagandos prieš mirti
nas nelaimes. Bus organizuoja
mos gyventojų saugumo tary
bos, skelbimuose bus įrodoma, 
kad ten, kur griežtai prižiūri
mos susisiekimo taisyklės, ten 
mažiau nelaimingų mirčių. Nu
matoma, kad lėšomis — visa ta 
didžiulė propaganda JAV-se 
kainuos apie $10,000,000.

Naujas liudininkas
berniukų nužudyme

Atsirado naujas liudininkas, 
kuris sakosi matęs, kaip trijų 
berniukų pradingimo dieną, spa 
lio 16 d., du berniukai buvo iš
sigandę, o trečiasis baimingai 
šaukė. Mėlynas automobilis ber 
niūkūs vijosi. Vėliau buvo rasti 
lavonai nužudytų trijų berniu
kų Robinson miškuose. Tas liu
dininkas tai Ervin J. Aschen- 
brook, gyvenąs 2220 Lawrence 
avė. Specialus detektyvų dali
nys, vadovaujamas Įeit. Joseph 

Chicagoje ar Detroite. Dabar.Moris- tebejieško tų berniukų 

vyksta rinkimai sąjungos nau
jos centro valdybos, kuri per-

X Ramūnas Karazija, kuris 
studijuoja Urbanoje, po opera
cijos penkta savaitė sunkiai 
serga ir guli Mercy ligoninėje.

X Petrui Dumikui, Andriaus 
sūnui, yra laiškas nuo Marijos 
Armonienės iš Jurbarko. Kreip
tis į Draugą.

X Mr. ir Mrs. M. Ducek su
šeima išvyko atostogų. Marija 
Ducek yra sesutė kun. P. Ka- 
tausko, Chicago Heights, III., 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
no.

X Angelė ir Antanas Norbu- 
tai persikėlė į kitą butą, 6600 
So. Washtenaw. Angelė Nor
butienė yra įvairių draugijų 
narė ir jose nuoširdžiai dar
buojasi.

X Vytautas Petrfrtiskas, ži
nomas kontraktorius, gyvenąs 
Marąuette Parke, per kelis mė- 

į nesiūs leido nemokamai naudo- 
I tis savo įstaigos patalpomis 
'Dainų šventės komitetui.

X Charles Boss, Chicagoje 
gimęs lietuvis, dėsto sociologiją 
Los Angeles City kolegijoje. 
Jis kalba gana gerai lietuviš
kai. Studentų yra mylimas do
centas.

X Ralfas Sibiro lietuviams
sušelpti per š. m. pirmąjį ket
virtį išleido 5,350.15 dolerių.

Iki liepos mėn. Amerikos val
džia patvirtino 800 Balfo ga
rantijų norintiems atvažiuoti 
iŠ Europos, jų tarpe yra ir 60 
sunkiai sergančių.

X Viktorija Švarcaitė po 
sunkios ligos grįžo iš ligoninės 
ir baigia sveikti namie, 420 
Hazel St., Highland Park, kur 
ji yra šeimininkė virėja. Vik
torija yra stambių gerų darbų 
rėmėja, o ypač T.T. Marijonų.

X šv. Kryžiaus parapijos
bažnyčioje kas mėnesio pirmąjį 
penktadienį šv. mišios bus at
našaujamos 7:^0 vai. vakare. 
Taip pat šv. mišios bus atna
šaujamos 7:30 vai. vak. įsaky
tomis šventėmis, kada privalo
me išklausyti šv. mišias (Holy- 
days of obligation).

ims pareigas suvažiavime. Są
junga turi savo skyrius JAV, 
Kanadoje ir kituose kraštuose. 
Ji priimta į VLIK’ą paskuti
niame VLIK’o plenumo posė
dyje, įvykusiame birželio mėn. 
New Yorke.

— Literatūros vakaras Put- 
namo mergaičių stovykloj. Lie
pos 16 d. stovykla suruošė lite
ratūros vakarą, kuriame buvo 
pastatyta Lazdynų Pelėdos vai
dinimas “Motulė paviliojo”. 
Vaidinimo stovyklos dalyvės 
vadovaujamos Elenos Marijo- 
šiūtės.

Trečiadienį buvo laužas, ku
riame dalyvavo kaimyninės 
berniukų skautų stovyklos gy
ventojai.

— Skulpt. Jonas Subačius
baigė šioninių altorių statymo 
darbus šv. Mykolo parapijos 
bažnyčioje, Bayonne, N. J.

CHICAGOS ŽINIOS
B. Shaw minėjimas

Ketvirtadienį 8 vai. 30 min. 
v. Eigth str. teatre, Chicagoje, 
įvyks minėjimas 100 metų su-

Akordeonų konkursas
Chicagoje ruošiantis muzikos 

festivaliui, įvykstančiam rug
pjūčio 18 d., jau pradėtas akor
deonų konkursas, kad patys 
geriausieji galėtų pasirodyti 
prieš 80,000 žmonių minią. 
Tarp dalyvaujančių yra ir lie
tuviškai skambančių pavar
džių, pvz. B. Ukockis.

Per dieną įskiepijo 11,267
Kovojant su plačiai pradėju

siu reikštis poliju Chicagoje 
pirmadienį buvo įskiepytas re
kordinis skaičius žmonių — net 
11,267. Šiemet jau įregistruota 
287 susirgimai poliju.

slinkus kelioms minutėms nuo kakties nuo airio rašytojo Ber- 
praskambėjusio jo pagalbos nard Shaw gimimo. Bus rodo- 
šauksmo per policijos radijo j ma 6 min. filmas kaip B. Shaw 
stotį. Jo lavonas buvo rastas kalbėjo. Taipgi bus demonstruo

jamas filmas — vienos aktorės 
pasikalbėjimai su žmonėmis, ar 
timai' pažinusiais rašytoją B. 
Shaw. Sherman viešbuty tą die
ną 12 vai. 30 min. bus vegeta
riški pietūs, kokiuos Shaw žmo
na paruošdavo. Tame pat vieš
buty 4 vai. p.p. bus suorganizuo 
ta Shaw draugija iš amerikie
čių. Minėjimo proga bus eilė 
paskaitų, nušviečiant B. Shaw 
kūrybą.

Nužudytosios tyrimas
Lincoln parke nužudytosios 

besisaulinančios moters lavo
nas atpažintas. Tai Margaret 
Gallagher, 50 m., netekėjusi. 
Užpuolėjas smarkiu smūgiu jai 
perskėlė galvą, o paskiau bandė 
nuskriausti. Nužudymą, kaip 
jau rašėme, matė vienas čika- 
gietis per žiūronus. Atsirado 
antras liudininkas, kuris .matė 
tą piktadarį — tai buvęs apie 
6 pėdų vyras, didelėmis ranko
mis, kvailai išrodančiu veidu. 
Velionė buvo 1928 metais at
vykusi iš Airijos. Laba* rimta 
mergaitė, mėgdavo skaityti re
ligines knygas, kasdien eidavo 1 
prie šv. komunijos. Policija 
stropiai jieško žmogžudžio.

Susipykę netyčia peršovė 
mergaitę

Highland Parko ligoninėje 
guli sunkiai sužeista 7 m. mer
gaitė Jean Marie Wood. Ji bu
vo užėjusi į svečius pas savo 
pažįstamus Hobbs, kurie tuo 
metu buvo labai susipykę. Vy
ras pasakojo, kad jis užtaisęs 
revolverį ir norėjęs įduoti žmo
nai, kurį pakartotinai grasinu
si jį nušauti. Pirma tačiau jis 
pats norėjęs išbandyti, ar šau
na. Paleista kulka, rikošetu 
atšokusi, sunkiai sužeidė .mer
gaitę, apie kurios buvimą pas 
•juos vyras nežinojęs.

mlll
žudikų.

Paėmė pavėžinti ir apiplėšė
Kari Wulle, 60 m. amžiaus, 

budinčių policininkų buvo ras
tas kruvinas gulįs šalutinėje gat 
velėje netoli Irving Park ir N. 
Melvina gatvių Chicagoje. Jis 
papasakojo, kad du jaunuoliai 
jį paėmė pavėžinti, pasukė į nuo 
šalią gatvelę, atėmė čekį. $80 
ir pinigais $45, primušė ir iš
metė iš mašinos. Policija greit 
sugavo tuos jaunus banditus, 
kuriuos nuskriaustasis atpaži
no. Pas juos buvo rastas ir tas 
dar neiškeistas pagrobtas če
kis.

Rado mirusią 15 m. 
mergaitę

Motina, atėjusi sekmadienį 
žadinti į bažnyčią, rado savo 15 
m. amžiaus dukterį Gertrud 
Rzepka mirusią savo lovoje. Ji 
niekada anksčiau nei nesirgusi. 
Nelaimingoji šeima gyvena 
2453 W. 51 st str., Chicagoje.
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Išlaužę sieną išvogė 
vaistus

Iš American Cynamid bend
rovės patalpų, 3505 N. Kim- 
ball, Chicagoje, plėšikai išnešė 
5,000 buteliukų achromycino, 

j kurio vertė — $150,000. Plėši- 
' kai prie tų vaistų priėjo išgrio- 
| vę mūre sieną.

I Japonų ir Korėjos skautai 
Chicagoje

Į Glenview Laivyno aerodro
mą lėktuvu atskrido 26 japonų 
ir Korėjos skautai, kurie šešias 
dienas viešės Chicagoje, globo
jami vietinių skautų. Iš Chica
gos jie vyks pas ūkininkus į 
Rockfordo ir Kenoshos apylin
kes. Atgal į namus grįš rugpjū
čio 8 d.

Tik tas turi širdį, kuris ki
tiems ją parodo.

— Fridrich Hebbel

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GF.LINYCIA
Geriausios t?6l8s dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių lr kitų paouoBimų.

2443 WE8T 83HD STREET 
TeL PRospect 8-08SS lr PR 8-0834
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų lr 

tolimų distancijų, gaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontier 6-1882
..............................................................................................................................H

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

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

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
y

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADUAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

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

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per- 
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 1 . x

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

JOHN J. KA2ANAUSKA8, Prea.

Ohartered ir Snperviaed by the United SUtee Government
Įstaigos VALANDOS: Kasdien nno 9-toe ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nne 9-toe valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nno 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma

f


