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Artėja sprausminių lėktuvų 
dominavimo amžius pasaulyje

SALOMĖJA NARKĖLI0NA1TĖ 
Mūsų korespondentė New Yorke«

JUNGTINES TAUTOS. — Kaip patiktų tokios kelionės: iš 
New Yorko į Paryžių per šešias valandas, Tokyo — Seattle ne
pilnos devynios vai., Stockholman — Roma vos dvi su puuse vai. 
ir tiek pat New Yorfk — Miami?

Šiuo bent metu paprastam 
mirtingajam keleiviui ar turis
tui tai gali atrodyti panašu į 
fantaziją, bet taip bus ateinan
čių kelerių metų laikotarpyje.

Šitokios skaitlinės, tarp dau
gelio kitų, yra nurodytos tarp
tautinės civilinės aviacijos Or
ganizacijos metiniame praneši
me. Ši Jungtinėms Tautoms pri
klausanti organizacija kątik už
baigė savo dešimtąją sesiją Ca- 
racas mieste, Venecueloje.

Sprausminių lėktuvų amžius

JT būstinėje gautais duome
nimis iš Caracas, ta aviacijos 
organizacija, kuriai dabar pri
klauso šešiasdešimt aštuoni na
riai (Sudanas jau bus šešias
dešimt devintas), aptarė svar
besnes problemas, susijusiais 
su artėjančiu sprausminio lėk
tuvo amžiumi. Ir tos šio rašinio 
pradžios paduotos skaitlinės ap
skaičiuotos, turint galvoje sprau 
aminius lėktuvus, kurie netru
kus pradės raižyti pddanges še
šių šimtų mylių (arti tūkstančio 
kilometrų) greičiu per valandi?

Tie turbo-spraurmini ai lėk
tuvai jau yra gaminami eilėje 
kraštų. Organizacijos surinktais 
duomenimis, jau per du šimtus 
įvairaus dydžio tokių lėktuvų 
transporto firmų yra užsakyta 
ir gaminama. Anglijoje tikima
si, jog apie 1958 metus bus pa
leisti į apyvartą Comet IV mo
deliai, o JAV.— manoma, kad 
Boeing 707 ims skraidyti 1958 
m. ir Douglas DC-8 1959 m. pa
baigoje.

Apskaičuojama, kad toks 
sprausminis lėktuvas, lėkdamas 
šešis šimtus mylių per valandą 
ir veždamas apie 150 keleivių, 
galės pervežti bent triskart dau 
giau, nei jų perveža dabartiniai 
komerciniai lėktuvai. Didžiau
sias tokių lėktuvų savo metine 
transatlantine važma prilygtų 
maždaug tokiam prancūzų lini 
jos laivui, kaip II de France ar 
pervežtų maždaug pusę tiek, 
kiek per metus perveža britų lai 
vai Queen Mary ar Queen Eli
zabeth arba šiek tiek mažiau už 
JAV didžiausį laivą S. S. Uni
ted States.

Tokiu būdu prie dabartinio 
judėjimo reikėtų dvylikos lėk
tuvų palaikyti transportui per 
Šiaurės Atlantą, o kiti 320 lėk
tuvų galėtų atlikti tai kitose 
pasaulio dalyse, kuur dabar iš 
viso darbuojasi komercinis oro 
laivynas, susidedąs iš arti 4,500 
lėktuvų.

Sprausminiai ncvisur tinka

Pasigėrėję gražiomis skaitli
nėmis, pasaulio aviatoriai vis
dėlto prisipažįsta, kad dauge
liui oro linijų sprausminiai ne
tiktų. Ir tai /pirmiausia todėl, 
kad jie, skrisdami labai augštai, 
net iki 40,000 pėdų, ’ pasidaro 
netinkami nuotoliams, mažes
niems kaip 600 mylių.

Antra priežastimi nurodoma

metu siūlo tokius lėktuvus įve
sti tik tarptautinėse linijose. 
Jos tad būtų tarp Europos ir 
Vid. Rytų, Europos ir Tol. Ry
tų, Europos ir Rytinės bei Pie
tinės Afrikos, Šiaurės Atlanto 
linija, tarp Amsterdamo, Lon
dono, Paryžiaus ir Montrealio, 
Bostono ar Nevv Yorko. Dar 
minimos linijos tarp Nevv Yorko 
ir Karibų ir New Yorko ir Ber
mudų.

Suprantama, kad tiems lėk
tuvams reikės ir didesnių aero
dromų, kurie turėtų atitinka
mai didelius kelius jiems išsibė- 
gėti prieš pakylant ir nusilei
džiant.

Pervežė 70 milionų

Tarptautinė aviacijos Organi
zacija peržvelgė bei padarė nu
tarimų ir ryšium su dabartiniu 
keleivių oro transportu. O savo 
pranešime tuo reikalu pasisakė, 
kad jeigu oro susisiekimas didės 
taip, kaip pernai, tai apie 1959 
Ir net jeigu ir nedidėtų taip, 
kaip pernai, bet bent tokių tem
pu, kaip kilo per pastaruosius 
ketverius metus, tai vistiek pa
dvigubės apie 1960 m.

Pereitais metais, pranešime 
sakoma, oro linijos visame pa
saulyje perževė arti septynias
dešimt milionų keleivių — kas 
būtų šiek tiek daugiau už ben
drai paimtą britų salų ir Ka
nados gyventojų skaičių. Pernai 
pirmą sykį keleivių skaičius pra 
šoko ankstyvesniuosius metus 
net dešimčia milionų. Daugiau 
kaip vienu ketvirtadaliu padidė
jo tarpeuropinis susisiekimas.

Daug prisidėję ir kelionių kai
nos nupigįnimas.

Susisiekimo nelaimės mažėja

Lyginant su prieškariniais, 
karo meto ir dabartiniais lai
kais, pranešime pabrėžiama, 
jog, nežiūrint oro trafiko padi
dėjimo, lėktuvų nelaimės labai 
sumažėjo. Bet čia pat nurodoma, 
kad pastarųjų šešerių metų lai
kotarpyje pasitaikė net šeši at
vejai, kada lėktuvai sudužo ir 
146 keleiviai žuvo dėl to, jog 
kas nors tyčia tas nelaimes iš
provokavo.

Dabar rinksis tik 1959 m.

Sekanti tos aviacijos Organi
zacijos sesija įvyks tik 1955 m. 
Paprastai renkamasi kas treji 
metai, bet dar mažesnio masto 
susirinkimai numatyti 1957 ir 
1958 metais.

Iš svarbesnių organizacijos 
nutarimų minėtinas dabar įs
teigtas ekspertų komitetas, ku
ris iki 1957 m. parengs praneši
mą apie oro navigaciją ir apie 
tai, kaip įvairiose šalyse naudo
jamasi navigacijos instrumen
tais ir kokia to visko proce
dūra.

Be to, atskirai sesija įparei
gojo savo tarnybą pasirūpinti, 
kad Čekoslovakijos vyriausybė 
gautų atitinkamą įrankį, nes ji

tai, kad tokie lėktuvai galėtų, jau anksčiau buvo prašiusi pa- 
apsimokėti tiktai labai judriose) dėti jai Pragoję įrengti instru-
linijose, kurios perveža labai di
delius kiekius keleivių. Šiaip 
jau, jei jie nebūtų pilnai iš
naudojami, tai jie neapsimoka 
dėl didelių išlaidų.

Todėl tarptautinės aviacijos 
Organizacijos ekspertai šiuo

mentinio nusileidimo sistemą ir 
labai augšto dažnumo radijo 
aparatus visuose jos lėktuvuose, 
skraidančiuose tarptautinėse li
nijose. Organizacija pagal išga
les padeda visiems savo na
riams.
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Amerikos lietuvių jaunimo deilegaeija š. m. birželio 14 d. įteiki' JAV viceprezidentui R. Nixonui 38,000 
parašų po peticija, reikalaujančia laisvės Sibire ken čiantienis lietuviams. Peticijos tekstų skaito delega
cijos pirmininkas V. Adamkavičius. Skaitymo klausosi ALT Vykd. K-to pirmininkas L. Šimutis ir JAV 
viceprezidentas R. Nixonas.

Pagamintas istorinis 
filmas

WASHINGTON. — Lietuvių 
Jaunimo peticijos viceprez. Ni- 
xonui įteikimas, įvykęs birželio 
mėn. 15 d. buvo nufilmuotas. 
Filmui pritaikintas tekstas sa
ko, kad lietuvių jaunimo orga
nizacijų atstovus priėmė vice
prezidentas R. Nixon, preziden
to Eisenhowerio vardu. Joje pa
rodoma, kaip peticija įteikiama, 
kaip viceprezidentas apžiūri 
knygas, kuriose įrištos peticijos 
ir parašai. Taip pat parodami 
organizacijų nariai ir jų paly
dovai.

Nusižudė grįžę į
sovietišką “rojų”

BUENOS AIRES. — Argen
tinos jūrininkai praneša, jog 
6 vyrai ir moterys, kurie iš Ar
gentinos grįžo į Rusiją, įpuolę 
desperacijon, nusižudė tuoj po 
jų atvykimo į Odessą.

Dideli potvyniai
Vokietijoje ’

HANOVER, Vokietiją. — Pe
reitos savaitės potvyniai Šiau
rės Vokietijoje padarė apie 25 
mil. dolerių nuostolių šios sri
ties pasėliams. Žemutinės Sak
sonijos vyriausybės pranešimu, 
16,000 ūkininkų yra paliesti šios 
gamtinės nelaimės.

• Apie Poznanės sukilimą 
pranešantieji lapeliai buvo mė
tomi Raud. Kinijos teritorijoje. 
Juos mėtė Nacionalistinės Kini
jos lėktuvai.

• Virš 2,500 amerikečių turi
stų šiais metais gavo vizas įva
žiuoti į Rusiją.

Kalendorius
Liepos mėn. 27 d.: šv. Natali

ja ir šv. Pantaleonas; lietuviš
ki: Žintautas ir Živilė,

Saulė teka 5:40, leidžiasi 8:16.

Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien — 
dalinai debesuota ir šilta. Aug- 
ščiausia temepratūra dieną — 
apie 85", žemiausia naktį — 
apie 65". Debesuota ir šalčiau 
naktį ir šeštadienį.

Amerikos raudonieji
nekalba apie Poznanę

VVASHINGTON (LAIC.) — 
Kongresmana® R. Walter Riehl- 
man iš Nevv Yorko, liepos 19 d. 
Kongreso laidoje paskelbė Syra- 
cuse Post Standard” liepos 13 
d. tilpusį straipsnį. Straipsnyje 
plačiai rašoma apie Poznanės 
įvykius ir kartu apie raudonuo
sius JAV-se.

Straipsnyje pažymėta, kad 
nors praėjo dvi savaitės po tra- 
gingų įvykių Poznanėje, bet 
JAV raudonieji tyli. Laikraštis 
klausia, kur yra tie, kurie rinko 
parašus išlaisvinti išdavikus Ro 
senbengus? Kur yra tie, kurie 
išė rezoliucijas Hiss, Dixtei 
White ir kitų reikalu?

Ar žmogaus teisė nepažeista 
už Geležinės Uždangos, ar visai 
neverta tarti bent mažiausią žo
dį? Ar neverta reikšti protes
tus prieš žmonių žudymą gat
vėse? Amerikos raudonųjų tylė
jimas parodo jų tikrąjį veidą ir 
pasako, kad jie darbo žmones 
laiko tamsoje.

Laikraštis vertindamas lenkų 
darbininkų herojišką pasiryži
mą ir tautos laisvės statymą 
augščiau visko, nurodo, kad to
mis pat nuotaikomis gyvena ir 
pavergtieji už Geležinės Uždan
gos — lietuviai, latviai, estai, 
čekai ir Rytų Vokietijos gyven
tojai.

Trumpai iš visur
• Pasaulinio vardo muzikinis 

Beyreuth festivalis vakar buvo 
atidarytas šiame Vokietijos mie 
ste. Atidarymo dieną buvo duo? 
ta Richard Wagner opera “Die 
Meistersinger von Nuemberg”. 
Festivalis tęsis iki rugpjūčio 
mėn. 25 d.

• Kaip pranešama, dar už
truks 15 metų, kol bus visiškai 
atstatyta per II Pas. Karą bom
bų paliesta Koelno katedra.

• 16 įgulos narių buvo išgel
bėta iš 49 tonų japonų žvejų lai
vo, kuris užsidegė ir nuskendo 
Aleutian jūroje.

• Priedas prie 1956 m. Sov. 
Sąjungos ir Raud. Kinijos pre
kybos susitarimo buvo pasira
šytas vakar Peipinge.

• J A Valstybėse yra virš 1/00 
įvairių sūrių rūšių.

Warren važiuos 
į Indiją

VVASHINGTON. — Vyr. tei
sėjas Earl Warren sekantį mė
nesį važiuos į Indiją, priimda
mas Indijos min. pirm. Jawahar 
hal Nehru pakvietimą. Jis kar
tu su savo žmona, kaip indų vy
riausybės svečiai, ten viešės 2 
savaites.

Warren į Indiją skris iš Švei
carijos, kur jis šiuo metu atos
togauja. Jis Indiją numato pa
siekti rugpjūčio mėn. 16 d.

Kiniečiai turėjo
didelius manevrus

TAPEI, Formoza.— Naciona
listinės Kinijos krašto apsaugos 
ministerija vakar pranešė apie 
didžiulius kariuomenės manev
rus Formozoje. Šie pratimai pra 
sidėjo liepos mėn. 20 d. ir juose 
dalyvavo dešimtys tūkstančių 
vyrų.

• Trys asmenys buvo užmuš
ti ir 2 sunkiai sužeisti, kada jie 
norėjo padaryti nepavojinga nuo 
karo laikų užsilikusią miną. Tas 
atsitiko Prancūzijoje, netoli Ab- 
beville vietovės.

• Sov. Sąjungos komunistų 
partijos sekretoriaus Nikitos 
Cruščevo dukra Rada buvo 437 
turistų grupėje, kuri lankėsi 
Romoje. Rusai čia aplankė Vati
kano muzėjų, Šv. Petro baziliką 
ir kitus senovės paminklus.

•Brazilijos prezidentas Jus- 
celini Kubitschek paskelbė, kad 
netolimoje ateityje jis susitiks 
specialioje konferencijoje su Ar
gentinos ir Urugvajaus prezi
dentais.

• Indijos antrieji bendri rin
kimai, skaitant nuo 1947 metų, 
kada ji tapo nepriklausoma val
stybe, bus pravesti sekančių me
tų vasario mėn.

• Libijos karalius Indris rug
pjūčio mėn. 6—12 d. d. viešės

' Turkijoje.
• • Valstybės sekr. DuTles, vyk

damas į Lima, Peru Manuel Pra 
do prezidento inauguracijos iš
kilmes, buvo sustojęs Ekvadore.

• Izraelio užsienio reikalų 
min. Goldą Meyerson pakeitė 
savo pavardę į Mayer.

Vienas laivas nuskendo;
visi-1,623 keleiviai išgelbėti

NEW YORKAS, liepos 26 d.- — Du dideli Atlanto vandeny
no laivai: Italijos “Andrea Doria” ir Švedijos “Stockholm” susi
dūrė vakar naktį 45 mylių į pietryčius nuo Nantucket salos, ko 
pasėkoje nuskendo vienas laivas, tačiau jo keleiviai buvo iš
gelbėti.

Italų luksusinis 30,000 tonų 
laivas “Andrea Doria”, vežęs
l, 135 keleivius ir 488 įgulos na
rius, nuėjo į dugną po 11 valan
dų beviltiškos kovos su bango
mis, tuoj po to, kai jo paskuti
niai keleiviai apleido beskęs
tantį laivą.

Švedų “Stockholm” 12,600 to
nų laivas su 480 keleiviais, jų 
tarpe — 212 amerikiečiais, ir 
200 įgulos nariais, nors ir ap
gadintas, pamažėl juda į New 
Yorko uostą.

Gelbėjimo operacijose daly
vavo kiti keleiviniai laivai, lėk
tuvnešis, povandeninis laivas ir 
kiti įvairūs jūros laivyno lai
vai.

Iki šiol turimomis žinicmis, 
susidūrimo metu žuvo 4 asme
nys ir 6 buvo sunkiai sužeisti. 
Nemažas skaičius patyrė leng
vus nubrūžinimus bei gavo bai
mės priepuolius.

Nuskendusio “Andrea Doria” 
laivo keleivių tarpe buvo kino 
žvaigždė Ruth Roman, Philadel- 
phijcs miesto burmistras Ri- 
chardson, “New York Times” 
koresp. C. Cianfara ir kiti žy
mūs žmonės. Šis laivas iš Ita
lijos išplaukė liepos mėn. 17 d. 
ir į New Yorką uostą turėjo pa
siekti ketvirtadienį.

“Titanic” atsimenant

Iki šiol viena iš didžiausiųjų 
nelaimių jūroje yra atsiminti- 
nas “Titanic” nuskendimas 1912
m. , kuris pareikalavo 1,517 au
kų. Tais pačiais metais nusken
do japonų garlaivis "Kickerma- 
ru” sų 1,000 žmonių.

Po dviejų metų savo gyvybes 
prarado 1,024 keleivių, kada į 
jūros dugną nuėjo Kanados lai
vas “Empress of Ireland”.

6,000 kiniečių, įskaitant ir 
nemaža kareivių, žuvo 1948 m., 
kada perpildytas evakuacinis 
laivas nuskendo į pietus nuo 
Mandžiūrijos.

Vėliausia nelaimė vandenyje 
įvyko Japonijoje, kada, taifūno 
metu apvertus laivą, nuskendo 
1,300 žmonių.

ja -y-

. BSi
Amed Hussein, laukdamas Vals

tybės sekr. Dulles priėriiimo, atrodo, 
nujautė blogą, žinią dėl Egipto As- 
wan užtvankos projekto. J. A. Vals
tybės paskolos šiam projektui nebe
davė;__________ (INS)

• Bųv. Belgijos karalius Leo- 
pold yra pakviestas į šios šalies 
vyriausybę, kaip patarėjas ato
minės energijos reikalams.

Lietuvis kunigas gavo leidimą 
įvažiuoti į Sov. Sąjungą

NEW YORKAS. — Jėzuitų kunigas prof. Vladas Jas- 
kevičius, Fordhamo universiteto Rusijos Kultūros institu
to direktorius, gavo turistinę/vizą įvažiuoti į Rusiją. Jis 
yra pirmasis Amerikos katalikų kunigas, kuriam yra su
teiktas leidimas viešėti Sov. Sąjungoje.

Šiuo laiku kun. prof. Jaskevičius lankosi Vak. Europos 
universitetuose, o liepos mėn. 28 d. iš Kopenhagos skris į 
Rygą. Iš ten važiuos į Kijevą, Odesą, Yaltą, Tiflisą, Kro
kuvą ir Maskvą. Jis keliaus lėktuvais, traukiniais ir lai
vais.

Kun. Jaskevičius, kuris laisvai kalba ir skaito rusiškai, 
tikisi susipažinti kiek galima artimiau su Sov. Sąjunga ir 
jos žmonių gyvenimu. Jis nori patikrinti teoretines žinias 
su realaus gyvenimo vaizdais.

Sugrįžęs iš kelionės, kun. prof. Jaskevičius pažadėjo 
pasidalinti mintimis su dien. “Draugo” skaitytojais.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Rusija pakvietė 60 Anglijos jaunuolių atvykti į 

Sov. Sąjungą ir padėti rusams derliaus nuėmime.
— Prahos radijo praneša, jog komunistinė Čekoslova

kija sumažina savo armiją 10,000 vyrų, juos pasiunčiant į 
pramonės bei žemdirbystės sritis. Kaip Vakaruose apskai
čiuojama, reguliari čekų armija siekia 200,000 žmonių.

— Popiežius Pijus XII, painformuotas apie “Andrea 
Doria” laivo tragediją, išreiškė savo liūdesį.

— Iš šiaurės vakarinės Sumatros vietovės — Tapanuli 
pranešama, jog čia vakar staigiai užėjusio potvynio metu, 
nuskendo 37 asmenys.

— JAValstybių karo pajėgų jungtinio štabo šefas 
adm. Arthur W. Radford vakar atvyko į Saigoną, pasikal
bėti su P. Vietnamo prezidentu Ngo Dinh Diem.

— Iš kom. Kinijos pranešama, kad Svvatono miesto 
priešlėktuviniai pabūklai pašovė vieną iš 4 nacionalistų 
kiniečių lėktuvų, skridusių virš šio miesto.

— Prancūzų kariuomenė sunaikino, palyginus, stiprią 
sukilėlių bandą, dvi dienas užsitęsusiose kovose, apie 75 
mylių į pietyčius nuo Algiers, Alžerijoje.
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Laisvo stiliaus sportas
P. ANDRIUŠIS, Australija

Pakvietė ir mane į sporto 
veiklą. Girdi, tu be fabriko ir 
be smuklės daugiau nieko ne
matai, o sportiškai veikdamas 
prasivėdinsi, pamiklinsi senus 
kaulus ir... itališkai išmoksi.

— O kiok man mokėsi gry
nais, atskaičius viską mokesčių 
departamentui? — paklausiau 
tautietį.

— Sportas yra ne pinigų, bet 
garbės reikalas, — paaiškino 
kvieslys, prie baro pirkdamas 
stiklinę alaus.

Išgėręs tuziną vidutinio dy
džio stiklinių alaus už tautiečio 
pinigus, suminkštėjau ir suti
kau prisidėti prie sporto.

— Gerai, padirbėsiu “dykai”. 
Kai nieko kito nėra, gerai ir 
garbė, kur mano neprapuola!

Ir štai jau dirbu sportuose pu 
sę metų ir dvi savaites (viską 
užsirašau į knygutę, kai klubas 
praturtės, pristatysiu sąskai
tą!). Padedu versti valdžias, 
dalyvauju pobūviuose ir šokiuo
se, važinėju į gegužines, gyvai 
reiškiuosi susirinkimuose, trum
pai tariant, pasidariau tikru 
sportininku. Nedaug trūko, kad 
būčiau pasidaręs net futbolinin
ku ir krepšihinku. Visko pasi 
taiko, kai jau kartą pakrypsti į 
sportą.

Atseit futbolo sekcijos pirmi
ninkas perduoda mane vieną die 
ną komandos" kapitonui, o tasai 
taksiu pristato į aikštę, nuren
gia nuogai ir liepia spirti į ka
muolį. Visi tautiečiai įsikarš
čiavę, mostaguoja rankomis, ko- 
liojasi madoriomis. Žinote, ir 
mane užkrėtė tas tautiečių karš 
tis, atsirado ūpas kam nors iš
lieti savo įgimtą pasiutimą. O 
ir proga tam buvo puiki. Matai, 
mūsų komandą išstatė prieš len
kus. Pritykojęs prie lenkų var
tininko, taip jam dėjau batu, 
kad jis tik viauktelėjo ir čia pat 
buvo nuneštas į ligoniųės ma
šiną. Aš, žinoma, taikiau į 
kulkšnelį, bet vietoje to, per
daug įsismaginęs, suvažiavau 
apkaustytu batu į plėnis po krū. 
tinę. Kvapą išpūčiau lenkeliui.

— Tu čia ką dabar? — suri
ko mūsų komandos kapitonas. 
— Užmušinėti atėjai, skerdykla 
čia tau?

Broliukas tu mano, ir tuomet 
prasidėjo! Aikštės prievaizdos,

sąjungos “bosai”, teisėjai, len
kai apstojo kaip musės, švilpu
kai tik spiegia, ambulanso sire
nos tik staugia, rėkia, šaukia, o 
pro minią skiriasi kelią australų 
šnipas su dviem uniformuotais 
policininkais. Paskui teismas sa 
tardytojais ir po to mane dis
kvalifikavo ar suspendavo, ne
bežinau dabar kaip ten. Tik ži
nau, kad nebeleido į aikštę. Ge
rai, kad kalėjimo negavau už pa 
sikėsinimą atimti gyvybę.

— Reikia garbingai žaisti su 
priešu — mokė mane po to ka
pitonas.

— Priešas ir liks priešu
kia dar garbė gali būti, o ypač 
dar lenkas, pagrobęs mūsų Vil
nių! — aiškinausi, vis dhr ne
galėdamas suprasti, dėl ko vi
sas tas triukšmas ir, kad kiek, 
kalėjimas.

Krepšinyje būčiau ilgiau iš
silaikęs. Tik, ne tas nelaimingas 
atsitikimas! Žaidėm su ukrainip 

‘čiais ar kokiais ten kitais pus
rūsiais. Vidury pačio malonu
mo pasipynė man vienas priešas 
ir aš jam užrikau:

— Rankas šalin, kolchoznike!
Šį sykį aš pats buvau gavė

jas. Broliukas, tai buvo smū
gis! Pačiupinėjau savo kairę a-

Šhirlev Fry (kairėje), St. Petersburg, Fla., ir llerbic Flani (dešinė
je), Beverly llills, Calif., laimėjo teniso čempionatą. (INS)

1 Salėje dabar visi ūžė, mosta
gavo, daužė kėdėmis. Man tada 

į vienas futbolininkas ar krepši
ninkas kumšterėjo į pašonę ir 

; sako ausin:
— Dabar tavo eilė, pats lai

kas!
Aš pašokau ant prezidiumo 

stalo, ant popierių ir surikau:
— O kaip su pinigais a?
Tas, kuris dar iš senosios val

džios buvo pasilikęs salėje (kiti 
seniai dėjo į kulnis!) dreban
čiomis rankomis papylė popierių 
kus ir atsiprašinėdamas aiški
nosi, girdi, galai šiaip taip dar 
sueina, tiktai tuos kelis svarus 
reiks nurašyti už... už...

Cįa salė sujudėjo, kaip Žalgi
rio mūšis:

— Žinom gerai .neaiškink ge
riau!

Senasis valdybos narys prisi
dengė galvą nuo audros, visur

(Nukelta į 5 pusi.)

kį ir jaučiu, kaip viskas ten pa- galimybėms, net, reikalui esant, 
virto į mėsos konservus. , mirti dėl sporto,

Ir dar kitą skardinę atida- 
! rysiu, jei neužčiaupsi nasrų! — 

ko-j sako ukrainietis.
Išnerdėjau į persirengimo 

kambarį ir mečiau į krepšį uni
formas, batus ir raištelius.

— Pasiimkit, jų nereikės iki 
pasaulinės olimpiados!

SKANIAI PAPIETAUKITE SU 
SAVO ŠEIMA

Kiekvieną sekmadieni 
CRAWF0RD GARDEN

RESTORANE. 
Evergreen Parke

Jūsų šeimininke ,. _
Betty Siebert kvie- 
čia prie skanių stei- 
k.ų, vištienos ir žu- * ' 
vieš, vėsinamose pa 
talpose. Kainos nuo $1.75.

3941 WĖŠT 95th STREET 
Tel. GArden 4-4900

rei. oflso HE. 4-HPvP, rez. I’B. 4-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

/ GERKLES LIGOS
— Pritaiko akiniu. —

6822 So. Western Avenue 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
rak. šeštadieniai. 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3229
Rez telef. VVAlbrook 5-5078

f^

^2

Or. Nina KRIAUcELIŪNAITfc
((iydjtojB ir Chirurgė) 

Mt'TKMU LIGŲ IK AKUŠERIJOS 
SPECIALI STS 

<760 Weat 71rt Stasei 
(Kampas 7lst lr California)

Tel. ofiso lr rea. KEpublic 7-4144 
Vai 11-2 lr 6-9 v. v. Šešt. 1-4 p. p. 

Priėmimas tik pagal susitarime.

DR IRENA KURAS
(Gydytoju lr ChirurgS) 

M.CDIK1V IK VAIKŲ EIGŲ 
SPECIALI HTI

T156 South W e steni Avenae
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. 8<štad. ll 
vai. ryto iki 8 vai. popiet.

Ofloe U-l. BE. 7-1108
5-8768Rea. tel. VVAlbrook

Štai vienas senosios valdybos 
narys pradeda raityti apie 
drausmę, kaip reikia susiklau
syti, disciplinuotai veikti, nevar. 
toti svaiginamųjų gėrimų, nerū
kyti, beveik pasidaryti blaivinin 
ku, atsiprašant.

— Kalbėk savo žmonai apie
— Ateik šeštadienį į susirin- į discipliną! 

kimą, — kalbėjo kapitonas, su h — Nepūsk čia mums arabų'
šlapia skepeta vilgindamas ma
no konservus pakyje. — Bus 
valdybos rinkimai, tu tenai būsi 
labai reikalingas.

Posėdis buvo tikras malonu
mas. Susirinko matyti ir nema
tyti, pusiau kirpti ir pusiau 
skusti, visi žvalūs vyrukai, pa
sirengę taip sakant bet kokioms

DR. JUZĖ IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IB CHIRURGAI 
2300 VVest Slst Street 

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
2iki 4 lr 6 Iki 9 popieti* ketv. lr 

penkt 2 Iki 4 lr 6 lkt 9 popiet. šeš
tadieniais 10 Iki S vai. popiet.

Ofiso tel.PBospect 6-1795 
Bes. tel. GRovehlll 4-50OS

— Verst valdžią!
Na ir prasidėjo tikras spor

tas! Senoji valdžia, broliukas | 
tu mano, tik pasigūžė kampe
lyje, kiti jos nariai atatupsti 
jau traukėsi prie durų. Val
džiai, matai, blusos ėmė drebėti. 
Privaldė pakankamai, tegul da
bar atidreba.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-0018 
Ręz.: VVAlbrook 5-3048

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

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis
J. G. TELEV1SION COMPANY

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

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

-

cnkt-dieiLE, liepos 27, 1956

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4255 W. 63rd SU 
OfllMi tel. REllanee 5-4410 

Rezid. telef. GRoveblU 6-0017 
Valando.: 1-8 D- m. lr 6-8 p. m.

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

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

DR. P. STRIMAITIS
‘ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

| Vai.; nuo 2 iki 4 lr 6 iki 9 v. vak.
' Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., tšskyr. sek.

Tel. ofiso YA. 7-6557, rei. BE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECIASKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Weat 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo J 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
Uždara treč. visa diena lr ieštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North VV ueker Drive 

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

Tel. Clntial 0-221)1 
hsea VVest lOtli Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—3 
Tel. TOvvnliall 3-0051)

Kilu laiku ir trečlad. susitarus 
Rezid. tel. llEinlock 4-7080

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westeni Aveau.
Chieago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubljc 7-49OO 

Rezidencija: GRoveblU 0-8181

DR. T. DUHDUUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartj 
Ofiso tel. Virginia 7-0030

Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8244 

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6367

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų Ilgos lr Akušerija) 

4055 Archer' Avė.
Kampas Archer ir California Ava. 

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

Ofiso telef. YArds 7-1100 
Rezidencijos — STewart 3-4311

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

rugpjūčio 5-tos dienos.

DR. A. MACIŪNAS
6700 S. Wood Street’

Atostogose iki rugp. 2 dienos.
Reikalui esant prašom kreip

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IB CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1053 VV. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUlImaa 5-0766 
Buto — BEvcrly 8-3910

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IH VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS

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

(Arti Archer Avė.)
Valandos: n)io 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
Šeštad. 10-—12. Trečiad. uždaryta.

LAfuyctte 3-4919 
Namų — CEdarcrest 3-‘i"80

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St

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

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

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie lr Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St
Tel. PRos,»cet 8-1223 arba YVE 0-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,

Trečlad. lr Penktad. 6-9 vai. vak. U 
šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. RR. 0-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South YVestern Avenuą
Atostogose iki rugpjūčio 

mėnesio 20 dienos.

Tel. ofiso: DAnube 0-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. lr 6—8 v. vak. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PRospeet 0-9400
Rcziil. PRospeet 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vičlūtS )

GYDYTOJA IR CHIRURGEI 
6248 South Kedzie Avenue

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

Chieago 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. sau.sk/ mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

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

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

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

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

Z
kias pinigines operacijas. , i

Chieago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000. 
Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

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

CURRENTLY — AUK6CIAUMAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

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.
Tročlad. lr šeštad. pagal sutartj

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 We»t 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—-4 p. p. Ir 7:30

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpnblio 7-2290
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West G9th Street

VAL.: Firm., 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. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

vak. ' šeštadieniais 19-1.
Trečiad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLympio 2-1881

Tel. oflso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31rt Street 
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių T 

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

Tel. ofiso I’R. 0-0446, rez. HE. 4-S1M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VVest Marąuette Bd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.: 6 Iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. oflso CA 0-0257, rea. ril 0-0051

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

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 8-0051 
Rezid. 0000 S. Arteslan Avė.

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—9 ▼. V.

Iki

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

keičia stiklus Ir rėmus.
4466 So. California Avė., Chieago 

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

10 vai. ryto Iki 4: trečlad. Ir «ek*nad. 
tik susitarus.

Tol. oflso YA 7-4787, n-r. PR 6 193-

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., šeš- 

„ , tad. ir sekmad. tik pagal sutartj.
9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta je|gU neatsilieps vlršiiilnčtl telefonai 

šaukite Mlduny 3-0001

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArils 7-1829 
Pritaiko akintas. 
Kreiva* akla

ištalao.
Ofisas lr akinių dlrbtuvB
756 Weot 85th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 19-1 18 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

Telefonas ORovehill 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECI A LIST®

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

susitarimų Išskyrus trečiadienius
2422 VVest Marąuette Kd.

Telefonas BEIIanee 6-1811

DR. WALTER j. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 VVest 59th Street

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

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

Aparatai-Protezal. Med. ban
dažai. Specj pagalba kojom

(Arch Supporta) Ir tX 
Vai.: 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
DRTIIOPI ĮDUOS TECHNIKOS LAB

2850 VV. Oltril St. Chieago 29, Iii. 
Tel. PRospeet 6-5084.

Skclbkitčs “Drauge”! Pirkit Apsaugos Bonus!

Tek ofiso Ir buto OLymplc 2-4189
DR. P. KISIELIUS

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

mėnesio 4 dienos.

Ofiso telef. LAfnyette 3-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzIe 8 2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CIIIRURG®

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:70 v. 

Trr’i* d lėni t'k .ualtaru"
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TARfiSI TAIKOS KLAUSIMAISSTASSENO IŠSIŠOKIMAS
Harold Stassenas, prezidento Eisenhowerio vyriausybės ka

bineto narys, pradėjo ne visai padorią kampaniją prieš vice
prezidento Richard Nixono kandidatūrą antram terminui. Šią 
savo kampaniją pradėjo prez. Eisenhoweriui sugrįžus iš ameri
kinių respublikų prezidentų konferenųijos Panamoje. Prezi
dentas, kaip atrodo, tuo buvo ir tebėra labai nepatenkintas. 
Kodėl — ir aiškinti nereikia.

Panamoje įvykusi konferencija buvo svarbi, istoriška. Ją 
baigus, norėta, kad spauda ir reportažais, ir vedamaisiais straips
niais ją plačiai išgarsintų, duodant jai pelnytą (įvertinimą. Ir 
kaip tik tuo pačiu momentu p. Stassenas išlenda, kaip Pilypas 
iš kanapių, ir pirmąją vietą spaudoje sau pasiglemžia, užsimo
damas palaidoti p. Nixono kandidatūrą.

Nespėjo išlipti iš lėktuvo Prezidentas, grįžęs iš Panamos, 
kai jis buvo apipiltas klausimais ne apie svarbiąją amerikinių 
respublikų prezidentų konferenciją, bet apie kandidatus į vi
ceprezidentus. šis Stasseno manevras nepatiko nė Prezidentui, 
nė respublikonų partijos vadovybei.

H. Stassenas respublikonų partijos kandidatu, vietoje p. 
Eisenhowerio pasirinkto Nixono, siūlo Massachusetts valstybės 
gubernatorių Christian A. Herterį. Kai pajuto, kad ir Prezi
dentas, ir partijos pirmininkas Leonard Hali, ir kiti respubli
konų tūzai nepatenkinti tuo pasiūlymu, jis pradėjo skleisti gan
dus, kad Nixonas esąs nepopularus, kad populariausi kandi
datai būtų Herteris ir jis — Stassenas. Su Nixonu esą galima 
būtų pralaimėti, o su juo ir gubernatorium laimėti. Šis klausi
mas rodos galėjo baigtis gub. Herterio pareiškimu, kad jis ne
pretenduoja viceprezidento vietai ir respublikonų nacionalinėj 
konvencijoj jis kaip tik nominuosiąs ne ką kitą, bet Nixoną. 
Nepaisant to, jis visvien nesustabdo savo akcijos.

Reikia pripažinti, kad gausi Atstovų Rūmų respublikonų na
rių grupė padarė gerą mostą, pareikalaudama Stasseną pasi
traukti iš kabineto. Jisai pasakė, kad jam nesą reikalo atsista
tydinti. Bet tai būtų geriausia išeitis — pasitraukimu baigtų 
tą nesąmonę ir sulaikytų partijos vienybės ardymo darbą.

Kokį iš tikro tikslą turėjo Stassenas išeiti prieš Ni»oną?
Tikslas yra ne vienas) bet keli. Pirmoj eilėj pats Stassenas 

jau nuo seniai siekia kandidatūros į prezidentus. Prieš kiekvie
nus rinkimus jis varydavo intensyvią kampaniją už savo kan
didatūrą. Bet jos nelaimėdavo. Keliose respublikonų konven
cijose jam kelią pastojo gub. Dewey, o prieš ketvertą metų — 
gen. Eisenhoweris. Tas pat ir šiemet. Jisai negali'“perlipti” per 
p. Eisenhowerį, negali to padaryti ir per p. Nixoną. O čia jau 
ne be jaunystė. Ir tai veda į savotišką desperaciją, veda prie 
neapgalvotų žygių, prie nerimtų išsišokimų.-

Niekas negali užginčyti, kad Stassenas yra gabus žmogus. 
Jis buvo Minnesotos gubernatorium, Pennsylvanijos universiteto 
prezidentu, karo metu tarnavo karo laivyne, važinėjo įvairiais 
reikalais į užsienį, dabar yra JAV kabineto narys ir specialus 
prezidento patarėjas nusiginklavimo reikalams. Jo politinę kar
jerą gadino ir tebegadina jo neaiškus nusistatymas Sovietų Ru
sijos ir kitų komuniątų kontroliuojamų kraštų atžvilgiu. Savo 
laiku jis laikė save dideliu bolševikų draugu. Keliais atvejais 
vyko net į Maskvą su Stalinu susitikti, pasikalbėti, tuo no
rėdamas sudaryti Amerikos visuomenėj įspūdį, kad jis. yra 
tikrai “plataus masto” politikas, galįs pajėgti su visais, net ir 
su bolševikais, sugyventi. Tačiau, vietoj tuo būdu save išpopu- 
larinęs, jis užsikirto kelius prezidentūron visam laikui.

Jei šiandien Stassenas taip įkyriai kovoja prieš Nixoną, 
tai reiškia, kad jo nusistatymas komunistinio pasaulio atžvilgiu 
ir dabar tebėra miglotas. Mat p. Nixonas yra labai aiškus an- 
tikomunistas, jau ne vieną kartą labai aiškiai ir tiesiai pasi
sakęs prieš jų kėslus, taip pat pasisakęs už Lietuvos ir kitų 
tautų išlaisvinimą iš sovietų vergijos. Gal net kas ir pakurstė 
p. Stasseną šitą kampaniją pradėti prieš politiką, turintį aiš
kią ir visiems suprantamą prieškomunistinę liniją.

Gali būti, kad p. Stasseno išsišokimas turi didesnį užnu
garį, negu paviršutiniškai žiūrint atrodo.

APIE PASIRYŽUSĮ GRĮŽTI
PROF. STEPONAS KOLUPAILA, Notre Dome

Lenkų emigracijos sensacija

Visus sujaudino naujiena, kad 
grįžo į komunistinę Lenkiją bu
vęs lenkų egzilinės vyriausybės 
premjeras, vienas žymiausių ra
šytojų Stanislovas Mackevičius 
(Mackiewicz). Jisai nebuvo ko
munistų agentas, nebuvo jų kvie 
čiamas ar terorizuojamas. Jis 
nutarė viešai pareikšti protestą 
prieš Anglijos politikos klastin
gumą Lenkijos atžvilgiu, net ir 
rizikuodamas savo galva. Gali
ma pritarti jo intencijai, galima 
laukti, kad komunistai išnaudos 
jį savo propagandai: jie turi 
gabių "cenzorių”, kurie puikiai 
papildys jo straipsnius. Gali bū
ti taip pat, kad Mackevičiui teks 
bėgti Mikolaičiko keliais. Vis
vien tas faktas rodo, kad prity
ręs politikoje žmogus patikėjo 
“postalininiu atlydžiu” už ge
ležinės uždangos ir ryžosi rizi
kingam žygiui.

Vieną savo paskutinių straips 
nių žurnale “Wiadomosci” S. 
Mackevičius pavadino įprasmin
tai “Jak piės na rozstaju drog 
wyjący” — Kaip šuo, kaukiąs 
kryžkelėje. Jis gailisi, kad se
niau buvo anglofilas. Kai sėdė
siu pragare, jis rašė, man per 
garsiakalbį skaitys mano senuo
sius proangliškus straipsnius!

Praėjusiais metais to žurnalo 
skaitytojai nubalsavo jam pir
mą vietą, kaip populariausiam 
rašytojui. Jo straipsniai įdomūs 
ir turiningi, stilius sklandus, 
nuomonės radikalios. Perskai
čiau didesnį jo veikalą apie Sta
nislovą Augustą, paskutinį Len
kijoj ir Lietuvos karalių. Kny
ga išleista Londone 1953 metais.\

Mackevičius apie lenkus ir 
lietuvius

S. Mackevičius yra vilnietis, 
politikoje jis buvo pilsudskinin- 
kas. Dažnai, kaip ir A. Micke
vičius, jis pabrėžia esąs lietuvis. 
Štai jis rašo apie miškus ir pri
simena šventąsias pagoniškos 
Lietuvos girias. Mes, lietuviai, 
esame labai jautrūs miškui. Miš 
ką aprašo Mickevičius, miško ra 
šytojas yra J. Weyssenhof, lat- 
galietis, bet turįs pilnas lietuviš
ko kraujo gyslas, kaip gražiai

“DRAUGO” STRAIPSNIS 
“GIRIOS AIDE”

Lietuvos miškininkų sąjunga 
ledžia turiningą ir įvairų mimio- 
grafuotą žurnalą “Girios Ai
das”. Naujausiame jo numeryje 
(14) yra perspausdintas kun. 
V. Bagdanavičiaus parašytas 
mūsų dienraščio vedamąsis "Miš 
kininkų visuomenė”, kuriame 
gražiai buvo įvertinta Lietuvos 
miškininkų darbuotė.

Miškininkų žurnalas gausus 
autoriais ir įvairus turiniu. Dr. 
Z. Prūsas rašo apie cheminį me
džio apdirbimą, miškų inž. V. 
Žemaitis informuoja apie Lie
tuvos juodalksnius, dipl. mišk. 
J. Genys aprašo šiaurės raudo
nuosius ąžuolus, mišk. A. Teni- 
sonas patiekia duomenis apie 
miškų gyvius ir miškų ūkį. Duo
dama gana plati apžvalga miški
ninkystės reikalų okupuotoje 
Lietuvoje bei platus miškininkus 
liečiąs įvairumų skyrius ir jų 
gyvenimo kronika. Net ir kal
bininkams šis numeris turi įdo
mios medžiagos: čia randame e- 
timologinius svarstymus apie žo 
džius “miškas” ir “giria” bei 
kaikuriuos lietuviškus miško 
terminus. Pabaigoje duodama 
svarbesnių dalykų santrauka an 
gių kalba. Žurnalą sumaniai re
daguoja prof. J. Kuprionis.

GERAI PAVAIZDUOTAS 
KULTŪROS KONGRESAS

šėtonu”, išleistas Lietuviškos 
Knygos Klubo; “Kol. Lietuvis” 
deda jos recenziją ir iš jos iš
trauką. Apie Fatimą rašo dr. 
A. Baltinis. Poleminiame straip 
snyje su “Naujienų” bendradar
biu iškeliami gen. G. Glovackio 
nuopelnai Lietuvos kariuomenė
je. Straipsnyje duodama įdomi 
statistika, - kad pirmoji Karo mo 
kyklos laida, sudaryta iš sava
norių, turėjo savo tarpe 90% 
ateitininkų. Duodama plati Ko
lumbijos krašto ir lietuvių gyve
nimo apžvalga. J. Daugi.

ilgėjosi miško čia, emigracijoje, 
K. Pawlikowski, minskietis... 
Lietuvos magnatas Karolis Rad 
vila, tiek turtingas, kad galėtų 
pirkti šimtą lenkų karaliaus dva 
rų, turėjęs savo 60,000 karių ka
riuomenę. Smulki bajorija laikė 
jį savo dievaičiu. Kai vienas 
užsienio bankinnikas pasiteira
vo apie Radvilos kreditingumą 
tas paprašė iškeisti vieną duka
tą. Tarnai atnešė dėžę su vienu 
auksiniu Radvilų dukatu — dvie 
jų uolekčių diametre ir pusant
ro colio storumo.

Apie lenkus Mackevičius pa 
šakojo daug karčios tiesos:

Mes, lenkai, nepakenčiame tin 
■ karnų žmonių atitinkamose vie
tose. Nemėgstame viršininkų, 
šefų, protingų vadų. Mūsų drau 
gijų, partijų bei organizacijų 
viršininkais su džiaugsmu ren
kame žmones neaktingus, bevei
džius. Doro kvailio kultas yra 
vienintelis Lenkijoje pripažintas! 
kultas. Jei kartais per klaidą ar 
neapdairumą pateksime d nelai
mę, kad mums vadovaus asmuo 
su galva, su charakteriu, su po
litiniu akiračiu, visi tuoj rūpi
namės užnuodyti jam gyvenimą 
ar kogreičiausiai išvyti. Lenkai 
nemėgsta išmintingų argumen
tų...

Liūdnomis valstybės žlugimo 
dienomis buvo nemaža antago
nizmo tarp Lenkijos ir Lietuvos 
bajorų bendruose seimuose. Pla 
čiai žinoma Tado Reiteno (len
kai jį vadina Reitanu) demonst
racija prieš padalijimus. Sei
mą atidarius, Reitenas ėmė 
šaukti: Nepripažįstu pirminin
ko Poninskio. Seimo pirminin
kas turi būti lietuvis. Jis nesu
tiko išeiti ar bet ką išleisti iš 
posėdžio salės, tris dienas truk
dydamas seimą.

Paskutinis Lenkijos ir Lietuvos 
karalius

S. Mackevičius ištyrė Londo
no archyvuose daug dokumentų 
ir memuarų ir parašė veikalą 
apie Stanislovą Augustą. Jis 
duoda 18 šimtmečio gyvenimo 
foną: žmonių tamsumas, prieta
rai, burtai, raganų tardymas, 
kankinimas ir deginimas, žema 
šviesuomenės moralė, masonų 
butaforija, partijolės ir grupe
lės... 1776 metų seimas uždrau
dė vartoti kankinimus betar
dant burtininkus ir “raganas”. 
Jis pralenkė komunistinį “tei
singumą” beveik 200 metų!

Autorius stengiasi parodyti 
S. Poniatovskį kiek palankesnė
je šviesoje. Jis buvo protingas, 
inteligentingas, apsiskaitęs jau
nuolis. Jis labai skyrėsi nuo vi
dutinio lenko tipo. Kai pas mus 
vyravo visuotinis girtuokliavi
mas, Stanislovas pažadėjo moti
nai negerti. Kai pas mus bajo
ras kaskart traukė kardą, rei-

Praėjusį sekmadienį Kaire, Egipte, konferavo Jungtinių Tautų gen. sekretorius Oag Ilnmmarsk.įold (kai- 
rėje)su Egipto prezidentu Gamai Nasser (viduryje) ir užsienio reikalų ministerių Malniiouil Fawzi. Jie 
svarstė Vidurio Rytų taikos klausimus Bet praėjusį trečiadienį arabai ir izraelitai vėl susikirto pavėnyje

kia ar nereikia, savo garbei gin
ti, drožė į kieno nors kaktą ar 
savo kaktą kišo, Poniatovskis 
buvo linkęs mandagiai taikytis. 
Cartoryskių politinė partija siun 
čia jį iį Petrapilį, kaip anglų pa
siuntinybės sekretorių. Ten dip
lomatiniais sumetimais jis stu
miamas būti sosto įpėdinio žmo
nos, būsimos imperatorės Kotry 
nos meilužiu, įsimyli į ją ir vė
liau stengiasi tapti karaliumi, 
naiviai svajodamas ją vesti. Kot 
ryna, kitų meilužių pagalba, pa
siekia sosto, liepia pasmaugti 
savo vyrą. Ji siunčia į Lenkiją 
atstovu baroną Keyserlingą ir 
duoda jam milioną rublių papir
kimui rinkikų. Dėl to neliko pini 
gų ižde mokėti algas karinin
kams! Politinė partija, kuri pa
laiko rusų proteguojamą Ponia
tovskį, prašo Kotryną atsiųsti 
rusų kariuomenės, neva seimui 
nuo privačių kariuomenių ap
saugoti. Tokiomis gėdingomis 
priemonėmis išrenkamas Ponia
tovskis, kuris nuoširdžiai sten
giasi padaryti gerą savo kraš
tui, tačiau ko ne visi jo ne
kenčia, vadindami Veršiu (Cio- 
lek). Per 30 metų buvo sten
giamasi jį nuversti, kaip despo
tą, nors jis valdė švelniai, ne
turėjo teisės areštuoti ar laikyti 
kalėjime. Tik rusai suėmę ir 
ištrėmę kelis ypač įkyrius prie
šus. Kotryna taip pat atsisuko 
nuo buvusio meilužio: jis tega
lėjo ją pamatyti 1787 metais, 
kai ji plaukė Dniepru, lankyda
ma “Potiomkino kaimus”.

Mackevičius vaizduoja valsty
bingumo išsigimimą Lenkijoje, 
seimų laisvę — liberum veto, 
kuris paraližiavo valdžią. Kai
mynai sutartimis gynė tą laisvę, 
atstovai važinėjo skųstis sveti
miems valdovams ar jų amba
sadoriams. Visi suokalbiai — 
konfederacijos — ėjo laisvių gy
nimo obalsiais. Būdingas žino
mo patrioto Tado Cackio posa
kis: geriau būti svetimos šalies 
vergu, kaip savo karaliaus tar

nu! Pati Lenkija buvo bejėgė 
ginti nepriklausomybę. Kosciuš
kos sukilimas privedė prie ga
lutinio padalijimo. Įdomu, kad 
Lenkijos nepriklausomybę stoja 
ginti Turkijos sultonas, paskelb
damas karą Rusijai 1763 metais.

Toje liūdnoje istorijoje ma
tyti kiek panašumo su mūsų 
laikais. Poetai rašė himnus Kot 
rynai, jos atstovui Repninui ir 
prūsų karaliui Friedrichui II. 
Nepuolimo sutartys, garantijos, 
kišimasis į vidaus reikalus (is
torija su dissidentais — ne ka
talikais, kuriuos gynė Kotryna), 
ciniškas dalijimasis svetimomis 
teritorijomis...

Po galutinio padalijimo Po
niatovskis gyveno Gardine, mi
rus Kotrynai — Petrapily, ypa
tingai imperatoriaus Povilo glo
bojamas, kur buvo nunuodytas

1798 metais ir nepaprastai iš
kilmingai palaidotas.

Veikale galima rasti daug ma
žai žinomų istorijos faktų ir 
asmenų charakteristikų. Auto
rius mėgsta vaizduoti nepado
rias scenas, tokia bendrai nau
jos lenkų literatūros tendenci
ja...

Kas mums neįprasta, Macke
vičius žavisi Kotrynos asmeny
be: jis ją vadina didžiausia ir 
geniališkiausia despote! Jis kai 
tina lenkų vyriausybes nevyku
siu žaidimu tarp dviejų galin
gesnių kaimynų, užuot orientuo
tis į kurį vieną. Dabar atrodo, 
kaip tik Lenkija pateko į vieno 
kaimyno nagus. Gal dėl to ir 
pats autorius apsisprendė pa
bandyti tokią orientaciją. Atei
tis parodys!

ŠVENTOJI
Vis dažniau ir aiškiau kalba

ma apie sekančią Konsistoriją, 
kurioje paskelbiami nauji kar
dinolai. Šiandien žmogus nori 
viską žinoti, tat kodėl neparašy 
ti apie tą šventąją kolegiją ir 
naujų kardinolų išrinkimą?

Niekam neduodama žinoti kas 
bus nauji kardinolai, tik vienas 
popiežius slaptoje juos nomi
nuoja. Oficialus pranešimas į 
Vatikano kanceliariją ateina vi 
sai netikėtai, ir visada tais pa
čiais tradiciniais žodžiais: “E- 
same informuoti, kad Mūsų 
Viešpaties Šventenybė teiksis 
laikyti slaptą Konsistoriją”.

Konsistorija yra kardinolų su 
sirinkimas, vadinamas asamb
lėja, kurį sušaukia popiežius ir 
jis vadovauja. Šiame susirinki
me paskelbiami nauji kardino
lai ir pasitariama relatyviniais 
Bažnyčios reikalais.

Konsistorijos yra trejopos: 
slaptos, viešos ir pusiauslaptos. 
Slaptoje popiežius nominuoja 
naujus kardinolus; viešoje, kur

KOLEGIJA
gali dalyvauti vyskupai, kuni
gai ir pasauliečiai, popiežius pa 
skelbia su tam skirtomis cere
monijomis naujų kardinolų var 
dus; pusiauslaptoje nagrinėja
mos kandidatų į šventuosius by 
los.

Šventosios Kardinolų Kolegi
jos įsteigimas jau randamas 
ketvirtame amžiuje prie popie
žių Šv. Zakarijaus ir Šv. Sil
vestro I (314-337). Kardinolų 
skaičius buvo įvairus iki šešio
likto amžiaus. Popiežius Sikstas 
V 1586 m. gruodžio 3 d. išleido 
konstituciją "Postąuam verus”, 
nustatydamas kardinolų skaičių 
septyniasdešimt, paimdamas 
pavyzdį iš Senojo Testamento.

Trento suvažiavimas 1563 m. 
lapkričio 11 d. nustatė reikala
vimus, pagal kuriuos turi būti 
renkamas kardinolas, būtent: 
teisėtų tėvų sūnus, neturįs gi
minaičio kardinolo pirmame ar 
antrame giminystės laipsnyje 
dar tebegyvenančio. Tik popie-

(Nukelta į 5 psl.)

“Užuolankos” žurnalo nr. 4, 
papuoštas Vilniaus vaizdu, gau
siomis iliustracijomis ir A. Vi- 
lainio aprašymu plačiai pavaiz
duoja Kultūros kongreso eigą. 
V. Abramikas rašo apie šaulius. 
Meninė Viktoro Petravičiaus 
veikla apžvelgta Jono Vaidelio. 
Šiemet dail. V. Petravičius mini 
savo 50 m. amžiaus sukaktį. A. 
Valentinas užbaigia savo įvaiz
džius pasakojimus apie pasikal
bėjimą su vysk. Valančiaus ve
žėju. Plati naujausių lietuviš
kų įvykių apžvalga, ypač gau
siai vietos skirta Dainų šventei.

KOLUMBIJOS LIETUVIŲ 
ENERGIJA

Kun. Mykolo Tamošiūno lei
džiamas “Kolumbijos Lietuvis” 
šią vasarą pasirodė su 17 — 18 
nuemriu. Energingas redakto
rius sutraukęs daug bendradar
bių iš visų pasaulio šalių. Kun. 
dr. V. Mankeliūnas rašo apie 
Pijaus XII 80 metų sukaktį. 
Kun. Jonas Kuzmickis gausia 
poezija papuoštame straipsnyje 
kelia atsiteisimo ir atgailos re
liginę mintį. Elena Vasyliūnie- 
nė rašo apie tėvynės ilgesį. Su
sidomėjimo sulaukusi ir VI. Ra
mojaus knyga “Lenktynės su
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Ir Vibrienė žiūrėjo į sūnų kunigą Kazimierą, ar
gi jis neturi ko nors viltingo, ar nestovi jis arčiau 
Dievo, kaip paprastas žmogus, ir gali tarpininkauti? 
Kunigas nuleido akis, paskui pasakė: — „Mama, tu 
užauginai mus visus, kiek sulaukei. Iš tavo geros 
rankos ir tas nepasitrauks. Bet, geriau bus, kad pa- 
krikštysim. Bus ramiau“. — Ji žinojo, kad jis teisus, 
bet tai buvo prisirengimas pabaigai — čia, ir kažkur 
kitur, Mykolas ir jo mažas sūnus abu buvo atiduoti 
mirčiai.

— Jonai, — pasakė motina, ir jam atėjus ji iš
tiesė kūdikį: — „Panešiok jį, kol sutvarkysiu, kas 
reikia krikštui“. — Ir ji nuėjo, kaip likusieji gyvi 
ruošia laidotuves, ji užklojo baltai stalą, sudėjo grau
dulines ir uždegė, ir tarp jų stovėjo kryžius. Ji at
nešė švento vandens, pagalvojo ir atsiminė druską.

— Tu būsi kūmas, — tarė Jonui, — abu mes. 
Laikyk Mikutį. Jai nereikėjo galvoti vardo, ji pasa
kė, kaip buvo vadinusi savo sūnų, kasdien, metų me
tais. Jonas stovėjo apglumęs — viskas buvo taip keis
ta, kas dėjosi namuose, jis negalėjo sudėstyti jokios 
aiškios minties, jos tuojau griuvo — stebėjo motiną. 
Jis nerangiai laikė vaiką savo rankose, ir kartojo,

kas buvo jam sakoma, ir beveik išmetė mažąjį, kai 
iš lovos staiga silpnai sušuko ligonė.

Ar į jos balsą atsiliepė mažytis, ar jauna motina 
atsigavo išgirdus sūnelio šauksmą? Vibrienė nega
lėjo atsiminti, bet ji žinojo tada, kad jie abu yra su
rišti. Jeigu būtų kitaip, jeigu tiktai ji viena būtų atė
jus čia, ji būtų buvus pavalgydinta ir aprūpinta mais
tu kelionei. Išeiti. Tačiau dabar ir jos vieta buvo ši
čia, net jeigu mažasis būtų iškeliavęs visai.

Bet jis gyveno. Stebėtina, kaip greitai jis pasi
suko į gyvenimo pusę, lyg jis žinojo močiutės širdį, 
kad tiktai vienas jis tegali ją apsaugoti, nes su juo 
laikėsi ir viltis dėl sūnaus, dėl jo nepažįstamo tėvo.

Ir kitokia viltis augo šalimais: galbūt, kaip tik
tai reikėjo, kad Mykolas išvyko tenai, į savo pažini
mo ir atgailos kelionę, — kad bado ir nerimo, ir at
skyrimo, buvimo tarp vilkų, būtų išgydytas. Jis ilgė
sis namų ir kai galvos apie motiną, atsimins tėviškę, 
ir vis didesniu ratu eis atsiminimai, iki miestelio, iki 
bažnyčios, iki Dievo. Ir jis grįš sveikas. Pas motiną,
pas sūnų — pas-------------- . Kas yra jam Judita? Kas
bus jam grįžus? — Vibrienė atidėjo šitai iki grįžimo, 
buvo persunku dabar jį atiduoti galutinai anai mo
teriai, jeigu jie susituoktų, kaip reikiant. Ir kaip ga
lėtų prikalbinti, kad pamestų? Išvedęs iš jos tėvų 
namo? Kada žydaitė nebeturėjo dabar nė tų namų, 
nė tėvo? — Paskui, paskui — ji ir šitai paliko Die
vui, kaip viską, ko pati nepakėlė, jai tederėjo mels
tis ir laukti.

Jos abi laukė šiuose namuose, toje vietoje, juto 
Vibrienė, jaunoji žydė yra artimesnė jai negu jos pa
čios vaikai, negu Mikutis, nes tiktai jos dvi laukė. Ji 
matė, kaip skirtingas tas jų laukimas, kaip nesude
rinamos buvo jos pačios* Nebuvo lengva turėti Ju

ditą čia, kartais labai sunku. Tai ne taip, kaip Jonas 
kartais sakė: neša česnaku. — Jis ir pats netikėjo 
sau, Judita buvo švari ir poniška, trapi ir graži, ne
žiūrint į rudumą, bet ji netiko šiuose namuose ir ne
siderino. Ji kentėjo ir kankino juos viskuo, atrodė, 
ji nenorėjo nurimti, ji nežinojo ką veikti, o toksai 
laiko tuštumas žmogų žudo. Jeigu Vibrienė būtų 
mačius savo marčią, tikrą marčią, katalikę ir lietuvę, 
taip be darbo būnant, ji neištvertų nepasakius, nepa
mokius, gal ir pyktų, bet dabar ji nedrįso to, visą 
laiką ji juto kaltę, kad sūnus išmušė anos svetimo
sios vežimą iš skirtų vėžių, ir paliko be vadovo ir ži
burio.

Bet jau tada motina nustojo dalies gailesčio, 
kada Mykolas prabilo iš Rusijos. Kaip ji buvo lau
kusi to balso! Nereikėjo priminti jį, jis nenustojo 
buvęs jos ausyse, kaip kiekvieną dieną, žiemos ne
pramintame sniege, ir vasaros rasoje, kaip nė vie
nos akys neregėjo, motina išskaitė žingsnius, jo ilge
sys nuolatos grįžo į tėviškę. Tai tiktai užtikrins ra
dijas, kad balsas nepasikeitė.

Tikriau sakant, ji troško, kad būtų pasikeitęs, 
kad pasenęs būtų iš vargo ir nerimo, iš pasilgimo, 
bet ji išgirdo jauną ir tvirtą, ji matė jį šypsantį ir 
įžūlia ranka rodantį į namų pusę. Jis norėjo grįžti, 
taip, bet tiktai, kad baigtų, ką pradėjo. Ir ji neiš
tvėrė, ji pakėlė ranką ir sudavė jam į veidą, ir išgir
do aparato kritimą.

Bet tuomet ji pamatė,, kas buvo Judita: žydė, 
komunistė, kantri ir atkakli talkininkė esančiojo 
Maskvoje. Ji buvo, kaip vaiduoklis uždarytas senoje 
pirtyje, kur negalėjo nieko daryti, ir anas baisa? ati
darė duris, paleido veikti.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Pittsburgh, Pa.

Lietuvaitė vienuolė švenčia 
auksinį jubilėjų

Sesuo M. Antana Jesulaitė, 
pranciškietė, sulaukė 50 metų 
vienolinio gyvenimo sukakties ir 
paminėjimo iškilmių, kurios bus 
liepos 28 d. Šv. Pranciškaus vie
nuolyne, Pittsburgh. Šv. mišias 
atnašaus jos pusbrolis kun. J. 
V. Skripkus, vienuolyno kapelio
nas, o seserys vienuolės atliks 
pagerbimo programą. Sesuo M. 
Antana yra giminaitė a. a. kun. 
Aleksandro Skripkaus, buvusią 
Šv. Kryžiaus prapijos klebono, 
ir "kun. Kazimiero Skripkaus, 
Binghamton, N. Y.

Gerbiamoji jubiliatė yra kilu
si iš Žagariu, Lietuvoje. Į Ame
riką atvyko 1905 m. ir apsistojo 
Chicagoje. Pradžios mokslą kū
dikystėje įgijo šeimos bakūžėje, 
nes mokykla buvo pertoli. “Ne
norėjau namie mokytis”, sako 
seselė, “nes brolis Juozas mane 
bemokydamas labai dažnai ma
no ausis tampydavo”. Kelionė į 
Ameriką 1905 m. tęsdavosi visą 
mėnesį prekiniu laivu.

Kadangi Amerikoje dar nebu
vo lietuviškų vienuolynų, sesuo 
M. Antana, pajutusi pašaukimą 
į vienuolinį gyvenimą, 1906 m. 
(įstojo į kongregaciją, kurioje 
jau buvo daug lietuvaičių — pas 
Šv. Šeimynos seseris, vadinamas į 
Nazarietes, Chicagoje. Atlikusi 
naujokyną, jau nuo 1909 metų 
pradėjo dirbti lietuvių parapinė
se mokyklose Chicagoje, Pitts- 
burghe, Philadelphijoje, Detroi
te, Kenoshoje, Kansas City, Ho
mestead, Harrison, New Britain, 
Maspeth ir Brooklyn. Šitą veik
lą, išimtinai su lietuvių vaikais, 
45 metų laikotarpį, ji nutraukė 
tik 1954 metais, sveikatai nu- 
silpnėjus. Jubiliatė dabar gyve
na vienuolyno centre, Pitts
burgh, Pa.

Kada lietuvaitės vienuolės ry
žosi pasitraukti iš seserų Naza
riečių vienoulijos seselė Antana 
buvo viena tų 25 lietuvaičių, ku 
rios Šiuo lenkių atsiskyrė ir 
Pittsburghe padėjo pradžią nau
jam lietuviškam vienuolynui — 
Šv. Pranciškaus Seserų Kongre
gacijai. Jos pradiniam steigi
mui ji daug pasišventė. Išbuvu
si 13 metų pirmame vienuolyne, 
ji atliko privalomą noviciatą 
naujame vienuolyne, 
kimui kurti nają įstaigą ji ne
nuilstamai darbavosi.

Seselė Antana aiškiai pasakė: 
“Lietuvius labai mylėjau”.

Dievo ir artimo meilei visą 
savo gyvenimą ji dirbo vien lie
tuvių ir jų vaikų tarpe ir šian
dien su gailesčiu tas pareigas 
ji nutraukia. Gera yra lietuvių 
tautai turėti, kad kas už ją nuo
lat melstųsi. Tą pareigą seselė 
Antana dabar ištikimai pildo.

Vienuolinio gyvenimo sidabri
nį jubilėjų švenčia trys seserys 
pranciškietės: sesuo M. Salome 
Zalapukaitė, iš Šv. Petro ir Po
vilo parapijos, Elizabeth, N. J., 
sesuo M. Ksavera Stulpinaitė, iš 
Šv. Juozapo parapijos, Water- 
bury, Conn., ir sesuo M. Domini- 
ca Dauberytė, iš Šv. Antano pa
rapijos, Cicero, III. M. M. A.

ganizacijas ir parapijas pra
ginti ir kitus, kad dalyvautų 
šioje Lietuvių dienoje, kuri šie
met bus rugpjūčio 5 d. gražia
me West View parke. Tai tikrai 
ideali vieta su visais įrengimais: 
sporto aikštėmis, scenos šokių 
vieta, maudymosi baseinu, ma
žiesiems karusele ir kt. Pasiek
ti VVest View parką lengvai ga
lima automobiliais, gatvėkariais 
ir autobusais, ši Lietuvių diena 
bus gražesnė ir įdomesnė, negu 
ligšiol buvusios, nes visi atvykę 
galės grožėtis žavinga gamta ir 
lietuviškų dirbinių paroda; visi 
turėsime progą pabendrauti ir 
jaukiai laiką praleisti. Sporto 
programa bus pradėta 4:30 vai. 
popiet. Bus platus jaunimo spor 
to pasirodymas. Jaunimas galės 
lenktyniauti ir laimėti už spor
tinį atsižymėjimą dovanų. Jau 
nimo programai vadovaus žy
mus lietuvis sportininkas Stan 
ley Straiter. *

Oficialioji programos dalis 
bus pradėta 6:30 vai. vak. Ati
daromąjį žodį tars Vakarinės 
Pennsylvanijos Lietuvių Jungti
nių Organizacijų pirm. adv. Ed
uardas Schultz, o programos 
vedėju bus sumanus ir gabus 
veikėjas Vytautas Jucevičius. 
Lietuvos Vyčių ir Homestead pa 
rapijos jungtinis choras, vado
vaujamas muz. Kazio Bazio, pa
dainuos puikių lietuviškų patrio 
tiškų dainų. Kalbės visiems ži
nomas ir malonus kalbėtojas 
klebonas kun. Jonas Misius. Ang 
lų kalba kalbės iš Washingtono 
atvykę JAV Kongreso atstovai 
James G. Fulton ir Elmer J. 
Holland. Jie galės pasakyti mū
sų lietuviškai širdžiai jautrių žo
džių Lietuvos reikalu ir kt.

Po to matysime mūsų mėgs
tamus mažyčius. Tautiškai pa
sipuošę berniukai ir mergaitės 
atliks naują ir įdomią progra
mėlę. Jiems vadovaus lietuvė 
vargonininkė Elzbieta Straiter. 
Šokius par ks tautinių šokių 
grupė, vadovaujama B. Navic
kienės. Šokiams gros puikus or
kestras, vadovaujant lietuviui 
Pranui Tautkui. Programoje 
taip pat pasirodys ir mūsų “Pu
pų Dėdė” V. Jucevičius, kuris 
savo kupletais, pritardamas a- 
kordeonu, tikrai publiką prajuo
kins.

SESERS AUKSINIS JUBILfiJUS'

Sesuo M. Antana, švenčianti vienuolyninio gyveninio sukaktį. Sėdi 
kun. K. Skripkus, stovi kun. J. V. Skripkus, jos pusbroliai.

SO. BOSTONO ŽINIOS
ALRKF KONGRESO GARBĖS 

SVEČIAI

Prel. Pr. Juro pakviesti, pasi
žadėjo dalyvauti Bostono kated
roje rengiamoje Šv. Valandoje 
šie arkivyskupijos augšti dvasi
ninkai: vyskupas Jeremiah F. 
Minihan, prelatai — Lawrence 
T. Riley, Timothy F. O. Leary, 
Francis Burke, A. C. Dalton, 
Patrick J. O. Connel, William F.

— Dr. V. Ramanauskas, il
gesni laiką mėginęs įsikurti Bos

naujakuriais įsikūrimo vargą, 
šiuo metu yra patogiai įsikūręs 
kaip gydytojas Clevelando mies
te. Praėjusią savaitę dr. V. Ra
manauskas su visa savo šeima 
buvp atvykęs į Bostoną ir lankė 
savo draugus bei pažįstamus.

— Vet. gyd. A. Liauba, kele- 
ris metus gyvenęs So. Bostone

Reilly, Bernard S. O Kane, Ja-jjr birbęs vienoje Bostono gyvu- 
mes O. Doyle, Joseph F. McGlin - jjy klinikoje, praėjusiais metais 
chey, Francis J. Sexton, Francis gavo federalinės valdžios pasky-

Gegužinės programa bus įvai-, privažiavus sukti kairėn į 668, Noriu išreikšti nuoširdžią 
ri, įdomi ir turtinga. Progra- kelią ir juo važiuoti apie 3 my- padėką visiems, kurie kokiu 
ma bus sekanti: visuomet įdomi lias šiaurės kryptimi. Ties Big nors būdu prisidėjo prie šios 
I. J. Fox, Inc. drabužių, kailių Creek upeliu šalia iškabos “Mo- laimingos ir malonios kelionės, 
ir vestuvinių drabužių paroda ther” dešinėje kelio pusėje yra Ypatingai esu dėkingas mano
su profesiniais modeliais, vad.! įvažiavimas į stovyklą 
B. Koričiaus; metinis rinkimas I
gražuolės “Miss Lithuania of N. į Padėki
E.”; roller-scating Champion Mu,
riel Grant; pagarsėjusi maža-1 Gavus ilgesnes atostogar 
mečių tautinių šokių grupė, vad. išvažiavus į ilgesnę kelionę,1 jums visiems gausiai atlygina 
Onos Ivaškienės; ukrainiečiai j man teko aplankyti daug .vie-j įr pandė švenčiausia jus nuo- 
šok'čjai brolis ir sesutė Vitaly ir Į tų rytinėse valstybėse; kur su-
Ludmila Beskrowny; armėnų stojau ir aplankiau, susilaukiau 
tautinių šokių grupė; vaikučius daug nuoširdumo. Br. Vladas Cibulskis, MIC
linksmins Rusto the Clown su
savo kalbančiomis lėlėmis; gros 
8 muzikantų Mickey Haberekj 
orkestras; traukimas laimėjimų 
ir įžangos dovanų; skanūs val
giai, draugiški gėrimai.

Programa rengiama palinks
minti ir sudominti visokio am
žiaus dalyvius. Rengėjai nuošir
džiai kviečia atsilankyti į didžiu
lę gegužinę Brockton Fair 
Grounds, Brocktone, ir paremti 
seniausią lietuvišką radijo prog
ramą. Step. ir Valent. Minkai

ir1,

kelionės draugui, Chester Bcr- 
nard, mano broliui Petrui ir jo 
šeimai ir kitoms giminėms.

DievasTegu Gailestingasis

i latos saugoja

“Sostas
IŠ TOLI IR ARTI 

NAUJI OIDELI TRO KAI- NAUJAUS! KRAUSTYMO {RANK/AI 
ILGU METU PATYRIMAS - P!SUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alkmok 5-9209

MOVIMO

NARIAI I.IHLVIV TARP. IR SKOLINIMO
Cleveland, Ohio

Skautų laužas
Clevelando skautų Pilėnų tun-

tone ir pakėlęs sykiu su kitais1 tas baigia savo dviejų savaičių

J. Lally, Edward F. Sweeney, 
Thomas F. Garrity, Arthur J. 
Riley, John J. Connolly, Thomas 
J. Riley, George M. Dowd, La- 
dislaus A. Sikora, -Edmund A. 
Moran, E. Joseph Burke, Jo
seph A. Brandley, Francis V. 
Strakauskas. Hugh L. Doyle, 
Ralph J. Gallagher, Bernard J. 
McNulty, Cristopher Griffin.

Šventoji Valanda įvyks- ALR
KF jubilėjinio kongreso metu 
š. m. spalio mėn.

TRUMPAI

— Kun. dr. A. Juška, ALRKF
generalinis sekretorius, liepos 
23 d. buvo atvykęs į So. Bosto
ną ir turėjo svarbų pasitarimą 

Be to Lietuvių dienoje bus ren su vietos lietuvių katalikų vei
kėjais rengiamo kongreso rei
kalais.

Aukų rin- ^ama gražiausius tautinius rū
bus dėvinti lietuvaitė. Ji gaus
brangių dovanų. Pageidaujama, 
kad ko daugiau dalyvautų pasi
puošusių tautiniais drabužiais.

Lietuvių dienos proga išlei
džiama programos knyga. Bus 
ir dovanų traukimai. Laimingi 
galės gauti už 25 c. Savings 
Bond premijas. Pirmoji premija 
$100, antroji — $50 ir trečio
ji — $25. Pažymėtina, kad gau
to pelno dalis bus skiriama lie
tuvių kultūros bei lietuvybės iš
laikymo reikalams. Įėjimas lais
vas.

Vakarinės Pennsylvanijos Lie 
tuvių Jungtinių Organizacijų ko 
mitetas maloniai kviečia ir lau
kia visų lietuvių gražiajame 
West View parke rugpjūčio 5 
d. Visi keliai veda tį Lietuvių 
dieną! . Fr. Žilionis

— Daug bostoniškių autobu
sais ir automobiliais buvo nu
vykę liepos 22 d. į Putnamą da
lyvauti susiartinimo šventėje ir 
paremti ten esančias lietuvaites 
seseles.

Mūsiškiai visokių gudrių poli
tinių kombinacijų silgalvotojai 

Pittsburgho ir apylinkės visų teguI prį8imena) kad tik karvė 
Lietuvių diena jau artėja. Jung- iš šieno padaro pieno. 
tinių Lietuvių .Organizacijų ko
mitetas kviečia visas lietuvių or P- Eiliukas

Visi j Lietuvių dieną

Pradeki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

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

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad.. antrad., penktad. tr 
•efttad. • vai. ryto Iki 4:10 p.p.

Trečtad. » ryto Iki IS vai.. 
Katvlrtad. t vai. Iki D vaL vak.

rimą į Cincinatti, Ohio, ir ten 
įsikūrė. Dr. Liauba praėjusią 
savaitę buvo atvykęs j Bostoną 
lankyti savo giminių.

— Dr. O. Vaitkevičius su žmo 
ną liepos mėn. pradžioje lankė 
tėvus Bostone.

— Inž. V. Vaitkevičius - Vai
tas išvyko į karo laivyną atlik
ti prievolės.

— Bostono teisininkai su šei
momis darė iškylą į gamtą lie
pos 22 d.

DIDŽIULĖ RADIJO
PROGRAMOS GEGUŽINĖ
Naujoje Anglijoje seniausios 

radijo programos metinė gegu
žinė (piknikas) bus rugpjūčio 
5 d. Brockton Fair rounds (pa
rodos aikštėje, BelmonĮ Str., 
Brockton, Mass.

stovyklą ir ta proga šeštadienį, 
liepos 28 d., rengia paskutinį 
stovyklos laužą. Visi clevelan- 
diečiai — skautų tėvai, bičiuliai, 
sesės skautės ir jaunimas — 
kviečiami šiame lauže dalyvauti. 
Be stovyklaujančių skautų lau
že bus ir netoliese stovyklaujan
čios Neringos tunto skautės.

Vakaro programą bus ‘pradė
ta 8 vai. vakaro. Pilėnų tunto 
stovyklą galima pasiekti važiuo
jant 6 keliu į rytas apie 3įl my
lių iki Hambdon miestelio, kurį

8-VIŲ LYGOS, KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki 510,000,00 

8 »
Paskolos Duodamos Namu įgijimui 

Lengvomis Sąlygomis
CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.

6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

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

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, IlL

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii 
VASARVIETĖ “NIDA”

. Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

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

Gera maudymuisi vieta

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

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

ROOSEVELT FURNITURE CO
(LIETUVIŲ KRAUTUVĖ)

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

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

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl*

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų Ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontler 8-1882
iiiiiiiiiiimHiiiiiimiiiiimiiimmimiiirtiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiHiiiui

AR VERTA?
$2.00 Į metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. MSgink NIiW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite $2.00 už 8 oz. bonką.

v F. BITAUTAS 
302 S. Pearl St., Denver, Oolorado

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

Universal Savings and Loan Assoclation 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
-P

IN5UHED | " "
SL ■

FEOERRL
SAVINGS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• {steigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrove 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 liauko knygutę.

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

PRADĖKITE TAUPYTI ŠIANDIEN 1

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-R FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

AND LOAN AMT
f.

Chnrtered & Supervtaed 
by the U. S. Government

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pree.

C barte r ed ir Snpervised by the United State* Governmeit

Įstaigna VALANDOS: Kasdien nno 9-tos ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 9-tos valandoa 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. jto pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma
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Didžiajame New Yorke
— Rašytojas Jurgis Jankus 

lankėsi Nevv Yorke, ta proga 
pasimatydamas su savo bičiu
liais. Buvo nuvykęs ir iį Stony 
Brooke esančią Pranės Lapie
nės vasarvietę, kurioje šiuo me
tu vyksta lietuvių dailininkų pa 
rodą.

— Juozas Ginkus, Balfo val
dybos vicepirmininkas, šiuo me
tu eina pirmininko pareigas, lai 
kinai tas pareigas ėjusiam pre-

vizitą Vliko pirmininkui J. Ma
tulioniui.

— Darių ir Girėną brookly- 

nieciai paminėjo liepos 20 d. Lie 
tuvių Piliečių Klubo patalpose, 
surinkdami ir aukų dar nepasta
tytam, bet jau galutiniai rengia 
mam didvyrių paminklui. Pa
grindinę kalbą minėjime pasakė 
Vliko pirmininkas J. Matulionis, 
Darių ir Girėną paėmęs pavyz
džiu ir visiems lietuviams, sie-

latui J. Balkūnui išvykus iš1 kiant lietuvių garbės ir Lietuvos 
Nevv Yorko aplankyti kitų’vals-1 išlaisvinimo. Apie Darių ir Gi- 
tybių. Balfo pirmininkas kan.1 rėną kalbėjo ir laikraščio “Tė- 
dr. J. B. Končius, kaip žinia,1 vyriės” atstovas rašytojas Juo
šiuo metu yra Europoje. Gin- 
kus ketina pradėti rūpintis me-

zas Petrėnas. Minėjimą pradėjo 
Dariaus ir Girėno paminklo val-

tiniu Balfo vajumi, kuris kas) dybos vicepirmininkė Bronė Spū 
rudenį rengiamas Didžiajame i dienė, paprašydama susikaupi

GRĮŽŪS Iš KALĖJIMO

Charles Sydney Mincr, 49 metų, penkerius metus išbuvęs komunistų 
kalėjime Kinijoje, vėl susitiko su motina Meile Mincr, sesute M* s. 
Krank Sa'ltzinan. Dešinėje yra Minner’s kinietė žmona. (I^'^į

giečiams, bet jie buvo menki ruošęs šią sportinę pramogą, 
šauliai, ir jų solo žaidimas ne-Į gavo gražių atsiliepimų iš spor- 
atnešė laukiamų vaisių. to mėgėjų už jo pastangas plė-

Po pertraukos vėl J. Linartas toti sPortini gyvenimą

Nevv Yorke. Grįžęs iš atostogų, 
kurias praleisti jis išvyko į Tė
vų Pranciškonų vasarvietę Mai
ne, jis šauks nevvyorkiečių pa
sitarimą vajaus komitetui su
daryti.

— Kun. B. Mikalauskas, “Dar 
bininko” redaktorius, liepos 21 
d. savo redakcijos patalpose bu
vo sušaukęs laikraštininkų pa
sitarimą ryšium su ateinančiais 
metais New Yorke šaukiamu Pa 
šaulio Lietuvių Bendruomenės 
suvažiavimu. Buvo pasitarta su 
važiavimo organizavimo jr in
formacijos skleidimo reikalu. 
Kun. Mikalauskas yra suvažia
vimo rengimo komiteto informa-

mo minute prisiminti didvyrius. 
Minėjimui pravesti ji pakvietė 
to komiteto pirm. J. Šaltį. Pa
minklo statymo suaktyvinimo 
reikalu kalbėjo Juozas Ginkus, 
buvęs Dariaus ir Girėno skri
dimui New Yorke remti komi
teto pirmininku ir Petras Mont
vila — paminklo statymo iždi
ninkas.

— Bernardas Brazdžionis, au
tomobiliu iš Los Angeles atvy
kęs į rytinius krantus, lankėsi 
Nevv Yorke, o paskui nuvyko į 
Bostoną, iš kur pasiėmė žmoną 
ir dukrą, kurios dabar jau nuo
lat apsigyvens kartu su juo Ka
lifornijoje. Sūnus laikinai pasi-

įdeda gabalą, bet On\aha netru
kus išlygina 2:2. Tada Tomas 
Remeikis pasiunč;a kamuolį į 
Omahos vartų tinklą ir jau 3:2 
šeimininkų naudai. Čia dar kar-Į 
tą svečiai nuginkluoja Čhicagos 
vartininką J. Perkūną, padary
dami 3:3. Pagaliau, keletą minu 
čių prieš rungtynių pabaigą, O- 
mahos baudos aikštelėje pada
roma ranka ir čia iš 11 m Ro
mas Koženiauskas įdeda 4:3. To
kia pasekmė išsilaiko iki baig
minio švilpuko.

Chicagiečių eilėse gerai suko- 
vojo V. Omilijonas, V. Sipavi
čius, R. Koženiauskas, T. Re
meikis ir J. Linartas, kuriems 
neblogai, talkino A. Martinkus 
J. Snarskis, Bužėnas ir kiti.

Čhicagos LFK “Vainutas”, su

džiais, bet darbais.
ne zo-

E.

Skclbkites “Drauge”!

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

i* WQE8 stoties — Banga 1IH 
NUO pikmad. iki penktad. 

1:46 iki 9:80 vai. ryte 
8E8TAD. 8:80 lkl 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 ▼. 
4EKAD. 8:30—9:30 v. r. U stoties 

WOPA — 1490 kU.
Thtoa«o 89. .11. HEmlock 4-2419

7111 So. BOCKWBLL ST.

ELEKTRONIKOS CENTRAS
Prieinamomis kainomis tikra vieta 

įsigyti 1957 m. modelius -—
• Teli'vUijns

• liudijo a|inratus
• Iii fi fonografus

• Rekordą \ imti mašinas
Visokie elektriniai namų reikmenys:

• Vėsintuvai
• Vėdintum!

• Dulkiasiurbliui
• Kavos virduliai

• baidyklės (prosui)
— Pilnos garantijos — nuolaidos —

iLDfl I n A-
HTCirvision
(sales - Service)

Sav. liti. A. SUMENĄS
3321 S. Halsted — CLiffskle 4-50(13

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

“feį 2$

cijos komisijos pirmininkas. Į liko mokytis Bostone. Brazdžio- 
komisijos darbą stengiamasi į- į nis Los Angeles redaguoja iliust 
traukti visus New Yorke ir ki-Į motąjį lietuvių ir anglų kalbo

mis leidžiamą žurnalą “Lietuvių 
Dienas”.

— Juozas Tysliava, poetas ir 
Brooklyne išeinančios “Vieny
bės” redaktorius, po nelengvos 
operacijos sugrįžęs iš ligoninės, 
sveiksta dr. Savicko priežiūroje.

— New Yorko pabaltietės lie
pos 20 d., esčių pirmininkės Mali 
Juerma pakviestos, lankėsi jos 
rezidencijoje Bogota, N. J., ir 
aptarė savo aktualiuosius veik
los reikalus. Iš lietuvių dalyva
vo Pabaltijo Moterų Tarybos 
pirmininkė Ligija Bieliukienė, 
tos tarybos atstovė Romoje Vin 
centą Lozoraitienė ir Nevv Yor-

SKIP’S 1ELFSERVICE

S P O R TAS
(Atkelta iš 2 psl.) 

tik skriejo popieriukai, sąskai
tos, kvitai ir kitoki krituliai. 
Kaip gi audra bus be kritulių.

Naujos valdžios nešrinkom, 
bet už tai turėjom malonumo.

Štai aš ir sportuoju jau pusę

Susitikimą stebėjusi 300 žiū
rovų minia, nors ir varginama 
lietaus, turėjo progą matyti gy
vą žaidimą, pilną puikių akimir
kų.

Tuoj po pradinio teisėjo K. 
Baltramono švilpuko chicagie- 
čiai Juozo Linarto šūviu padaro 
1:0, į kurį už kiek laiko Omą

metų ir dvi savaites. Ne tik po- jja \yaiter Jociovv įvarčiu atsa
ko 1:1.

Tuomi ir baigiamas pirmasis 
kėlinys, kuriame svečiai dar ne
išnaudojo 11 m baudos. Šiaip 
lauko persvara priklausė chica-

tur gyvenančius ir rašančius 
laikraštininkus. Suvažiavimas į- 
vyks New Yorke ateinančių me 
tų rudenį, Labor Day savait
galį.

— Laimos knygynas persikėlė 
į naujas patalpas, 496 Grand 
Str., Brooklyn 11. Šios patalpos 
yra visiškai prieš Ginkaus sal
dainių krautuvę. Kartu perkel
ta dovanų skyrius ir spaustuvė, 
ofsetas. Pastaruoju metu Lai
mos vedėjai Balys ir Bronė Ja- 
cikevičiai ypač praplėtė spaus
tuvės skyrių, įsigydami visą eiJ 
lę mašinų. Įvairius spausdinimo 
užsakymus jiems gausiai neša ir 
kitataučiai. Laima leidžia ir lie
tuviškas knygas. Dabar ką tik 
gauta nauja siunta šveicariškų 
rašomųjų mašinėlių su lietuviš
ku šriftu. Prie knygyno Jaci- 
kevičiai dar turi ir siuntinių 
Haskoba firmos agentūrą ir tar
pininkauja siuntinių persiunti
me į Lietuvą ir kitur.

— Min. Stasys Loozraitis, ly
dimas Lietuvos gen. konsulo 
Nevv Yorke J. Budrio, padarė

Šventoji Kolegija
(Atkelta iš 3 "jusi'

žius gali teisti ir degraduoti kar 
dinolus.

Šiuo metu šventąją kolegiją 
sudaro 62 nariai, taigi stinga aš 
tuonių kardinolų. Iš 62 kardi
nolų 21 italas ir 41 įvairių kitų 
tautybių. Jauniausias kardino
las yra Genuvos Juozapas Siri 
50 metų.

Jei Pijus XII šauks Konsis
toriją (tai bus trečioji, pirma 
buvo 1946 su 32 naujais kardi
nolais ir antra 1953 m. su 24), 
teks matyti iškylant į šią gar
bę jaunesnio amžiaus dvasiškių.
Dalis kardinolų jau negali da
lyvauti Bažnyčios valdyme dėl.3U žmona ir keletas studentų, 
gilios senatvės, kiti yra sutruk- — ®’’- P^P^^kas su šeima 
dyti, rasdamiesi už geležinės aut omobiliu išvyko atostogų, ku 
uždangos, kaip Mindszenty, Stc i ose užtruks ligi rugpjūčio 1 d 
pinac ir Wu.zyn.ki. Dabar kcliau’a P" N- AnR*'M' 0

Popiežiaus Siksto V potvar-! PrieS "“ffjždami New Yorkan 

kis, kad Šv. Kolegija būtų iš 70

sėdžiai, bet ir šokių vakarai, ge
gužinės, pobūviai dar yra geras 
sportas. Parodo, kad čia gyve
nam tikrai laisvame krašte. 
Žmogus gali išlieti savo sielą iki 
padugnių, pratuštinti savo tulžį 
nuo kartėlio dulkių, kurios nu
sėda dirbant fabrike. To nepar 
darysi rungtynių aikštėje, kur 
visai-nėra laisvės, tik švilpukai,! 
komandos, pabaudos. O jeigu 
nori prasimantyti kokį sau ne-' 
kaltą malonumą, tuoj subėga 
civiliai ir uniformuoti šn'pai, tar 
dytojai, taip sakant, ties nosi
mi pakimba kalėjimas.

CHICAGIEČIAI ĮVEIKS 
OMAHOS LITIANICĄ

Liepos 21 d. Čhicagos Lietu
vių Futbolp Klubas “Vainutas” 
buvo suruošęs draugiškas rung
tynes, pasikviesdamas futboli
ninkus iš tolimosios Omahos,

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

I’RFCIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

t

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202 
LIEPOS MĖN. 26, 27 ir 28 DIENOMS

ko klubo narė Gražina Matulai- Nebr. Čia šeimininkdi svečiams 
buvo negailestingi ir juos įveikė 
4:3 (1:1), sugriaudami omahie- 
čių tvirtą tikėjimą į pergalę.

LIEPOS MĖNESIO
IŠPARDAVIMAS
Sutaupysite 25% iki 35%, pirkdami 

Lietuviškoje krautuvėje
vyrams, moterims, vaikams ir namų reikalams, 
kaip: paklodžių, užvalkalų, rankšluosčių ir kitų.

SUMAŽINTOMIS KAINOMIS 

PIRKSITE LIETUVIŠKOJE 

• KRAUTUVĖJE

Joseph’s Dry Goods Store
3218 SO. HALSTED STREET

CHICAGO 8, ILLINOIS JUOZAS PIKEL, sav.

■'

f

MARTELL, 3 STAR COGNAC Fifth $4.98

SCHENLEY GIN Fifth $2-69

DANSKI VODKA, 80 Proof Fifth $2-69

GRA1N ALCOHOL. 190 Proof
V.S.P. „ Fifth. $4.89

RON MERITO RUM 9
Lite or Golden Fifth $2-98

CINZANO VERMOUTH ,
Sweet or Dry Fifth $-| .39

KIJAFA WINE Fifth $1.69

PABST, HAMM’S, SCHLITZ OR
MILLER’S, Case of 24 eans $3-89

YVIRZBLRGER, IMPORTED BEER
Case of 24 bottles Case $7.50

PABST, SCHLITZ, HAMMS, MILLERS
case of 7 oz. bottles ................................. case $2-29

B '

f

tytė - Rannit.
— Liet. valstiečių liaudininkų

ir eilė kitų Nevv Yorko lietuvių 
liepos 19 d. dalyvavo buv. Len
kijos premjero St. Mikolaiczyk 
paskaitoje ryšium su įvykiais 
Poznanėje. Mikolaiczyk per
žvelgė tuos įvykius ir nušvietė 
jų atgarsį visame pasaulyje. At
remdamas komunistų kaltini
mus, kad tas darbininkų riau
šes organizavo “užsienio impe
rialistai”, buvęs Lenkijos prem
jeras tvirtino, jog dėl jų kaltas 
ne kas kitas, o tik patys komu
nistai ir jų nelemta sistema. Pa
skaita įvyko Carncgie Endovv- 
ment patalpose, tose pačiose, 
kur vyksta Pavergtųjų Europos 
Tautų posėdžiai. Paskaitą or
ganizavo Žaliasis Internaciona
las, kuriam kartu su kitomis 
tautomis priklauso ir Lietuvos 
valstiečiai liaudininkai. Centri
niame komitete lietuvių atstove 
yra Alena Devenienė. Į šią pa
skaitą ji buvo atvykusi iš Wa- 
terburio ?’J savo vyru dr. M. De- 
veniu. Iš lietuvių paskaitoje bu
vo Henrikas Blazas, Lietuvos

P.&J. JOKUBKA
W, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas ta* Taisymas 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
, Naujas specialus didelis 
sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus lr sąžiningas 
pa ta ma vimas.

R ŠERĖNAS
45411 8. Wnod St., Chlcago 9, 

Illinois, tel. VI 7-2972

NELAIKYKITE SUTAUPYTŲ PINIGŲ NAMIE !

ATIDARYKITE TAUPOMĄ SĄSKAITĄ ŠV. ANTANO TAUPYMO B-VEJE, 

kur jie bus saugūs ir atneš augščiausią dividendą visoje Chicagoje nuo mėnesio pirmos 

dienos, jei pasidėsite pinigus prieš 10-tą dieną.

FREE GIFTS i fe m tu. fe fe fe fe fe fe te fe i

Kad paskatinus jus pradėti taupyti mūši) keturiolikos milijonij ($14,000,000.00) do- 
leriij stiprioje ir lietuvi)) tvarkomoje įstaigoje.'.. per liepos mėnesį bus duodamos šios 
dovanos mūši; taupytojams:

.VELTUI (nemokamai) LAIKRODĖLIS, RANKOGALIŲ S AG- 
TUKAI, PLUNKSNA ir PIEŠTUKAS, atidarantiems naują ar pa
pildant jau esamą taupymo sąskaitą $5,000.00. VELTUI ŽIEBTU
VĖLIS, PLUNKSNA ir PIEŠTUKAS atidarantiems naują ar papil
dant ju esmą taupymo sąskaitą $2,000.00. VELTUI STIKLINĖ 
PELENINĖ atidarantiems naują ar papildant jaU esamą taupymo 
sąskaitą $50.00 ar daugiau.

NCO U2SISENEJU8JŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ ir skaudžių Žaizdų 
negali ramiai <s8d8tl tr naktimis 
•nlegotl, nca jų užaisenejuslos žaizdos 
niežti tr skauda. Kad pabalinti tų

Laisvės Komiteto pirm. Vacį. iiiežejtmą ir sUudUM senų atvt 
-ų lr skaudžių žaizdų, uždSklte 
1 ECH'1,0 Olntment. Jos g y d y m o i 
/patybfts palengvins Jūsų skaudSJl-1 
mą Ir galfislte ramiai miegoti nak-' 
t|. Vartokite ją taipgi nuo skau- 
lžlų nudegti.ių JJ tatpg' paRallna 
įlefSJt.uą Ilgos vadinamos P8ORIA- 
818. Taipgi pasalina perSNJImą ligos 
vadinamos aTHI.ETE’S FOOT, su 
rtabdo džiovinimą odos lr perply&lmą 
tarppIrSčlų. Yra tinkama vartoti nuo 
Ižldstančloa suskilusios odos dedlr 
vinių, odos tiberlmų Ir t. t, talpg’ 
tinkama vartoU vaikučiams, kada pe 
d rodo skaudus lSbBrlmos nuo vysty 
kių. JI yra gera gyduole nuo | 
vlrSlntų odos Ilgų. L«
gulo Olntment yra 
parduodama po 74 
ot.. 41.24, Ir |S.‘4O.
Pirkite valstlnlsnChl 
cagoj lr apyltnkSse—
Milvvaukee, Wisc.,Oa 
ry. Ind.lr Detroit, 141- 
ohtgan arba raikyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order |

Sidzikauskas, arch. Ant. Varnas

kardinolų nėra dogma. Pijus 
XII gali, jei matytų reikalą, su
mažinti arba padidinti. Nuo 
1946 m. pradėta nominuoti kai 
dinolus iš viso katalikiškojo pa 
šaulio. Tad yra vilties ir lietu

dar rengiasi aplankyti savo bi
čiulius Kanadoje. Brooklyne dr 
V. Paprocko kabinete laikinai 
darbuojasi dr. J. Dičpinigaitis.

— St. Licpinas ir P. Maželis, 
iš Clevelando, automobiliu ke
liauja po rytines valstybes. Jie 
lankėsi New Yorke. Abudu me-

vių tautai turėti kardinolą. Tarp nininkai ypač domėjosi Nevv Yor 
spėjamų kandidatų figūruoja ro teatro pasauliu.
Milano arkivyskupas Montini, 
monsinjoras Tardini ir katali
kiškojo Mjlano universiteto rėk 
torius T. Gemelli, O.F.M.

T. B Mikalauskas

— Henrikas Kt-činska-s, dra
mos aktorius, su žmona atosto
gauja Maine valstybėje, kur 
jau nuo seniai įsikūręs dail. Pr. 
Lapė. Salomėja Narkėliūnaitė i

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy 8t. Chieago 84, IIL

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III. Tel. TOwnhall 3-8131 - 8132
Atidara kasdien; Uždara trečiadieniais .................... .. JUOZAS GR1BAUSKAS, Vedėjas



t

DIENRAŠTIS DRAUGA9, CHICAGO, fLLTNOrS

ISTORINĮ LIETUVOS ŽEMĖLAPĮ 
IŠLEIDUS

VINCAS M. STULPINAS, Chicago, III.

Daug mano draugų klausia, tenzijas prie Vilniaus krašto at
remti, ir ryžausi minėtą XV ir 
XVI šimtmečių žemėlapi išleisti 
arba padaryti daugiau kopijų.

Tas žemėlapis galėtų ir turė
tų būti puikus argumentas mū
sų diplomatams, kai eis kova su

lenkais. Juk žemėlapis pasako 
šimtą kartų daugiau negu ilgiau
sias straipsnis ar kalba, jrodi- ' mėlapį galima gauti "Drauge”, 
nėjant, kad Vilnius ir istoriškai,' Kaina tik $2.

Venos 27, 1956

ir geografiškai priklauso ir turi 
priklausyti Lietuvai. Minėtą tę

REAL ESTATE REAL ESTATE HELP VVANTED — MOTERYS

NAUJI
LAIKRODĖLIAI

AUGUSTO 5-tą DIENĄ
Metinis, Įdomiausias Šios Vasaros

Lietuvių Radio Piknikas
PUIKIAME BROCKTON FAIR GROUNDS, 

BELMONT ST., BROCKTON, MASS.

kodėl išleidau XV ir XVI šimt
mečių Lietuvos žemėlapį? Pir
miausia čia reikia pasakyti, kad 
tai yra ne išleidimas, o repro
dukcija seno rytinės Europos 
valstybių žemėlapio, kuriame 
Lietuos kunigaikštija (Duca- 
tus) užima didžiausią žemės 
plfitą.

Minėtame žemėlapyje aiškiai 
yra parodyta, kad Vilniaus kraš 
tas yra Lietuvos, ir Lietuvos is
torija sako, kad Vilnius daugelį
šimtmečių buvo Lietuvos sosti-! už pusę reguliarės kainos 
ne. iš to žemėlapio matome, bendrai visiems ar perkant 
kad Vilniaus kraštas jau gilioje vįeną Jaugįau.

17 akmenų rankinis laikrodėlis ca- 
meo incablock vyriškas ar mote
riškas waterproof, vertės T
$35 — ........................................ $17.50

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

7 akmenų rankiniai laikrodė-

senovėje nepriklausė nė Lenki
jai, nė Gudijai, bet buvo, galima 
sakyti, viduryje Lietuvos teri
torijos.

Ir kadangi lenkai visada mū
sų Vilnių savinasi ir varo pro
pagandą, kad Vilniaus kraštas 
tur|3 priklausyti Lenkijai, tai 
minėtas žemėlapis yra puikus 
argumentas tas jų pretenzijas at 
remti. 1 ;

Kas surado minėtą žemėlapį
Žemėlapį surado mano senas 

bičiulis, JAV kariuomenės kapi
tonas Theodore Thurston (Turs 
kis) pas vieną olandą, senų kny 
gų laikytoją, San Francisco mie 
ste ir jj nupirko. Tarnaujant 
kariuomenėje, nėra tinkamų są
lygų tokį istorinį žemėlapį lai
kyti ir išsaugoti nuo sugadini
mo. Todėl jis prisiuntė jį man, 
kad aš saugočiau nuo sunaikini
mo. Man pasirodė, kad tas že
mėlapis yra labai svarbus dėl 
Lietuvos kovos už nepriklauso
mybę ir ypač kovoje su lenkais 
už Vilniaus kraštą. Tad aš atsi
klausiau kap. T. Thuston, ar jis 
leistų man padaryti to žemėla
pio daugiau kopijų. Kapitonas 
T. Thurston mielai sutiko ir da
vė leidimą padaryti tiek minėto 
žemėlapio kopijų, kiek man pa
sirodys reikalinga.

Padaryta 5,000 kopijų
Tad pasitaręs su savo mielu 

draugu žurnalistu Pranu Gudu, 
“Naujienų” redaktorium K. Au
gustu, rašytoju Jonu Rimašaus- 
ku ir “Sandaros” redaktorium 
M. Vaidyla, nutariau padaryti 
5,000 kopijų. Red. M. Vaidyla, 
kaip Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos pirmininkas, pažadėjo nu
pirkti 2,500 kopijų dr. Sruogie
nės parašytai Lietuvos istorijai. 
Minėtas žemėlapis dabar yra į- 
dedamas į kiekiveną tos istori
jos knygą. - Be to čia reikia pa
sakyti, kad kovoje už Vilniaus 
krašto priklausymą Lietuvai, tu 
retų remtis Vilniaus Vadavimo 
Sąjunga, kurios tikslas yra ko
voti, kad Vilnius priklausytų Lie 
tuvai. Nors dabar Vilniaus kraš 
tas yra rusų bolševikų priskir
tas Lietuvai, tačiau lenkai visur 
veda stiprią propagandą, kad 
Vilnius ir visas kraštas turėsiąs 
būti grąžintas Lenkijai, kai ru
sų bolševikinė imperija subyrės.

O, kad ji vieną gražią dieną 
gali sugriūti, tai nėra mažiau
sios abejonės. Tada Lietuva vėl 
turės kovoti ir gal kariauti už 
Vilniaus kraštą, nes lenkų šovi
nistai matyt nepasimokė iš pra
eities, o kai komunistų imperija 
sugrius, tai Lietuvai bus var
gas su savo pietiniu kaimynu — 
■Lenkija.

Tad tos minties vedinas, kad 
būtų galima lenkų ir gudų pre-

Norite nekiln. tartą pigiai pirkt 
arba greit ir gerai parduot — 
kreipkitės į iią įstaigą.
Parūpinam gerom sąlygom paskolas

A. BUDRECKAS. REALTY
4081 ARCHER AVE. LA- 8-3384

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

laibai geram stovyj 2 gerai {reng
tų butų mūrinis nuinas Marąuette 
Parke. Dvigubas mūr. garažas. $31,
600. A. Rėklaitis.

Nuostabiai {rengtas 8 metų mūr. 
7 kamb. (4 mieg.) namas.. Rūsy) 
dar visas butas ir puikus baras. Ap
saugotas nuo potvynių. Autom, šildy
mas. | kainą {skaitomi kilimai, šal
dytuvas ir daug kitų priedų. 1 V6 
maš. garažas. Tik $20,000. Verta pa
matyti! A. Linas.

Marųnette Parke: 1) 5 kamb. mūr. 
bungalow. $15,500: 2) 3 butų mūro 
namas (2x4 >4 ir 3 kamb.), šildymas 
karštu vandeniu-stokeriu. Garažas. 
$29,000; 3) 2 butų geras mūro na
mas. $20,000. K. Juknis.

GAGE PARKE:
Mūrinis 1& augšto. 5 (3 mieg.) ir 

3 k. 10 m. senumo. Centr. Sild. Ga
ražas tr atskiras 3 k. namukas. įmo
kėti $5,000. Kaina $27,600.

Mūrinis, 4 butai — 2 po 5 k. lr 2 
po 4 k. Gražus kampinis namas. 
BRIGHTON PARKE:

Mūrinis 2 po 4 ir rūbų valykla C0 
pCdų kampinis sklypas. Graži vieta.

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

Mūrinis 2 po 5 k. Centr. šildymas 
gazu. Kaina $20,500.

Turime namų visuose liet. koloni
jose. Parūpiname paskolas.

SIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 West 43 St.
CLifside 4-2390

REGISTERED NURSE

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

EDISON 1-7300

llai, vertes $10.05, už. $0.05 Visi

1

v

1
te

v

P LEONAS
REAL ESTATE

2785 West 71st Street

4102 S. ARTESIAN AVE.
2-jų augs tų namas — 3 butai: 6, 4 
ir 3 kamb. Automatiškai alyva ap- 
ftidomą. 3 autom, garažas. Geros pa
jamos. Kaina $18,500. BEverly 8- 
$117 arba BEverly 8-3110. Apžiūrė
ti galima tik susitarus.

Ile lute 0 kamb. mūrinis bunga- 
low. 2 autom, mūrinis garažas. Kar 

i*n.vzai, veneciškos užuolaidos, radia- 
I torių uždangalui, keramikos koklių 

telefonai: WAlbrook 5-60151 vonia. Gazu apšildomas. PKospcct 8- 
0233. Apžiūrėti tik susitarus.

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
VVAlbrook 5-5030 

PRospect 8-8579 (vak. ir sekmad.)

BY 0WNER Beąuty shop 
for rent or sale, air conditioned 
and modern.

3906 So. Euclid ave.

Tel. Pioneer 9-1287

Roller Skating Champion MURIEL GRANT 

Programa:
Įdomi I. J. F0X, Ine. drabužių ir kailių PARODA. 
RINKIMAS GRAŽUOLES “Miss Lithūania of N. E.”. 
ROLLER SKATING CHAMPION, MURIEL GRANT. 
Pagarsėjusių MAŽAMEČIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE, 
vad. Onos Ivaškiemės.
Brolis ir Sesutė Beskrowny — UKRAINIEČIŲ ŠOKĖJAI. 
ARMĖNŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE.
RUSTO the CL0WN ir jo kalbančios lėlės linksming vai
kučius.

Gros 8 muzikantų MICKEY HABEREK orkestras. 
Traukimas laimėjimo ir įžangos dovanų; valgiai ir gėrimai.

Įžanga 75c. Vaikams įžanga veltui.

ŠIANDIEN PROGA!
J. JANUŠAITIS IR J. MAŽEIKA,
Midvvest Maisto - Likerio 

Krautuvėje
2515 W. 69th St., Tel. PR 8-9259

LIEPOS MĖNESIO 27, 28 IR 29 DIENOM 3
ALKOHOLIS 190 proof ....................... 5th ^/Į

MARTEL, prancūziškas konjakas ............. 5th $4-95
DRY GIN 90' .................................................. 5th $2.98
KIJAFA VYNAS 5th $ -| 54

GALIONAS VYNO $2.95
IMPORTUOTAS VYNAS ............................ 5th $-| .09
HILUS BROTHERS KAVOS 1 sv........................... $Q.97
PABST, HAMM’S, SCHLITZ case of 24 bottles $3.83

Gaunami lietuviški sūriai, importuoti grybai, uogienė, lietnviS- 
ka {vairi duona ir kiti gaminiai kaip vietiniai taip Ir Importuo
ti lš užsienių.

Piknikams ir {valrleins parengimams perkant dideliais kiekiais 
duodama si>eciali nuolaida.
KRAUTUVĖ ATDARA KASDIEN NUO 7 V. RVTO IK^ 10 V. V:

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

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospect 8-5454

P. STANKOYIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
5133 So. Halsted St.

Pk DAnabe 6-S7M • 
padeda plrkltl - parduoti aamua, 
aklus, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus lr daro vertimus. Tvarko 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7-

BRIGHTON PARKE
Mūrinis namas — 2 butai po 6 

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

2555 W. 47th St.
LAfayette 3-1083

By catholic owner building. 

Tavern & Restaurant. Equip- 

ment likę new. Cheap. Fast 

sale. STanley 8-6Ž32.

BY 0WNER — INCOME HOME
2-4s

lsleeping room, steam heat; alumi
num windows; many extras. Near 
sųhools and cburches. Priced to sėli 
by owner. CLiffside 4-0592

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi- 

(lų finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudos kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS,
VVAlbrook 5-5*71

INTERSTATE INSURANCE AGENCT 
BIOS S. Ashland Ave., Chicago 3A, III

“RANCH” NAMAS’ant akro že
mės su daug medžių. 5?a kainb. ir 
3 kamb. virš garažo. Ideali vieta 
dviem šeimom. Tik pamatę galėsite 
įvertinti.

8500 West 87th,
O ak Lawn, III.

PROGOS — OPPORTUNITIES

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. Tel. Homevvood 4411.

—Parduodama maisto krautuvė su
visais įrengimais. 35 m. įsteigtas biz
nis. Prieinamai įkainuota — su 3 
k. butu. Gage Parko apylinkėje, 
skambinti

‘‘VARPAS’’
5916 SO. WESTERN AVE.

HEmlock 4-7085

I6NUOMUOJAMA

MARQUETTE PARKE

Išnuom. 5% kamb. butas 
1-me augšte, suaugusiems. Be 
jokių naminių gyvulių. Nuoma 
$110. 6751 S. Claremont Ave.

AUTOMOBILEb — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICOS 
lietuviška gazolino stotla Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS CQ.
5759 S. VVESTERN AVE. PR 8-9533

NURSE
OPERATING ROOM

$UPERVISOR
This position reąuires evperienced 
top person for immediate appoint- 
inent in busy 430 bed teaching 
Hospital. Enjoy pur liberal poli- 
Hes. Retirement program.

Starting pay $475 a Month. 
VVrite or call Nursing Director

BUTTERWORTH 
HOSPITAL 

Grand Rapids, Mich.
Jieškoma moteris prižiūrėti 5 m. 

berniuką. Gali apsigyventi; namų 
ruošos darbo nėra. Skambinti — 
FRontier 6-0698 po 5:30 v. v.

HELP WANTED — VYRAI

TRAINEES
with machine shop expericnce to 
learn TURRET-LATIIE & IIANI) 
SCREW MACHINE. Paid vaca- 
tions — all benefits.

206 S. Jefferson St. 
ANdover 3-5033

MAŠINISTAI
Reikalingi MTLLING MACHINE 

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

• Nuolatinis darbas.
• Puikios darbo sąlygos.
• Apmokamos atostogos.
• Geras atlyginimas.

5051 S. VVestern Ave. 
l’Rospect (t-8630

MACHFNISTS
. Reikalingi mašinistai — TURRET 
LATHE OPERATORIAI. Patyrę vy
rai sugebą patys nustatyti — (“sėt 
up") mąšiną. Su savais Įrankiais.

• Puikios darbo sąlyogs.
• Geras atlyginimas.
• Apmokamos atostogos.

5051 S. Western Avc. 
PRospect 0-8630

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

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

SIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insuranos 

2737 VVest 43rd Street

KONTR AKTO RIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
2523 W. 00 st. Chicago 29, Hl.,

PRospeckt 8-3702 
A. OINTNERIS — pirmininkas 

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

duris.
ir

lllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881 
mimimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

DĖMESIO
BRANOTO.IT, likimas tik dabnr 

leidžia Tave paieškoti, bet kur Tu 
esi T Gal likai už vandenynų, gal kur 
šitam krašte esi, o gal mūsų žings
niai tūkstančius kartų susikryžiuo
ja čia T

Ne turtas, ne grožis, ne išsimoks
linimas, ne šeimos padėtis bus kliū
timi mums, jei esi gero išauklėjimo, 
švelnaus būdo, tvarkinga, sveika, 
nori ir gali gyvenimo našta dalintis 
per pusę, taip ir jo džiaugsmų, am
žiumi pritinki vyrui 41 m., psi lais
va vedyboms ir joi aš Jums patik
siu. baugiau apie save parašysiu 
laiške, tad, Brangioji, prisiųsk savo 
adresų, kuris bus pagarboje ir pa
slaptyje. Adresuoti prašau sekan
čiai DRAUGAS, Box 5756, 2334 S. 
Oakley Ave., Cbicago 8, III.

Deimantiniai žiniai, auksiniai žie
dai, auksinės rasentos plunksnos, lū
kėtai, lavelerial, sidabro Ir poreela- 
no išdirbiniai, lėkštės, servizai, pei
liai, šakutės, šaukštai už pusę kainos, 
kol skaičius susimažins. l
32 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 I’lrmndlenlo Ir Ketvirta
dienio vakarais Iki 0:30. Sekmadie
niais per vasarą brangenybių sky- | 
rius būna uždarytas, bet televizijos į 
ir baldų skyrius atidarytas......................

Budriko radio valanda leidžiama I 
lš WHFC, 1450 kil. radio stoties 
kiekvieną ketvirtadieni nuo 6 iki 7 
vai. v.

^7

OPPORTONITIES
FOR

Electronics
ENGINEERS

With experience in transistor circuitry., 
AND

Mechanical
ENGINEERS

For design work on electro-mechanical eąuipment.
Send brief resume of education and experience. 

All replies held confidentia.1.

HOUSTON
Technical Laboratories 
3701 Buffalo Speedway

HOUSTON, TEKĄS
A Subeidiary of 

Texa« Instruments Incorporated.

PAJIESKOJIMAI
Jieškomas Bronius Leitonas, sū

nus Kazio, kilęs iš Joneiiškių km., 
Jūžintų v., Rokiškio apsk. Dirbo | 
Lietuvos Geležinkelių V-boj Vilniu
je. Jieško tėvai. Jis ‘pats arba žinan
tieji prašomi pranešti šiuo adresu: 
Stasė Vaikutytė-Prekerienė, 806 
Main St., Stamford, Conn.

PARDAVIMUI

S bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
SS venamųjų ir viešųjų pastatų. 2 2 Namų Įkalnavtmaą ir įvairūs S

Jieškomas Antanas Diržyti. Turiu 
žinių apie sūnų Saulių. Kreiptis: 
Juozas Lukošiūnas — 683 Bcatty 
Ave., Vcrdun — Montreal, P. Q., 
Canada.

Beatriče Zlatkus prašo atsiliepti 
Praną Aukštuolį, gyvenantį JAV, 
šiuo adresu: 238 Dri7ikwater St., 
Sudbury, Ontario, Canada.

Marcelynui Ambrasaičiui, daugel 
metų gyvenusianj Čikagoje, turime 
labai svarbių žinių iš Lietuvos, tad 
prašome atsiliepti sekančiu adresu:
Gerbė Buračaitė, 822 Holiins Str., 
Baltimore 1, Md.

Perskaitę dienr. “Draugi”, duokite jį kitiems.

Pirkit Apsaugos Bonus! 

Remkite dien. Draugu!

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje. 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų

Ją galite gauti

“DRAUG E”

2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8. ILL.

S patarimai nemokamai.
S Kreiptis šiuo adresu:

| JONAS STANKUS
2 Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 2 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus :
= TaL PKoepect 8-2013 
= <800 SO. CAMPBELL AVE, =

Chicago 29. Illinois 
^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh^

IlilllIIIIIIIlllllllIIIIIIIIIIllllllIIIllllllllIIIii

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijoj 
rinkiny*. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Ave., 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2.
iiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiMiminiiiiimiiiiiini

ŠILDYMAS
A Stančlanskas lr A Lapkus 

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) lr atlieka visus skardos 
darbus.
1546 8. 49th COURT, CICERO 
TaL OLymple 2-9311 nno 8 vai 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telef. nno 5 vaL vak.: OLympI 

2-6752 Ir OLymple 2-8492

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

BRANOTO.IT
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lieoos 27, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS ARTĖJA
Lietuvos Vyčių Illinois ir In- lietuvių tautos išlaisvinimo tiks-

diana valstybių apskritis jau uo
liai pradėjo ruoštis keturiasde
šimt trečiajam Lietuvos Vyčių 
metiniam seimui, kuris bus Chi
cagoje.

Chicagos vyčiai laiko didele 
garbe turėti savo svečiais vy
čius iš įvairių JAV vietų.

Rugpjūčio 22 d. puošniame Ac 
acia Country Club įvyks golfo 
žaidimo turnyras ir banketas.

Rugpjūčio 23 d. vakare Lie
tuvos Vyčių jaunimo centre bus 
delegatų ir svečių susipažinimo 
vakaras.

Rugpjūčio 24, 25 ir 26 d. d. 
iSherman viešbutyje, erdviame 
Louis XVI kambary, bus svars
tomi Lietuvos Vyčių organizaci
jos reikalai. Rugpjūčio 24 d. 
programa įvyks Marijos augš- 
tesniosios mokyklos salėje. Dai 
navos ansamblis, vadovaujamas 
Stepono Sodeikos, atliks “Ves
tuvės be piršlybų” ir Vytauto 
Kantata”. Dviejuose veiksmuo
se dalyvaus mūsų narys ir bu
vęs Metropolitan operos solistas 
Algirdas Brazis.

Rugpjūčio 25 d. bus seimo de
legatų pietūs ir pasikalbėjimas. 
Vakare bus šokiai Sherman vieš 
būtyje, puošniame Louis XVI ir 
Grey kambariuose.

Rugpjūčio 26 d. ruošiama dva 
sinė puota Šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčioje: šv. mišias atna
šaus ir pamokslą pasakys vysku 
pas Vincentas Brizgys. Vyčiai 
savo keturiasdešimt trečiąjį su
važiavimą baigs dideliu ir šau
niu banketu Sherman viešbuty
je, didžiuliame Bali Tabarin 
kambaryje. Bus trumpa prog
rama, o Vėliau — šokiai su lie
tuviškomis dainomis.

Rugpjūčio 24 ir 25 d. d. (penk 
tadienį ir šeštadienį seimo da
lyviai dalyvaus šv. mišiose Šv. 
Petro bažnyčioje Chicagos vidur 
miestyje.

Atstovų registracija bus pra
dėta š. m. rugpjūčio 22 d. Sher
man viešbutyje.

Vyčiai kasdien veikia kilniam

lui. Seimo metu be abejo vienas 
svarbiausių tikslų bus, kaip 
greičiausiai padėti mūsų bro
liams Lietuvoje atgauti laisvę.

Jonas Jesulaitis, Lietuvos Vyčių 
43-čiojo seimo, įvykstančio rugpjū
čio 23, 24, 25 ir 26 d. Chicagoje, 
ruošinio komisijos pirmininkas.

Brovių vadovybėms atsisakius šoma tuojau šaukti pilnos sudė- 
prisidėti prie min. Lozoraičio ties posėdį ir minėtą reikalą dar
kvietimo, nutarta, jei ir LF at 
sisakys, kvietimą vykdyti LB

kartą persvarstyti.
Atrodo, kad po šio įvykio L.

tai, tuo tarpu iš Rytinės Vokie
tijos zonos — apie 2,500 vokie
čių studentų. Šiuo metu Vak. 
Vokietijoje tėra apie 450 egzilų

vos apie 450. Egzilų studentų 
yra 18 tautybių. Laikraštis kiei 
pia demesį ,jog reiktų daugiau

susirūpinti tai3, kuriems laisvė 
brangesnė už visokius okupan
tų pažadus.

apylinkės valdybos vardu. Tik 'B- apylinkės valdyba ne tik re-j studentų, tuo tarpu Prancūzi
joje vyriausybės įstaigos kas
met gauna pasirūpinti apie 550 
egzilų studentų. Šiandien apie 
pusę iš ąnapus pabėgusių stu
dentų išvyksta toliau studijų 
tęsti į Olandiją. Prieš antrąjį 
Pasaulinį karą Vokietijoje kas
met studijuodavo apie 6,000 už
sieniečių, tiek pat jų yra ir da- 

, ., .. , bar. Tarp jų būdavo iš anapus
-m1 jV?‘ V\ a,US OP-raC1?^,‘. 1C^ šiandieninės geležinės uždangos

pre a as On.zo is i0onincs & -e 2 Q00 studentų, o dabar eg- 
įr, po operacijos jausdamasis ge x

. , ' • • žilų studentų skaičius tesiekiarai, baigia sveikti namie. *
— Inž. E. Binkis, aktyvus vi

suomenininkas, ateitininkų šen- j 
draugių pirmininkas, liepos 15 į 
d. buvo paleistas iš darbo, nes J 
firma, kurioje jis dirbo, likvi
davosi.

Seimo ruošimo komisiją Su
dano šie asmenys: Jonas Jesu
laitis — pirmininkas, Vytautas 
ir Antanas Lubertai — vice
pirmininkai, Irene Senkus ir So
fija Žukas — raštininkės; trans 
portacijos ir sekmadienio už
kandžių pirmininke yra Lorrai- 
ne Dambrauskas; skelbimų kny
gos vadovė — Eleanore Laurin; 
Illinois ir Indiana apskrities pir 
mininkas — Jurgis Jonikas; 
penktadienio vakaro vadovė — 
Elizabeth Tucker; ketvirtadie
nio vakario vadovas — Jonas 
Kaminskas; šeštadienio vakaro 
šokių vadovas — Antanas Lu- 
bertas. Kun. Petras Cinikas, 
MIC, yra Lietuvos Vyčių Illinois 
ir Indiana apskrities dvasios va
das ir dvasinių reikalų tvarky
tojas seimo metu.

Lietuvos Vyčių Illinois ir In- 
idana apskrities vyčiai nuošir-

po dviejų dienų valdybos sekre
torius paskambino LF skyriaus 
Įjirminmkui, klavsdamas, ar LF 
sutinka kviesti min. Lozoraitį. 
Pasiteiravęs apie posėdžio nu
tarimus ir rodydamas nustebi
mą, kad LB apylinkės valdyba 
panašų klausimą svarstė, LF 
Philadelphijos skyrius, pirminin 
ko nuomone, gelbstint Bendruo
menės vieningumo ir apolitišku- 
mo principą, sutiktų prisidėti 
prie min. Lozoraičio kvietimo 
Tačiau tuojau patirta, kad min. 
Lozoraičiui pakvietimas jau iš
siųstas LB apylinkės valdybos 
vardu. Taigi veikiama, kaip no
rima, nepaisant jokių nutarimų, 
nesiskaitant su jokiais princi
pais.

Ryšium su tuo LB apylinkės 
valdybos narių elgesiu, Phila
delphijos RK parapijų klebonai, 
vyčių, ALRKF, ateitininkų ir 
kitų organizacijų vadovaujantie
ji asmenys įteikė LB apylinkės 
valdybos pirmininkui protesto 
raštą, kuriame nurodoma, kad 
JAV LB apjungia visokių politi
nių pažiūrų asmenis, kad phila- 
delphiečiai gražiu deriniu iki 
šiol žengė į visą bendruomeninį 
gyvenimą, kad išvengta politi
nio pobūdžio vaidų, kad min. Lo 
zoraitis yra labai stipriai prisi
dėjęs prie lietuvių politinio susi
skaldymo, kad, jam atvykus į

Viduos nutarimą, bet ir ateities 
veiklai padarys atitinkamas iš
vadas.

Trumpai

— Prel. I. Vak’.nčiūnas, Šv.
Kazimiero . parapijos klebonas, 
grįžo iš ligoninės. Prieš trejetą 
savaičių jis buvo atsigulęs ii li
goninę, kur tui’ėjo pakelti ne-

MIDLAND
Sdvinq<. and L o o nLąpj'lj 

Association

M

I
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BENDROVE 

r
4038 Archer Avenue Tel. LA3-47P 

AUGUST SALDOKAS Prezidentas '

Pasižvalgius pasaulyje
— Ragina susirūpinti tais, 

kuriems laisvė brangesnė už vi
sokius okupantų pažadus.
“Rheinischer Merkur” Nr. 28/ 
1956 plačiai rašo apie užsienio 
studentų pabėgėlių iš anapus 
geležinės uždangos vargus vokie 
čių universitetuose. Praėjusiais 
metais iš anapus geležinės už
dangos atbėgo tik 27 studen-1

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

. ,. Joks darbas nėra didelis ar mažas-
PhiladeJphiją, lietuvių vienybes gaūkite dabar Kalbame lletuviškai 

Tel. REpublie 7-0844reikalas būtų labai žalojamas, 
todėl jį kviesti ne LB apylinkės 
valdybos, bet kurios nors poli
tinės srovės reikalas. Protes
tuojant prieš tokį nutarimą, pra

WAlbrook 5-3451

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 

džiai kviečia lietuvius atsilan- visokių Rūšių
kyti į šį reikšmingą seimą.

Jenas Jesulaitis
MEDŽIAGĄ

GUŽAUSKŲ
I BEVERLY HILLS G F. LIN V ČIA
Geriausios geiSs dei vestuvių, banke
tų, laidotuvių lr kitų papuošimų.

2443 WEST «3RD STREKT 
Pel. PKospect 8-0833 lr PK 8-0834

Gyvenų 3421 S. Emerald 
Ave.

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

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

Amerikoje išgyveno 47 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Mikolina (Juozai t y te), 
2 sūnūs: Bruno, marti Jean, a- 
nūkė Dolores; ir Edvvard, mar
ti Ida, anūkai Cynthia ir Alan, 
brolis Kazimieras, brolienė Jie
va Čiurlens (mirusio brolio An 
tano žmona), jos duktė Ber
nice Zemm, jos vyras Walter, 
švogeris Povilas Juozaitis su 
šeima, 2 švogerkos: Stefanija 
Palonis su šeima ir Kazimiera 
Antanaitis su šeima, pusseserė 
Barbora Bredielienė, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai.-

KCinas pašarvotas Jurgio F. 
Budmino koplyčioje 3319 Litu- 
anica Ave.

Laidotuvės įvyks šešt. liepos 
28 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta į Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta J šv. Kazimiero kapines.

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

Pagal velionės pageidavimą 
prašome gėlių nesiųsti.

Nuliūdę: žmona, sūnūs, mar
čios ir anūkai

I-aidotuvių direktorius Jurgis 
F. Kudminas. Tel.. YArds 7- 
1138.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 Wcst lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas miestel

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LKIDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•845 So. Westera Ave. Air Condltloned kopiyfla 
REpubUo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

TUou, kuri* *yv*ne kito** miesto daly**: geuataee 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VVESTERN AVE. 1410 SO. 50th AVE.

Cicero, III.
Onų pagerbimas

Nors ir svetimame krašte, 
kuriame daugiausia švenčiamos 
tik gimimo dienos, lietuviai ne
išsižada savų tradicijų ir dažnai 
švenčia vardines. Vienas toks 
Onų pagerbimo vakaras įvyks 
liepos 27 — 28 d. 8 vai. vakaro 
Cicero mieste, Lithuanica Club 
svetainėje, 4920 W. 14th Str. 
Čia svečiai bus pavaišinti ne
mokamai šampanu ir lietuviš
kos gamybor užkandžiais. Li
thuanica Club savininkas Tadas 
Kazimieraitis yra nusistatęs 
švęsti vardines, ta proga su
traukdamas didesnii būrį svečių, 
kad toks vakaras praeitų links
mai ir draugiškoj nuotaikoj. Ma 
noma, kad į šį Onų vakarą at- 

• silankys visas būrys svečių iš 
Chicagos bei artimesnių koloni
jų, juo labiau, kad pati Lithua
nica Club dalininkė yra Ona. 
Svečius palinksmins pianistas 
klasine ir popularia muzika. ; I 

J. š.

Philadelphia, Pa.
LB apylinkės valdybai įteiktas 

protestas
Philadelphijos tautininkams at 

sisakius kviesti min. Lozoraitį 
ir tam reikalui neradus pritari
mo jiems' artimesniųjų kviestųjų 
asmenų posėdyje (liepos 13 d.), 
kuriame pakišta mintis kvieti
mą pavesti LB apylinkės valdy
bai, nes tada min. Lozoraičio 
lankymasis įgautų platesnės ap
imties skalę, pasidarytų efektin- 
•gesnis ir tuo būtų prisidėta prie 
Lozoraičio viešnagės triumfališ- 
kumo. Liepos 15 d. gretomis bu I 
vo suorganizuotas LB apylinkės 
valdybos posėdis, į kurį, kad pa

- tikinus balsų persvarą, valdybos 
sekretorius, kuriam buvo pa
vesta sukviesti valdybos narius į 
į posėdį, neišsiuntė pakvietimo 
valdybos vicepirmininkui kun. 
dr. V. Martusevičiui.

Apie įvykusį posėdį daug phi- 
ladelphiečių greitai sužinojo, ir 
padaryti nutarimai bei posėdžio 
eigos forma dažnam, besisielo
jančiam bendruomeninio gyve
nimo sklandumu, sukėlė rūpestį.

Apie patį posėdį visas detales 
daug kas patyrė iš spaudos, 

į “Darbininko” 52 nr. vienas po
sėdžio .dalyvių yra davęs pilną 
posėdžio eigos aprašymą, iš ku
rio aiškiai matyti, kokiomis prie 
monėmis eita, norint įvykdyti 
partinius kėslus.

Ta informacija papildytina 
tuo, kad svarstant, kas galėtų 
min. Lozoraičio kvietėju būti ir 
akcentuojant, kad tai galėtų 
vykdyti politiniai sambūriai, te
lefonu buvo atsiklaustos politi
nių sambūrių vietos vadovybės. 
Lietuvių Fronto skyriaus pirmi
ninko nepavykus surasti, palik
ta su juo kvietimo reikalą ap
tarti vėliau. Visoms politinių

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS IJTWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR IA TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują didelį aunavežimj 

ir apdraudaa
2313 W. Olst St. Chicago, HL 

Tel. PRescott 9-2781

A. | A.

KASTANCIJA RYPKEVIČIENĖ
(DOBIUUTĖ)

Gyveno 5452 N. Latvler Ave.

Mirė liepos 25 d., 1956, 12:45 vai. naktį, sulaukus pusės am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Marijampolės apskričio, Plutiškių pa
rapijos, Yasiliauciškių kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Antanas, duktė Olga, 2 se
serys: Rozalija Naikclienė ir Elzbieta Račiūnienė, švogeris Jonas 
Bacliunas ir jų šeimos, švogerka (Ina Tuniosieiiė ir jos šeima, ir 
daug kitų giminių Lietuvoje ir Amerikoje, taipgi draugų ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas I’. J. Ridiko koplyčioje 3354 S. Halsted St.

Laidotuvės įvyks liepos 28 d., iš koplyčios 1:30 vai. popiet.

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

Nuliūdę: vyras, duktė, seserys, švogeris, švogerka ir giminės.

Luidotuvių direktorius P. J. Ridikas. Tel, YArds 7-1911.

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL
Telefonai — GRovehill 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 Avenue

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- Mirime koplyčias
vimas dieną ir nak- OT visose . Chicagos ir,

i tį> Reikale šaukite Roselando dalyse ir
mos. patarnaujame

Vienerių Metų Mirties Sukaktuves

JONAS SKRODENIS
GYVENO 2514 W. 46th PLACE

Mirė liepos 25 d., 1956, 5 vai. vak., sulaukęs pusės amžinus. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Raseinių apskr., Stulgių parapijos.

Amerikoje išgyveno 43 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mikalina (Vaitkutė, pa

gal pirmą vyrą Jagminienė), pusbrolis Juozapas Barkauskis, jo 
žipona Stefanija, 2 pusseserės: Aliec Daniels, Mikalina Paliulis, 

| jos vyras Benediktas, brolio sūnus Juozapas Skrodenis, brolio 
duktė Auna su šeima, brolio sūnus Kazimieras su šeima, kiti gi
minės, draugai ir ]mžįstaini.

Priklausė Chicagos Lietuvių Draugijai.
Kūnas pHHsrvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4330 South 

California Ave. -»■
Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 28 d., iš koplyčios 8:30 v. 

ryto Ims atlydėtas į Švenč. Panelės Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero kajnnes.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir |mžįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. *

Nuliūdę: ŽMONA IR KITI GIMINES
Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741

A. A.

GEORGE J. MEDALINSKAS
Gyvenęs 233 South Central Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė 1955 metais liepos (July) 27-tą dieną, sulaukęs 58 

metų amžiaus. Gimęs Biržių apskr., Satkūnų kaime.
Paliko nuliūdę: žmona Mary (pagal tėvus Ladigiūtė), sū

nus Al, jo žmona Betty, anūkai — Billy. Mary ir Michael, 
sūnus George, jo žmona Lorraine, anūkai — Margaret ir 
George, pusbrolis John Uzubal ir jo šeima, pusseserė Aldona 
Cherry ir jos šeima, dėdienė Ncllie Skudas, dėdė ir dėdienė 
Peter ir Elzbieta Frecman ir jų šeima, ir daug kitų giminių 
ir draugų.

Už mūsų brangiojo vyro ir mylimo tėvelio sielą bus laiko
mos šv. Mišios sv. Antano parap. bažnyčioje, 15th St. ir 50th 
Ave., Cicero, Ilk, liepos (July) 28 dieną 1956 metais — 9:00 
valandą ryto.

Kviečiame vigus, visus gimines ir draugus atsilankyti į 
šias pamaldas.

Mes tave, mūsų brangusis, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrjši, bet mes pas tave anksčiau ar vėliau 
nueisime. Lai būna tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka: žmona, sūnus, marčios, anūkai ir visi kiti 
giminės.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 ,

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 We»t 18th STREET Tel. SEeley 3-5711,

ALFREDAS VANCE
177 YVOODSIDE Rd., Riveraide, III. TeL OLymplc 2-5245,

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HAI^STED STREET TeL YArds 7-1911,

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

JURGIS F. RUDMIN
3310 S. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-1138-1139 į

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. BOth AVE., CICERO, DI. TeL OLymplo 2-1003

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

STEPONAS C. LAGKAWICZ
2424 W. eeth STREET BEpabUe 7-11131
2314 W. 2Srd PLACE ' Vlrginia 7-M72i
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X Sophie Barčus radijo pro
gramos metinė gegužinė (pik
nikas), kuri bus rugpjūčio 5 d. 
WillQW Springs, III., Bučo dar
že, tarp lietuvių sukėlė nepa
prastai didelį susidomėjimą ir 
tikimasi, kad į ją suplauks 
tūkstančiai žmonių. Iš tolimes
nių vietovių organizuojamos 
ekskursijos, samdomi autobu
sai arba sudaromos automobi
lių virtinės, kurios vyks į gegu
žinę (pikniką). Ten susitiks 
senieji ir naujieji ateiviai, ten 
spiesis Amerikoje gimęs lietu
vių jaunimas ir senimas, ten 
rinksis chicagiečiai ir iš toli
mesnių vietovių žmonės, visi 
Sophie Barčus radijo klausyto
jai ir gražiai, nuotakingai pra
leis dieną. Dėl valgymo nerei
kės rūpintis — visus skaniai 
pavaišins lietuvišku maistu, o 
trokštantieji galės gerti ką tik 
širdis trokš. Patarnautojų bus 
daug ir niekam nereikės eilėje 
stovėti. Be to bus labai įdomi 
ir graži meninė programa.

X Pirmojo Amerikos ir Ka
nados Lietuvių Kultūros kon
greso proga LB kultūriniams 
reikalams aukų skaičius prašo
ko 2,000 dol. Įvertinant Kultū
ros kongreso reikšmę, kai ku
rios organizacijos savo auko
mis dar ir dabar jo darbus re
mia. Didžiausią auką paskyrė 
Lietuvių Frontas. Visi Kultū
ros kongreso darbai: plenumo 
ir sekcijų posėdžių paskaitos 
ir rezoliucijos bus atspausdin
tos specialiame kultūros žurna
lo “Aidų” numeryje. Kultūros 
kongreso medžiaga jau baigia
ma tvarkyti.

X Lietuvių Kultūros kon
greso kritikai ras atsakymą. 
Kaikurie Chicagos savaitraš
čiai ir “Margučio” radijo valan
dėlė klaidingai pranešė apie 
pirmąjį Amerikos ir Kanados 
Lietuvių Kultūros kongresą. 
Kultūros kongrese tebuvo 
svarstomi tik kultūriniai rei
kalai. Daugiau kaip 700 suva
žiavusių kultūrininkų aktyviai 
reiškėsi diskusijose ir kituose 
Kultūros kongreso darbuose. 
“Aiduose” išspausdinti Kultū
ros kongreso darbai parodys 
jo brandžius darbus, kurie bus 
geriausias atsakymas visiems 
jo kritikams.

X Skautų vyčių dėmesiui. 
Chicagos Vyčių draugovė ren
gia išvyką į Saleziečių stovyk
lą šį šeštadienį (liepos 28 d.). 
Išvykti numatyta 1 vai. p. p. iš 
Don Varno posto patalpų, 68 
ir So. Western Avė. Informa
cijų reikalu kreiptis pas drau
govės vadą Juozą Liubinską, 
telef. CAnal 6-4791. Visi skau
tai vyčiai ir kandidatai kvie
čiami dalyvauti.

X “The New Worid”, Chica
gos arkidiecezijos savaitraštis, 
šios savaitės laidoje pirmame 
puslapyje duoda daug žinių 
apie Kaišedorių vyskupą kanki
nį Teofilių Matulionį ir plačiai 
rašo apie Lietuvių aikštę — 
Lithuanian Plaza Marąuette 
parke.

X Chicagos lietuviai teatra
lai ryžtasi ateinantį sezoną pa
statyti kelis naujus veikalus. 
Dedamos pastangos, jog visi 
vaidinimai būtų statomi vieno
je vietoje.

X Lietuvių Fronto paskirtos 
2 rezidencinės stipendijos lietu
viams studentams remti bus 
įteiktos rudenį. Artimiausiu lai
ku bus sudaryta speciali komi
sija kandidatams atrinkti.

X Leit. Jonas šimutis, karo 
aviacijos lakūnas, šį sekmadie
nį atskrenda į Chicagą pas tė-

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Arvydas Vaišnys, 17 m., 
šiais mokslo metais labai ge
rai baigė Crosby High School 
Waterbury, Conn., ir už tai ap
dovanotas medaliu už pasižy
mėjimą moksle. Arvydas visą 
laiką buvo tos mokyklos Honor 
Society nariu ir ėjo vicepirmi
ninko pareigas. Be to dar pri
klausė prie plaukikų, vokiečių 
kalbos ir matematikų klubų 
bei lietuvių skautų ir buvo jų 
aktyvus narys. Jis priimtas į 
University of Connecticut, Ste
vens Institute of Technology, 
New Jersey, Massachusetts In
stitute of Technology, Cam- 
bridge, Mass., ir Yale Univer
sity, New Haven, Conn. Trys 
pastarieji paskyrė jam stipen
dijas. Tačiau jis pasirinko Yale 
u-tą. Gimnazijos direktoriaus 
pareiškimu, iš 325 mokinių Ar
vydas geriausiai ’šlaikė visus 
testus ir yra vienas iš eeriausių 
matematikų, o kaipo toks turi 
visus privalumus tapti geru in
žinierium. Pažymėtina, kad Ar
vydą plačiai aprašė vietos ame
rikiečių spauda, pabrėždama, 
kad tremtinis lietuviukas pir
mauja moksle. Tas įvykis lie
tuvius gražiai išreklamavo.

— Bostono vyrų choras, ku
ris bus pagerbtas Laisvės Var
po parengime liepos 28 d. Ro
muvos parke Brocktone, Mass., 
baigia penktuosius savo darbo 
metus. Jis pradėjo organizuo
tis 1952 m. lapkričio mėn. Pir
mas jo pasirodymas įvyko Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tės minėjime Brocktone, Mass., 
1952 m. vasario 10 d. Nuo to 
laiko choras yra koncertavęs ei
lėje kolonijų, kaip Bostone, Wor 
cesteryje, New Britain, Water- 
bury, New Yorke, Lawrence, 
Norwood ir t.t. Jo dainos per
transliuojamos per lietuvių ra
dijo programas. Jis taip pat pa
sirodė televizijos programose. 
Šiais metais jis dalyvavo Dai
nų šventėje Chicagoje. Choro 
dirigentas, vadovas ir tikroji jo 
siela nuo pat pradžios ligi šiol 
yra komp. J. Gaidelis. Dabar 
choro valdybą sudaro šie asme
nys: P. Raškauskas, J. Zaran
ka, H. Gineitis, A. Matulaitis, 
R. Valatkevičius ir B. Tautvai- 
ša. Chorui daug širdies Todo 
St. Dariaus legionierių postas 
So Bostone.

— Detroito frontininkai mi
nėjo rezistencijos dieną. Detroi 
to frontininkai kiekvienais me
tais mini rezistencijos dieną, pri 
simindami 1941 m. sukilimą, pa 
gerbdami žuvusius ir ištremtus 
rezistencijos veikėjus, šįmeti- 
nė rezistencijos diena pradėta 
pamaldomis Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje. Pamaldas už žu
vusius rezistencijos kovotojus 
atlaikė kun. klebonas Boreišis. 
Jis taip pat pasakė tai dienai

vus, o iš čia antradienį išskren
da į Tolimuosius Rytus. Jisai 
vieneriems metams yra siunčia
mas į Korėją.

X Mr. ir Mrs. Frank ir Ann 
Ignatius (Išganaičių), gyv. Mel
rose Park, III., du sūnūs skaito 
žurnalą “Marian”, kuris jiems 
labai patinka.

X Mrs. Virkutis su dukro- 
j mis, gyv. Cicero, III., išvyko 
savaitei atostogų. Paskui An
tanas Virkutis vyks atostogų.

X Mrs. M. Danauskas, 1323 
So. 49 Avė., Cicero, III., atosto
gauja pas dukrą Mrs. Murasky, 
gyvenančią Hot Springs, Ark. 
Paskui keliaus į Kaliforniją.

X Žibutė ir Zigmantas Žiup
sniai šiomis dienomis susilaukė 
naujagimės dukrelės. Jie jau 
augina dukrelę Ramunę, kuri 
džiaugiasi sesute.

X Stanley ir Paulina Simo
naitis, 1326 So. 49 Avė., Cicero, 
III., grįžo namo po atostogų.

JAV VICEPREZIDENTAS LIETUVAIČIŲ TARPE

pritaikintą pamokslą, iškelda
mas rezistencijos reikšmę ir 
pagerbdamas rezistencinius ko
votojus. Per lietuvių radijo va
landėlę apie rezistencijos atlik-i 
tus darbus ir jos reikšmę kal
bėjo Detroito Lietuvių Fronto 
pirmininkas dr. Petras Žemai
tis. Kalbėtojas priminė tos die
nos atsiradimą, reikalingumą ją 
minėti, kad išlaikius gyvą ir ne
sužalotą lietuviškosios rezisten
cijos dvasią tremtyje.

Dabar Detroito frontininkai 
ruošiasi Lietuvių Fronto visuo
tiniam suvažiavimui, kuris šau
kiamas rugsėjo 1-2 dienomis 
Windsore. Detroito frontininkai 
yra suvažiavimo šeimininkai. 
Suvažiavime be oficialiųjų posė
džių bus ir viešas visuomenei 
skirtas rezistencinnės dienos 
minėjimas.

— Kun. dr. A. Rakauskas,
dešimtį metų išvikaravęs lietu
vių ir kitataučių parapijose 
Pennsylvania valstybėje, pa
skutiniuoju laiku Greensburgo 
vyskupijos valdytojo vysk. 
Hugh L. Lamb paskirtas kape
lionu Torrance State Hospital, 
Torrance, Pa., kur kartu yra 
diagnozinio ir ligonių atleidi
mo (parole board) narys. Ligo
nių toje ligoninėj yra per 3,000, 
kurių tarpe apie pusė katali
kai.

Kun. A. Rakauskas yra bai
gęs medicinos mokslus, dešimtį 
metų praktikavo mediciną Chi
cagoje ir buvo žymus katalikų 
veikėjas, ALRK Federacijos 
centro pirmininkas, LRK Susi
vienijimo Amerikoje centrinis 
gydytojas kvotėjas ir k. .

— Prašo rožančių. Kun. dr. 
A. Rakauskas, Torrance State 
Hospital, Torrance, Pa., kape-' 
lionas kreipėsi į “Draugą” šiuo 
prašymu:

“Jei kas iš gerbiamųjų skai
tytojų turi atliekamų, nevarto
jamų rožančių, labai prašau 
juos atsiųsti šios ligoninės ligo
niams, kurie rožančių labai rei
kalingi. Katalikų šioje ligoni
nėj yra apie 1,500.” Rožančius 
prašoma siųsti šiuo adresu: 
Rev. Dr. A. G. Rakauskas, 
Chaplain Torrance State Hos
pital, Torrance, Pa.

— laisvės Varpas, Naujo
sios Anglijos lietuvių kultūrinė 
radijo programa, sėkmingai vei
kia jau trečius metus. Liepos 
28 d., šeštadienį Romuvos par
ke Brocktone, Mass., ruošiamo
ji gegužinė yra tradicinė Lais
vės Varpo diena. Užpernai ji bu 
vo rišama su Dariaus ir Girė
no žygio sukakties minėjimu, 
pernai per ją išryškinta tragiš
kųjų birželio įvykių esmė, o šie 
met ji skiriama O. Ivaškienės 
tautinių šokių grupės ir Bosto
no vyrų choro pagerbimui.

promASTTS DRAUGAS, CHICAGO, TLLINOIS p-"’-'-lianos 27, 1956

— Šv. Pranciškaus seserų 
motina vyresnioji vėl išrinkta 
Marija Loyola. Seserų Pranciš- 
čių motiniškame name, Pitts- 
burghe, Pa., vyskupui Coleman 
F. Caroll vadovaujant, liepos 
16 d. buvo motinos vyresnio
sios ir josios patarėjų rinkimai. 
Loyola buvo išrinkta antru 
kartu šešeriems metams. Josios 
patarėjos išrinktos šios sese
lės: M. Virginija, M. Julija, M. 
Gertrūda, M. Leoną, kuri taip 
pat įpareigota atlikti raštinin
kės pareigas. Ekonominė pa
reigas atliks Seselė M. Fran- 
ceska.

— Mūsų skautai pagal jų vy
riausios vadovybės paraginimą

CHICAGOS ŽINIOS
Hodge prisipažinimas

Apie milioną dolerių išeikvo
jęs Illinois valstybės auditorius 
prisipažino nusikaltęs ir para
šė 176 puslapių savo nusikalti
mų “išpažintį”. Jis pasakojasi, 
kad jo klastotais čekiais iš
gauti tūkstančiai ėjo politikos 
reikalams, “kvailiems” blo
giems investavimams ir įvai
riausioms išlaidoms, kurios bu
vo didelės. Savo nusikaltimus 
Hodge išpažino Sangamon Ap
skrities prokurorui Coutrakon. 
Pinigų Hodge buvęs reikalin
gas išrinkimui auditoriaus pa
reigoms, nes jam lėšų beveik 
niekas nesuteikęs. Jis iškofnbi- 
nuodavo kokius savo ofiso re
montus, kurie jau buvo pada
ryti ir už kuriuos jau buvo už
mokėta iš bendrų sąmatų, bet 
Hodge tokiu būdu galėdavo iš
rašyti naują čekį, kurį iškeitęs 
pasiimdavo sau. Į jo nusikalti
mus įveltos ir moterys.

Vakar investigatoriai Spring- 
fielde atidarė Hodge seifą, tu
rimą Springfield Marine ban
ke.

Trys banditai terorizavo 6
Šiaurinėje Chicagos dalyje, 

4632 N. Magnolia, banditai pa*- 
skambino durų skambutį ir įė
jo į namus, šešius ten atras
tus senyvus gyventojus suvarė 
į miegamąjį. Vienas stovėjo 
prie jų, o kiti du išvertė visus 
daiktus ir pavogę apie $800 iš
bėgo.

Ruošiasi atidaryti plieno 
liejyklas

Jau trečiadienį Chicagos apy
linkėse buvo pasiruešta atida
ryti plieno liejyklas, kurios dėl 
streiko buvo uždarytos 25 die
nas. Streikui užsibaigus palaip
sniui bus atšaukta į darbą visi 
65,000 Chicagos srities plieno 
darbininkai.

energingai įsijungė į Vasario 16 
gimnazijos namų vajų. Ligi šiol 
jie jau surinko daugiau kaip 
170 dol. Didžiausią auką įnešė 
Worce^terio skautai (62.50 
dol.), toliau eina Waterbury, 
Conn., Elizabeth, Bostono, Hart 
fordo ir New Yorko skautai. Jų 
sukeltus įnašus sudaro pačių 
skautų aukos.

— Inž. J. Valaitis vienos 
New Yorko firmos buvo iš
siųstas kelioms savaitėms sta
tybos reikalais į Berlyną.

— Republic lėktuvų kompa- 
panija Nevv Yorke išspausdino 
inž. J. Bilėno darbą apie vieną 
iš šiluminių problemų didelio 
greičio lėktuvuose.

Už ką baudžia šoferius?
Illinois Valstybės sekretorius 

liepos 23 d. pranešė, kad at
šaukti leidimai vairuoti maši
nas 165-iems asmenims ir su
spenduoti — 118.

Vairavimo leidimai atšaukti 
už šiuos nusikaltimus: vairavo 
įsikaušę — 130, per metus bu
vo sugauti sulaužę susisiekimo 
taisykles tris ar daugiau kartų
— 7, neatvyko šaukiami į val
džios įstaigą — 5, dėl protinių 
ir fizinių trūkumų — 23.

Suspenduoti nuo vairavimo 
mašinų dėl šių nusikaltimų: 
triskart ar daugiau per metus 
nusikalto įstatymams, tvardan
tiems susisiekimą — 91, vaira
vo įsigėrę — 10, buvo priežas
timi ar prisidėjo prie nelai
mės, dėl kurios buvo sužeistų
— 3, slėpė kokį dalyką, kurį 
privalėjo pareiškime pažymėti
— 2, sulaužė , jiems uždėtus 
vairavimo suvaržymus — 1, 
neatvyko šaukiami į valdžios 
įstaigą — 5, neįstengė išlaikyti 
peregzaminavimoi — 6. Visų nu
sikaltusių pavardės ir adresai 
išsiuntinėjami redakcijoms.

Naujų namų už $104 
milionus

Chicagos butų pareigūnai su 
fedaraliniais butų statybos 
tvarkytojais pasirašė susitari
mą, pagal kurį Chicaga turės 
$104 milionus, už kuriuos bus 
pastatyta 6,766 pigūs butai. 
Susitarimas apima sumas, ku
rios jau buvo skirtos pernai 
metais statybai 3,516 butų, o 
šiems metams paskirta lėšų dėl 
3,250 butų statybos. Naujieji 
namai bus statomi kaip galima 
greičiau, tačiau įgijimas žemės 
ir pašalinimas senų namų vis- 
dėlto užims porą .metų. Tuogi 
tarpu Chicagos butų statyto
jai ir toliau naujus namus mū
rys, panaudodami ankstybes- 
niais susitarimais gautas lėšas.

Respublikonai kietai 
griebs Hodge

Vagyste apsiskandalinęs Illi
nois auditorius Hodge buvo 
respublikonų kandidatas. Artė
jant rinkimams, respubliko
nams tai sudaro nemažų nema
lonumų. Tačiau jų vadovybė 
nusistačiusi dėti visas pastan
gas, kad Hodge nusikaltimai 
būtų kaip galima greičiau iš
aiškinti ir jis reikiamai nubaus
tas. Greita savo akcija partija 
tikisi tą nemalonumą iš dalies 
paversti laimėjimu, pademon
struojant, kaip griežtai kovoja
me su pasireiškiančiomis netei
sybėmis.

Fluoriduos vandenį
Vandentiekio ir kanalizacijos 

komisionierius J. W. Jardin 
pranešė, kad nuo rugpjūčio 1 
d. bus pradėta fluoriduoti van
denį, teikiamą gyventojams į 
šiaurę nuo Pershing road. Vi
sas vanduo i pietus nuo tos 
gatvės jau fluoriduojamas nuo 
gegužės mėn. 1 č. Atitinkami 
chemikalai į vandenį bus deda
mi pumpavimo stotyse. Van
dens fluoridavima^ saugo dan
tis nuo gedimo.

Ligoninė su zoologijos sodu
Baigiamoje statyti McHenry 

ligoninėje, prie langų, kur kam
bariuose bus laikomi .maži pa
cientai, bus užtvaros kralikams 
ir kitiems gyvuliams, kad vai
kams nebūtų taip nuobodu li
goninėje. Trečiadienį, telkiant 
lėšas ligoninės statybai, bus 
McHenry Country klube pietūs, 
kur kiekvienas dalyvis mokės 
po $50.

Už narkotikų receptą — 
kalėjime

Dr. Milo Ferguson, 40 m. 
amžiaus, Chicagoje nuteistas 
pusei metų į Vandalijos kalėji
mo farmą už tai, kad jisai iš
rašė receptą — nepateisinamą 
narkotikų dozę. Prie jo buvo 
atėjęs policijos agentas, sumo
kėjo $10 ir neleistinai parašęs 
receptą gydytojas pateko ka
lėjiman.

Vyrai virs, moterys ilsėsis
“Moterys, vykdamos į pikni

ką, nieko daugiau neturi atsir 
nešti, tik savo vaikus” — taip 
pareiškė ugniagesių 19 bata
liono pikniko rengėjai. Pikniko 
vieta — Wicker Park,’ netoli 
Munster, Ind. Laikas — ketvir
tadienį.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinis valko auklSjimas rySlum 

su Jo dvasine raida
I dalis: Vaiko kelias Į pasauli 

II dalis: Valko kelias J Dievų
lr religijų

III dalis: Vaiko religinis auklSjimas 
VI dalis:Tpatlngleji religinio

auklSJimo uždaviniai
328 psl. Kaina $3

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė.

CHICAOO 8, ILU.
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Popiežius dovanojo 
Teresei Neumanaitei

tv. Kryžiaus relikviją
Popiežius Pijus XII dovanoje 

iv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman 
nai tei.

Apie Teresšs Nenmanaltfts gy
venimą — kaip ji pergyvena Kn 
ataus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkans 
paraiytoj knygoj TERESft NEU- 
MAN AITE. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman 
naitčs pergyvenimais. Gražus J 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 288 pus. Kaina $3.00.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“DRAUGAS”.

2334 S. Oakley Ave^
Chicago 8, I1L

Ekspresinį kelią atidaro 
rugp. 10

Meras Daley pranešė, kad 
Congress gatvės ekspresinis 
kelias — nuo Michigano iki 
Ashland — bus atidarytas rug
pjūčio mėn. 10 d. Tada bus ga
lima važiuoti ištisas 6į/2 Jnylių 
— nuo Grant parko iki Lara
mie gatvės tuo ekspresiniu Ke
liu. Toliau bus tiesiamas kelias 
nuo Laramie iki 1 gatvės May- 
woode. Šią dalį numatoma už
baigti 1958 m.

Parengimas nelaimingiems 
vaikams ;

Sekmadienį Palos Parke ruo
šiamas parengimas, kurio pel
nas bus paskirtas išlaikymui 
Kennedy mokyklos, esančios 
ties 123 gatve ir Wolf road. 
Toje mokykloje Šv. Pranciš
kaus seserys globoja atsiliku
sius, pilnai neišsivysčiusius vai
kus.

KAS KĄ IR KUR
— Šv. Kazimiero Seserų Vienuo

lyno Rėmėjų draugijos 6 skyrius
Brighton Park) rengia pikniką lie
pos 29 d. Lietuvos Vyčių sode, 2453 
W. 47th St. Visi kviečiami į šį pa
rengimų. Bus skanių valgių, o lai
mingieji gaus dovanų. — Rengėjos

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00 
Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

‘‘DRAUGAS” 
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, HL

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 

romaną

forp Žalsvų Palapinių?
Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 

apie SJ romanų taip rašo: P. Kesifl- 
no romanas "Tarp žalsvų palapinių" 
gražiai Iškelia tų pasiaukojimo didu
mų, kur} beviltiškoje kovoje dSl tau
tos laisves parode Lietuvos partiza
nas, tų idealizmų, kuriuo dege mflsų 
jaunimas, liedamas kraujų dei savo 
žemes, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų repiese. Todėl š) romanų 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės Jaunimų ir kels jo dva
sių. Sis romanas, atskleldžlųs mūsų 
berniškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

296 pnsL Kaina $3.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

"DRAUGAS”
. 2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

tisais šimtmečiais yra pasakę apie 
Marijų? Apie tai rasite naujai Iš 
spaudos Išėjusioje poeto A. TynioHo 
paruoštoje Marijos antologijoje, pa
vadintoje:

Aušros žvaigždė
Čia. sudėta 58 didžiųjų poetų eilė

raščiai, poetų, atstovaujančių 15 tau
tų. čia randami tokie pirmaujantieji 
kūrėjai, kaip Dante. Byronas, Ches- 
tertonas, Ooethe, Helne, V. Hugo, 
Oertrud von I,e Fort, I,ongfellow, 
Maironis, Mickevičius, Milašius, MII- 
tonas, Gabrlel Mistral, Poe, Puški
nas, Kllke, Šekspyras, Šileris, Una- 
muno, Vdrlalne lr daugybe kitų.

Tai poezijos antologija, kuri ne
sensta, kurios verte Ir po keliasde
šimt metų bus svarbi, kaip šiandien.
Kaina *2.00.

Užsakymus kart” su plnlg»*» dųsklte:

DRAUGĄ 

2334 S. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.


