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KINIEČIAI KOMUNISTAI ĮSIVERŽĖ I BURMA
Pavykusi Vliko spaudos

konferencija Bonnoje
Vliko Informacijos Tarnyba 1956. VU. 20 d. sukvietė Bonnoje, 

Bundespresseklube, spaudos konferenciją. Konferencijos paren
giamuosius darbus Bonnoje atliko „Krikščioniškajai kultūrai 
ginti sąjungos vokiškoji sekcija“; dr. Ruppert ir buv. majoras 
Jaschke.

Į konferenciją tarp kitų atsi
lankė :

KNA (Katholische Nachrich- 
ten Agentur), DPA (Deutsche 
Presse Agentur), „Koelnische 
Rundschau“, „Bonner Rund
schau“ ir jiems prisijungusios 
laikraščių grupės, Agence Fran
co - Presse ( Mile U. Mosse), 
Union Presse - Dienst (CDU par 
tijos), Volksmissionar, General- 
Anzeiger Bonn, Stahlhelm (vo
kiečių monarchistų laikraščio) 
„Berliner Zeitung“ ir „Neue 
Zeit“ (vokiečių komunistų Rytų 
Berlyno laikraščių), Krikščioniš 
kai kultūrai ginti komiteto lei
džiamos spaudos, ir dar kelių 
kitų laikraščių atstovai.

Be jų konferencijoje dalyvavo 
Ispanijos atstovybės Bonnoje 
spaudos atašė, kun. dr. Gronis, 
Krikš. kultūrai ginti komiteto 
atstovai, dr. Ruppert, dr. Dėmės 
ir buv. majoras Jacshke — viso 
apie 20 žmonių. Būtų atvykę 
daugiau žurnalistų, jei tuo pačiu 
laiku nebūtų Bundesrate ėję ap
siginklavimo debatai.

Konferenciją atidarė. senas

Xnos žurnalistas dr. Ruppert 
ta tęs Vliko Inf. Tarnybos 
Vald. Geliinį, kuris perėmė toli

mesnį konferencijos vadovavi
mą ir dėstymą.

Konferencijos tema 
Konferencija buvo sukviesta

tema: „Ar siekia Maskva per 
Lietuvos Katalikų Bažnyčią ry
šių su Vatikanu“?

Temos gvildenimui reikėjo kon 
ferencijps dalyvius su Lietuvos 
ir su Lietuvos Katalikų Bažny
čios padėtimi supažindinti. Tam 
tikslui buvo atspausdinti lapai 
ir kiekvienam konferencijos da
lyviui įteikti. ,

Pirmasis lapas supažindino 
dalyvius su „Lietuvos katalikų 
Bažnyčios padėtimi nepriklau
somoj Lietuvoj. Šią temą smul-

0 kiai aptarus, buvo antrasis la
pas „Lietuvos katalikų Bažny 
čioą padėtis sovietų pavergtoj 
Lietuvoj“ padalintas ir paanali
zuotas.
•Gelžinis kreipė dalyvių dėmesį 

į tai, kad reikia Lietuvos rėžis 
tuojantiems katalikams skubios

mi patiekti klausimus:
KNA atstovas: — Ar dabarti

niai Lietuvos vyskupai turi ju
dėjimo laisvę?

Gelžinis: — Lietuvos vysku
pai teikia sutvirtinimo sakra
mentus ne tik Vilniuje, bet ir ki
tose Lietuvos vietose. Iš to rei
kia spręsti, kad jie turi judėjimo 
laisvę.

KNA atstovas: — Kokia yra 
vyskupo Maželio asmenybė?

Gelžinis: — Apie jį esame tik 
gero girdėję.

Kuomet palankiosios spaudos 
atstovų klausimai buvo daugiau 
„techniško“ pobūdžio ir lietė 
bažnyčių pastatus, jų remonta- 
vimą, vienuolius ir jų 'likimą, 
kunigus, gyventojus, pseudo- 
mokslinę komunistų propagan
dą prieš religiją ir panašias te
mas, tai į konferenciją atsilan
kiusiojo p. Vkt. Gėrės (Rytų 
Berlyno vokiečių komunistiškos 
spaudos atstovas) patiektieji 
klausimai ėjo visai kita linkme:

Gėrės: — Kaip Tamsta asme
niškai manai, ar sudarys Vatika 
nas su Maskva konkordatą, ar 
ne?

Gelžinis: — Aš tesu lietuviš
kos informacinės tarnybos atsto
vas, o ne Vatikano. Todėl į šį 
klausimą negaliu atsakyti.

Gėrės: — Ar Tamstos nuomo
ne konkordatas, jei jis būtų su
darytas, būtų Lietuvos katali
kams naudingas?

Gelžinis: — Jei per konkorda
tą būtų įvykdytas laisvės princi
pas, konkordatas būtų, be abejo, 
Lietuvos katalikams naudingas.

Gėrės: — Ar lietuviškoji emi
gracija pritartų konkordato su
darymui ?

Gelžinis: — Jei per konkorda
tą būtų Lietuvoje realizuotas be 
sąlyginis laisvės principas, ne
būtų galima jam prieštarauti.

Gėrės: — Laisvė yra tąsi są
voka. Ją galima į poskyrius pa
dalinti: pvz. religinio gyvenimo 
sektoriuje galima visišką laisvę 
teikti, o politinio gyvenimo bare 
galima laisvę valstybiniams rei
kalams pritaikyti.

Gelžinis: — Pagal Tamstos 
dėstymą išeitų, kad žmogui lei-

Nori tarptautinės
kontrolės kanalui

LONDONAS. — Anglų, pran
cūzų ir JAValstybių diplomati
niai vadai, susitikę savo konfe
rencijoje nori sudaryti tarptauti
nį kontrolės organą, kuris pri
žiūrėtų laisvą laivų judėjimą 
per Suezo kanalą.

Dar yra neaišku, ką dėl šio pa
siūlymo pasakys Egipto prezi
dentas Nasseris. Taip pat yra 
abejojima, kokią poziciją šiame 
organe norės Rusija, kuriai irgi 
yra numatoma duoti vietą.

Bobo grūmėsi su jos
buvusio vyro tarnu

MORRILTON, Ark. — Bar
bara „Bobo“ Rockefeller (Ieva 
Paulekiūtė) apkaltino savo bu- 
vusf vyrą Wintrop Rockefeller 
už tai, kad šio tarnautojas ją 
partrenkė ant žemės ir 6 valan
das neleido išeiti iš jo farmos.

Bobo į Winthropo Rockefeller 
farmą buvo atvykusi pasižiūrėti 
jos 8 metų amžiaus sūnaus, ku
ris čia vasaros metu gyveno su 
savo tėvu, 1954 m. oficialiai at
siskyrusiu nuo šios lietuvių tėvų 
dukters. Čia būta nesutarimų, ir 
to pasėkoje įvyko plačiai ameri
kiečių spaudoje nuskambėjusios 
grumtynės.

■C

Trijų valstybių diplomatai: Prancūzijos — Christian Pineau, anglų — 
Schvvn Dovd, amerikiečių — ‘Robert Murphy jų susitikimo metu IjOU- 
done. Čia jie diskutavo Suezo kanulo klausimu.
—M—— ***------- ------

Sovietų turistai mete kapeikas 
į laimes fontaną Romoje

Kiniečių ginkluotosios pajėgos 
pažeidė "5 principų deklaraciją"

RANGŪNAS, Burma, liepos 31. — Keli šimtai ginkluotų ko
munistinės Kinijos kareivių šiandien peržengė Burmos sieną 500 
mylių ruože ir įsiveržė 60 mylių į šalies teritoriją.

Pranešimai iš pasienio srities 
sako, kad raudonieji, užėmę apy 
linkę nuo Putao iki Kunlong 
miestų, juda gilyn į Burmos teri
toriją, tame ruože, kuris yra 
menkai saugomas vietinių gin- 
kluotojų pajėgų.

Šis įsiveržimas į Burmą nėra 
pirmutinis, bet didžiausias iš iki 
šioliai buvusiųjų. Anksčiau ko-, 
munistų patruliai taip pat” buvo 
nekartą peržengę Burmos sieną, 
tačiau, šiai protestuojant, vis at
sitraukdavo.

Pasiųs griežtą protestą 
komunistams

Komunistų įsiveržimo proga, 
Burmos ministeris pirm. Ba Swe 

Tariamieji sovietų „turistai“ buvo pasiųsti į Vakarus specia-[ siisitiko su senato^ir ginkluotų 

liu turistams skirtu laivu „Pobeda“. Iš tikro tai yra iš vokiečių
Dancige atimtas laivas „Tiberia“.

Kiekvienas

Pagimdė 10,000 pėdų
augštumoje

HONOLULU. — Harold R.*
Worsley iš Concord, Conn., ka
riuomenės transporto lėktuvu, 
skrisdama pas savo vyrą — ar
mijos seržantą Japonijon, pir
madienį pagimdė 5 svarų mer
gaitę. Tuo metu lėktuvas lėkė 
10,000 pėdų augštumoje ir jis 
buvo 400 mylių atstume nuo 
Honolulu. Abu: motina ir mer
gaitė,, kuri pakrikštyta Connie 
Patricia Anne vardu, jaučiasi 
gerai.

pagalbos. Toji pagalba, bent tuo (^įama iaįSVai melstis ir giedo- 
tarpu, tegali būti moralinio po- tį kadangi jig i§ valstybi.
būdžio, stiprinant Lietuvos kata
likų ištvermę ir religinį atsparu
mą. Tai galima radijo bangomis 
atlikti.

Padėkojęs Ispanijos vyriausy
bei už leidimą nuo 1954. I. 2 d. 
naudotis Madrido Radijofonu, 
pažymėjo, kad albanų, bulgarų, 
rumunų, vengrų, čekoslovakų, 
lenkų, ukrainiečių ir rusų tau
tos, kurios turi galimybių iš Vo
kietijos teritorijos kalbėti moti
nos kalba į savuosius kraštus. 
Tokia vokiečių parama galime 
visi pasidžiaugti. Tačiau reikia 
stebėtis, kad pabaltiečiai, artimi 
Vokietijos kaimynai, iki šiol ne
turi“ tos galimybės iš Vokietijos 
pastoviai kalbėti į savus kraš
tus. ’

Gelžinis prašė spaudą šiuo 
klausimu susidomėti ir kelti bal
są, kad estai, latviai ir lietuviai 
galėtų netrukus iš Rias, Berlyn, 
ar iš NWDR prabilti motinos 
kalba į savo tėviškę.

Klausimai — atsakymai

Medžiagas dėstymas užsitęsė 
apie 50 minučių.

nio taško žiūrint, nėra patiki
mas, jis uždaromas į kalėjimą,

Protesto vardan
susilaužė kojas

BUFORD, Ga. — Trisdešimt 
šeši Rocfky Quarry valstybinio 
kalėjimo kaliniai, protestuodami 
prieš darbo sąlygas, su 10 svarų 
kūju susilaužė sau kojas. Iš šių 
kalinių tarpo 29 yra baltieji ir 9 
negrai, kurie sukilo per popiečio 
pertrauką už tai, kad jų vežimė
liai buvo persunkiai prikrauna
mi ir saulė buvo perkaršta'dar- 
bui. '

• JAValstybių karinių pajėgų 
jungtinio štabo vadas adm. Ar- 
thur Radford vakar atvyko į Ta
pei, Formozoje, peržiūrėti ame
rikiečių karinės paramos progra 
mą.______________________________

Gelžinis: — Vokietijos įsta
tymai nevaržo emigrantams 
kreiptis radijo bangomis į savo 
tėvynę. Tai parodo albanų, bul
garų, rumunų, vengrų, rusų ir 
kitų tautybių radijų tarnybų 
veikla Vokietijoje.

Gereso dalyvavimas įnešė į 
konferenciją daug gyvumo ir pri 
vertė tiek konferencijos rengė
jus, tiek dalyvius visus klausi
mus giliau pagvildenti. Diskusi
jos užtruko apie valandą.

Dalyviai turėjo progos pasiim

bolševikinis „tu
ristas“ už dvi savaites trukusią 
kelionę gavo užsimokėti po 8.500 
rublių. Atvykę į Vakarus, „tu
ristai“ taip pat užsikrėtė „bur
žuaziniais papročiais“. Pvz. Ro
moje į „Fontaną di Trevi“ ke
liautojų įpročiu metė rusišką
sias kapeikas, mėgindami savo 
„laimę“, išvertę akis spoksojo, 
kaip popiežius laimino prie šv. 
Petro bazilikos- tikinčiuosius ir 
kita.

Jau prieš 6 mėnesius, pasiro
do, italų — sovietų draugystei 
skatinti draugija buvo .painfor
mavusi Italijos kelnerius, kad 
šalia anglų ir vokiečių kalbos 
taip pat išmoktų bent kelias fra
zes ir rusiškai^.

Rusai žavėjosi Capri sala

Sovietiniai „turistai“ buvo 
ypač susižavėję buržuazine Cap- 
ri sala, kur taip pat teko jiems 
išvysti „gražiausią pasaulyje 
meilės porą“ — Windsoro herco
gą su hercogiene, atplaukusius 
elegantiškąja „Calisto“ jachta.

nigiams“, tai vietoj jų visiems 
kišo komunistinius ženklelius su 
kūju ir pjautuvu, taip pat Pic- 
caso „Taikos karvelį“.

Kad ta jų „turistinė kelionė“ 
daugiau tiko ir buvo išnaudoja
ma politiniams reikalams, bet 
ne asmeniniams patogumams, 
rodo ir tas faktas, jog visi 437 
sovietiniai „turistai“ buvo įpa
reigoti vesti dienoraščius. Todėl 
visur, tiek užkandinėse, tiek gat
vėse ir aikštėse, stropiausiai vis 
ką žymėjosi į savo užrašų kny
geles. Paskiau šios rūšies pasta
bas Maskvos „Krokodilo“ redak
torius išleis atskiru leidiniu, tuo 
būdu „praturtindamas pasaulinę 
literatūrą dar vienu sovietiniu 
indėliu“..

Trumpai iš visur
• Prezidentas Eisenhomeris 

pasirašė bilių, kuriuo yra lei
džiama statyti pirmąjį pasauly
je atomine jėga varomą preky
binį laivą.

• Šen. Ellender (D., La.) iš-
m , .... . „ • x • vyko 1 kelionę užsienyje, kuriosTačiau tas susitikimas,'kaip sai- , , . . „ ..
______________________ metu aplankys ir Rusiją.pomasi, labai tiko prie naujojo 
kurso. Buvo parodyta ir Capri 
saloje esanti „Vilią Spinola“, 
kur ilgesnį laiką gyvenęs Maksi
mas Gorkis ir kur prieš Pirmąjį 
Pasaulinį karą Leninas, Trockis 
ir dabar iškeiktasis Stalinas bu
vo susirinkę į „rėvoliucinį kon
ventą“.

Kadangi Sovietų „turistai“ tu
rėjo ne per daug lyrų „arbatpi-

pajėgų vadais. Čia buvo numaty
ta į Peipingą pasiųsti griežtą 
protesto raštą.

Iki šioliai Burmos vyriausybė 
su kiniečiais komunistais buvo 
gana draugiškuose santykiuose. 
Šių šalių tarpusavio draugišku
mas yra išreikštas „Penkių prin
cipų deklaracijoje“, kuri buvo 
pasirašyta kiniečių premjero 
Chou En - lai ir buv. Burmos 
premjero U Nu.

Šiame susitarime yra užakcen
tuoti sekantys punktai: terito
rinio neliečiamumo Tr suvereni
teto respektavimas, nepuolimas, 
nesikišimas į vidaus reikalus, 
lygybė ir taikinga koegzistenci
ja.

Chicagos žinios
Australijos premjeras apie 

Sueso kanalą
Į Chicagą atvykęs Australi

jos premjeras parodė. susiiTipi- 
nimą dėl Sueso kanalo paėmi
mo kieton Egipto kontrolėn. 
Sueso kanalas yra taipgi ryšys 
tarp /Australijos ir Europos, 
dėl to premjeras Menzie pareiš
kė, kad Egipto prezidentas el
giasi neteisėtai, perdaug drą
siai, gal net labai pavojingai.

Sovietų Sąjungos komunistų par
tijos šefo Nikitos Chruščevo dukra, 
kuri viešėdama Atėnuose, Graikijo
je, stengėsi nesiduot fotografuoja
ma. Bet vienam fotografui vistiek 
pavyko padaryti šią gana vykusią 
nuotrauką. (INS)

kur jis jau toliau galės religine ti nemokamos literatūros vo- 
laisve naudotis. Mano nuomone kiečių, anglų ir prancūzų kalbo- 

tėra viena laisvė. Arba ji yra, i mįs Lietuvos klausimais.
arba jos nėra. Laisvė nėra dalo
ma.

Į diskusijas metėsi ir kiti kon 
ferencijos dalyviai, norėdami at
sakyti draugui Geresui.

Nemažiau karštų diskusijų 
sukėlė radijo siųstuvo reikale. 
Visi dalyviai apgailestavo, kad 
pabaltiečiams vis dar nesudaro
ma galimybė iš Vokietijos į sa
vus kraštus prabilti radijo ban
gomis. Daugelis teiravosi, ar 
mes jau darę žygių ta linkme ir 
kokius gavome atsakymus, kur 
esanti tylos priežastis — ar 
Bundespostministerijoj, ar radi- 
jofonų vadovybėse.

Gėrės: — Radijofonu vadovy
bės yra atsargios. Turėdamos 
galvoje, kad emigrantų politinė 

■veikla Vokietijoje yra įstaty- 
veikla Vokietijoje yra įstaty
mais sąlygojama, jos, turbūt, 
nerado galimybės emigrantų

Tada žurnalistai buvo prašo-Į prašymų patenkinti.

Konferencijos dalyviai vokie 
čiai vertina konferenciją geru 
pasisekimu. Saiko, kad Bonnoje 
to dar nebuvo, kad spaudos kon
ferencijos dalyviai būtų konfe
rencijoje 2 valandas išbuvę.

Informacijos Tarnyba rengia 
artimoj ateity konferenciją evan 
geliškajai spaudai tema: „Die 
Lage der protestantischen Kir- 
che im sowjetbesetzten Litauen“.

Konferencija iššaukė vokiečių 
spaudoje ir visuomenėje viso
kiausių, daugumoj labai palan
kių, atgarsių. Iki šiol yra pa
stebėti 7 laikraščių atgarsiai:

„Frankfurter Allgemcine Zei
tung“ 2 straipsniai, „Bonner 
Rundschau“, „General Anzeiger 
fuer Bonn“, „Siegkreis Rund
schau“, „Rheiniacher Merkur“, 
„Die Welt“. I

Reikia laulkti, kad artimiau
sioms dienoms pasirodys dau
giau atsiliepimų.

Sudege senelių 
prieglauda

PUXICO, Mo. — Staigiai už
sidegus Reagen senelių prieglau
dai, jos liepsnose žuvo 12 iš 13 
buvusių jos gyventojų, kurių 
dauguma dar gulėjo lovose. De
vynių žuvusiųjų amžius siekė
nuo 72 iki 91 metų. Išgelbėta bu-Į Iš jų yra 10,661 lenkas ir 2,-' 
vo tik Sherry Frederick, kurią 434 rusai, 
du vyrai, išlaužę stogą, laimingu

• Thomas Bourdillon, į Eve
resto kalną įkopusios anglų eks-
pedicijos narys, žuvo lipdamas , Premjeras kad bfldama3
į vieną Šveicarijos Alpių kalną.1'. ... . . a

• Mokesčių rinkimo įstaiga 
praneša, kad 1953 m. ji gavusi 
145 pajamų mokesčių taksų blan 
kus, kuriuose pajamos viršijo 1 
mil. dolerių. Tačiau tas dar ne
reiškia, kad būta tiek žmonių su 
virš milioninėmis pajamomis, ka 
dangi dalis iš jų buvo užpildyta [ 
daugiau negu vieno asmens.

• Joseph Valczak, Lodzės len 
kų šokių grupės narys, paprašė 
politinio pabėgėlio teisių Angli
joje. Jis atsisakė grįžti su kitais 
savo grupės šokėjais atgal į na
mus.

• Pereitais metais Kanados 
pilietybę gavo 58,711 asmenys.

Washingtone aptars ir Sueso 
kanalo klausimą su JAV vy
riausybe. Premjerui atvykstant 
į Chicagos miesto rotušę buvo 
garbės sargyba iš kariuomenės, 
laivyno ir jūrininkų dalinių.

• Sirija atsisakė įsileisti ame
rikiečių artistą Danny Kaye už 
tai, kad šis, viešėdamas Izrae
lyje, palankiai pasisakė šios vals 
tybės adresu.

• Willdesden, Anglijoje, kar
navalo organizatoriai paskyrė 
dovaną vedusiai porai, kuri ga
lės įrodyti, jog pereitais metais 
jie tarpusavyje barėsi, bet dar 
myli vienas antrą.

• Budapešto radijas praneša, 
kad 25 mylių atstume į pietus 
nuo Vengrijos sostinės įvykęs 
žemės drebėjimas.

• Prezidentas Eisenhoweris 
vakar sugrįžo į Washingtoną iš 
savo ūkio Gettysburge, kur jis 
praleido savaitgalį.

būdu išnešė į saugią vietą.

Kalendortns

Rugpiūčio mėn. 1 d.: šv. Pet
ras grandinėse; lietuviški: Sū
dą vis ir Gauda.

Oras Chicagoje *

Saulė teka 5:45, leidžiasi 8:11.
Oro biuras praneša: Chicagoje 

Ir jos apylinkėse šiandien — de
besuota, galimas lietus. Augšl 
č i ausi a temperatūra — apie 78. 
Ketvirtadienį —.giedra ir gražu.

• Nežiūrint, kad Washingto- 
no miestas pirmoje vietoje yra 
skirtas valdžios įstaigoms, jo 
fabrikuose dirba 20,000 darbi
ninkų.

• Švedų valdininkai pradėjo 
Austrijoje gyvenančių pabėgė
lių apklausinėjimus, norėdami 
atrinkti 1,000 asmenų, kuriuos 
priims pastoviam apsigyveni
mui Svedijon.

• Rusijos komunistų partijos 
šefas Nikita S. Chruščevas iš ke 
lionės provincijoje sugrįžo į Mas 
kvą.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Maskvos radijo pranešė, kad Egiptas turėjo teisinį ir mora

linį pagrindą Suezo kanalo nacionalizavime.
— Italijoje, kur II Pas. Karo metu buvo žiaurios Anzio kau

tynės, vakar dedikuotos amerikiečių kareivių kapinės. Jose guli 
arti 8,000 Amerikos vyrų.

— JAValstybių' administracija patvirtino 151,1/00,000 dol. 
paramą Brazilijai.

— Prezidentas Eisenhoweris pasiuntė Valstybės sekretorių 
Dulles į Londoną pasitarti su Anglijos ir Prancūzijos atstovais dėl 
Suezo kanalo pagrobimo. Šiuo metu vykstančioje tuo reikalu kon
ferencijoje JAValstybes atstovaujh Robert Murphy.

— Prof. Albert Fischer, 65 metų amžiaus Danijos vėžio spe
cialistas, vakar mirė Kopenhagoje.

— Vienas iš labiausiai žinomų katalikų dvasiškių JAValsty- 
bėse —arkivyskupas John F. Noll iš Fort Wayne, Ind., diecezijos, 
mirė antradienį, sulaukęs 81 metų annžiaus.

— SI asmuo buvo sužeistas prie Goeppingeno, Vokietijoje, 
kada keleivinis traukinys, vieno kelio linijoje, susidūrė su auto- 
matrica.

— Japonija ir Sov. Sąjungoje Maskvoje atnaujino pasitarimus 
dėl II Pas. Karo taikos sutarties pasirašymo.
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PATRIOTO MIRTIS
ALEKSAS HASKOLICNAS, Chiiago,

1931 m., apie liepos men. vi
durį, gaunama žinia, kad lenkai 
areštavo Mykolą Šimkūną. Jaučiu, 
kad su jo areštavimu gali pin
tis svarbūs ir sunkūs reikalai. Dar

pirmų dienų pasireiškia, kaip ge
ras sportininkas ir miklus ka
rys. Viršininkai jį pamilsta. Pa
kelia j puskarininkio laipsnį ir pa
skiria kitus apmokyti. Apmokant

netikiu, galvoju, o gal gi taip blo-. kareivius, a. a. Mykolas Šimkūnas 
gai nebus. Tačiau po kelių valau- pasitaikiusių lietuviu nei kiek ne- 
dų patiriu, kad Ignalinos polici- j toleruoja, o «tvfrk»čiai juos dar 
ja yra areštavusi ir Edvardą Mei- labiau paspaudžia. Ypatingai tą 
dūną. pademonstruoja, kuomet mato,

Tada jau man pasidaro visiš- kad jį stebi augštesni karininkai, 
kai aišku, kokie reikalai iškilo aikš Tą pat daro ir su kalba — lietu- 
tėn. Aplinkiniais keliais susirišu su viškai, nei į vieną neprakalba, nu- 
Ignaliniečiu mokytoju S... Jis ne-’ duodamas lyg ne lietuvis būtų. Dėl 
areštuotas, bet saugumo dėlei, pa- tokio savo elgesio gauna lenkų 
sišalinęs iš savo namų į sauges- parsidavėlio — išgamos vardą 
nę vietą. Jo įsitikinimu, policija Kas jį arčiau pažinojo, tas kito- 
dar jo nejieškanti. Iš jo gautos ži- kias išvadas darė.
nios mane šiek \tiek suramino. 

Tikėjausi, kad Edvardui Mei-
Prieš baigiant būtiną karo tar

nybą, viršininkai prikalbina a. a
dūnui ir Mykolui Šimkūnui pa- Mykolą gimkūną pasilikti kariuo-
vyks išsinarplioti. Bet ir čia ap
sirikau. ,

Vos dviem dienom praslinkus 
po jų suėmimo, išeina visos Len
kijos ir Vilniaus krašto leidžiami 
lenkų laikraščiai su plačiais, pir

menėje virštarnybiniu. Pažadama 
jam, kad po metų laiko bus išsiųs 
tas į karo mokyklą, o per tuos 
metus bus sudarytos sąlygos. to
liau mokslui tęsti. A. a. Mykolas 
Šimkūnas tokiomis sąlygomis su-

muose puslapiuose atspausdintais tinka ir pasilieka virštarnybiniu 
straipsniais, kad Vilniuje susektas Paskiriamas į kariuomenės štabą, 
ir likviduotas didelis šnipų lizdas. q vėliau net prie slaptų raštų —
Lenkų laikraščiai stengiasi gali 
mai daugiau išaukštinti savo sau
gumo organus, o suimtiesiems ir 
visiems lietuviams palieti šmeiž
to bei paniekos srutų. Gi lietuviš
kam' laikrašty paskelbiama kelių 
žodžių, 'trumpa žinutė, kad už lie
tuvišką veiklą areštuotas lenkų

dokumentų tvarkymo. Čia a. a. 
Mykolas Šimkūnas randa ir tokios 
medžiagos, kuri, jo manymu, gali 
būti naudinga ir mūsų žinyboms. 
Tad nusprendžia nepraleisti pro
gos ir tuojau suorganizuoja patiki
mų sau asmenų būrelį ir pradeda 
veikti. Bet deja, neilgai. Vos pra-

kariuomenėje tarnavęs Mykolas 8iįnkus porai mėnesių, jo suorga 
Šimkūnas, o Edvardas Meidūnas nįZUotas slaptas veikimas palau-
visai nepaminimas.

Ta žinutė mums lietuviams bu
vo labai skaudi ir daug pasakanti. 
Kiekvienam susipratusiam lietu
viui aišku, ką reiškia netekti pa- 
sišventusio kovotojo prieš oku
pantus. A. a. Mykolas Šimkūnas 
nelabai buvo žinomas lietuviškai 
visuomenei, tačiau žinių apie tokį 
žiaurų jo likimą žaibo greitumu 
pasklido lietuvių tarpe ir nevie
nam, kad ir nepažinojusiam jo, 
ašaras išspaudė.

Tai buvo prieš 25 metus 
Šiandien, minint a. a. Mykolo Š. 

liūdną 25 metų mirties sukaktį, 
norėtųsi kiek plačiau apsistoti ties 
jo gyvenimu ir 'žiauria mirtimi

žiamas. Viepas io bendradarbių, 
t. y. Edvardas Meidūnas, įtaria
mas ir pradedamas sekti. Policija 
stropiai seka kiekvieną jo paju
dėjimą bei korespondenciją. Ir 
štai vieną dieną lenkų slaptoji 
policija pačiumpa Ignalinos pašte 
siuntinį su svarbia, slapta medžią 
ga. Siuntinys buvo adresuotas Ed
vardui Meidūnui, o jo siuntėjas 
Mykolas Šimkūnas. Abu draugai— 
veikėjai tuojau suimami ir per
duodami karo lauko teismui. 

Tardymas

Abu jaunuoliai verčiami tardy
tojų ir prokuroro išduoti daugiau 
bendradarbių. Bet juodu didvyriš-

Anaas laikais^ niekas neišdrįso pla- kaj iajkosi ir kaip vienas tvirtina
čiau rašyti dėl daugelio ir supran
tamų priežasčių.

A. a. Mykolas Šimkūnas buvo 
gimęs 1907 metais lapkričio mėn., 
Ceikinių miestely, Švenčionių aps., 
sumlkių ūkininkų šeimoje. Baigęs 
savo gimtąjam miestely pradžios 
mokyklą, įstojo į Švenčionių lie
tuvių gimnaziją. Gimnazijoje bū
damas atsiduoda rimtam darbui —- 
mokslui, o laisvalaikiu galėdavai 
dažnai jį matyti sporto aikštėse. 
Vėliau įstoja į lengvosios atleti
kos bei karinio parengimo kursus. 
Pradėjęs lankyti tuos kursus, su
siduria su nemalonumais. Kursai 
buvo vedami lenkų instruktorių, 
taigi savo lankymu nuteikia ne
palankiai prieš save nekuriuos gim 
nazijos mokytojus. Pradeda į jį 
žiūrėti, kaipo ji lenku simpatiką.

Tas a. a. Mykolą Šimkūną labai 
TMvėikia, sunkiai pergyvena susi
dariusią padėtį. Pagaliau nutrau
kia mokslą ir nebaigęs gimnazijos 
ryžtasi stoti lenkų kariuomenėn. 
Artimieji draugai mėgina atkal
bėti, bet jis užsispyręs savo su-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, rugpjūčio 1, 1956

PADĖKApabalęs ir drebančiu balsu per Polijo pdVOjllS ChicdOdi 
dantis iškošia: “Teismo posėdis ■,
baigtas. Nuteistuosius išvesti.”! Iki pirmadienio šiemet Chi- 
Kareiviai nuogus durtuvus įrėmę,' cagOje jau buvo poliju susirgu-
įšvela nuteistuosius. Prieš sušau- . ® •* J 1 J , . . . ,
dant kalėjimo vadovybė klausia šių 422 žmones. Blogiausi me- sai Chicago 16, rinkusiam sias 
a. n. Mykolą Šimkūną, kokį jis tai iki šiol buvo 1952 m., bet aukas pagelbėti materialiai .ma-
wrŽšiuoPl^SJun Jis atsakė"^- tad» iki šiam laikui tebuvo su' no ir 8Ūnaus Vyganto ligose,

rįs parašyti trims asmenims at- sirgusių 100 žmonių. Gelbstin-
sisveikinlmo laiškus. Jo noras iš- tis nuo polijo stengiamasi sku-
pildcmas. biaį skiepyti polijui palankiau-

Gražų liepos menesio saulėtekio, . r j r
rytą, kalnų papėdėje, kur kuni- šio amžiaus asmenis: nuo pu- 
gaikščiui 'Gediminui Krivų-krivai-‘ sės metų iki 19 m. amžiaus il
tis aiškino sapną, jaunuoliui, Lie-. kūdikiu iallkjaRjųa, motinas 
tuvos patriotui, priėjęs kareivis ; KUU1R1U laukiančias motinas, 
riša akis. Bet šis didvyris visai Numatoma paleisti žmones po 
rami-i pakelia ranką ir traukia namus, raginančius skiepytis 
skepetą žemyn, tardamas: “Mirs-'4 ... ,
tu už savo brangią Tėvynę ir mirtį nuo V° U°- Chicagoje buvo pri- 
pasitiksiu atviromis akimis.” Ka- trūkę skiepų, bet American
reiviui įsakymas nerišti akių — lėktuvai pirmadienį atgabeno 
atsitraukti. Po kelių minučių vėl . ■, • , •
įsakymas — komanda: “Ugnis”. ne^- 135,000 dozių skiepų ls 
Sudunda kalnų viršūnėmis šūvių Špringfieldo.
garsai ir spiečius grobikų kulkų1 ---------------------------------------------------------
perskrodžia jaunuolio krūtinę. Su- rusis lietuvis, atgavus Vilniaus 
kniumba ant duobės krašto Lie- j sritį, 1940 metais. Naujosios Vil- 
tuvds sūnus — didvyris Mykolas, nios mieste, a. a. Mykolo Šimkū- 
Iš perskrostos krūtinės žaizdų no prisiminimui, jo vardu bent 
liejasi kraujas ir teka žemyn, rai- gatvę pavadino. Už tokį gražų ir 
žydamas Mykolo numylėtą, šventą kilnų darbą p. Stakauskui tenka 
Lietuvos žemę. Nekalto Lietuvos tik gatrbė ir visų Vilniaus krašto 
sūnaus kraujas jaudina budelius lietuvių didžiausia padėka.
— žudikus. Nervų netekę griebia ............ . 1
rankomis didvyrio Mykolo lavoną 
ir net gydytojui nekohstatavus, 
kad tikrai jau yra miręs, velka į 
duobę. Jaudinasi budeliai, nes jau
čia, kad nekaltas kraujas iššauks 
Dievo kerštą ne tik jiems, bet vi
sai tautai. Taip ir įvyko.

Po ilgo laiko daugelio pas
tangų pavyko susirasti bent vieną 
dalyvį, t. y. Ryczard Olszewski, 
kilusį iš Pikeliškių km. Paberžės 
vai., Vilniaus apsk., dalyvavusį 
prie a. a. Mykolo šaudymo. Jis 
papasakojo man vi3us savo per
gyvenimus ir dar pridūrė: “To 
byl prawdziwy litewski bohater”.
Teisingai, a. a. Mykolas parodė 
ne tik lietuvių, bet ir lenkų tau
tai, kaip lietuvis myli savo šventą 
žemę, moka už ją kovoti ir auko
tis.

P.&J. JOKUBKA
r>, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavtmaf Ir Taisymas 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

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

TeL Bl, 7-7075 arba « 
PR 8-9842

Nuoširdžiai dėkoju gerb. au
kotojams ir gerb. p. Pr. Dauk-

raums esant ligoninėse jau ke
linti metai.

Paulina V titru kis
Munchen — Germany

Tei. ofiso HE. 1-Oftrtt, rez. l»lt 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1057 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. 9. p. 
Išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.

Dc. Mina KRIAUČELIŪRAITE
(Gydytoja ir Ctilrurgč) 

MOTAUV LIGV IR AMIE1UJOI 
SPECIALISTE

1750 Wort 7i»t Strart 
(Kampas Hat Ir California;

TeL oftao tr rea. REpublle 7-4144 
Vai. 11-2 Ir 6-9 v. v. SešL 1-4 p. p. 

PrlBiJilinaa tik pagal susitarimą.

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja lt Chirurgė) 

BfiDUUV IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTĄ

TIM South Western Avaum
(MEDICAL BUILDING) 

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

Oflce U-l. RE. 7-UHS
Re*. U-l. UAJbrook 5-37M

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauju adresas: 4255 V. 63rd St. 
Ofiso o i KI llai.ee 5-4410 

Reaid. telef. GRovchlU 6-0617 
Valandos: 1-1 p. m. Ir 6-8 p. bl 

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

Ofiso tel. CLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfuyette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IĘ CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kumpus 47th Ir Hermitage)

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLĖS LIGOS 
— Pritaiko aklnloa —

8322 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Re. telef. \VAli,rook 5-5O7*

DR. JUZĖ IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IK CHIRURGAI
2300 VVest 61st Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
21kl 4 Ir 6 Iki 9 popiet: ketv. Ir 

penkt. 2 IRI 4 Ir 6 Iki 9 popiet šeš- 1 
tadlenlals 10 iki t vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 6-1795 
Rea. tel. GRovehlll 6-560S

Tel. ofiso YA. 7-5557, rea. RE. 7-4969

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 W«6t 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. IU 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
Uždara treč. visa diena ir šeštad. vak.

Testamentas

Po kelių dienų gauna a. a. My
kolo Šimkūno laiškus: jo sena 
mamytė, brolis Prancūzijoje ir 
jaunystės draugas. Laiškai trum
pi ir vienodo turinio: “Už poros 
valandų skiriuog su šiuo pasauliu. 
Nekaltinkite manęs. Pamylau Mo
tiną Tėvynę Lietuvą ir už ją mirš
tu. Mirštu su įsitikinimu, kad šis 
žiaurus mano likimas neatbaidys 
kitų kovoje už mūsų Brangią Tė
vynę, bet mano vietoje stos šim
tai. Bučiuoju ir tariu paskutinį 
sudiev.

Tave mylįs Mikas”.
Šis paskutinis a. a. Mykolo Šim

kūno laiškas buvo tiksliau pasa
kius jo testamentas, paliktas Vil
niaus krašto lietuviams. Vilnie
čiai savo brolio paliktą testamen-

kad jie šį darbą dirbo patys vie
ni ir niekieno neįkalbėti. (Duotą 
priesaiką dirbti ir, jeigu net mirti 
tektų savo bendradarbių neišduo
ti — ištęsi).

Neišgavus daugiau bendradar
bių teismas Mykolą Šimkūną bau
džia mirties bausme — sušaudant, 
o Meidūną — 12 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimu. Teismo sprendimu 
Mykolui mirties bausmė įvykdo
ma per 24 vai. Paskelbus teismo 
sprendimą, valdžios paskirtas a. 
a. Mykolo Šimkūno gynėjas kal
bina ji dūoti valstybės preziden
tui malones prašymą, prašant mir 
ties bausmę pakeisti. Bet Mykolas 
Šimkūnas įsitikinęs, kad jam to-|tą visu ryžtumu tęsė. Kovoje už

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporatcd) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

<701 South Damen Avenu* 
(Kampas 47-tos Ir Damen, Avė.)
V*l. kasdien nuo 6-—8 vai. vak. 

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso IiAfayette 3-G048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

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

BR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvtr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-o, treč. ir šešt. paga! sutarties

DR. A. MACIŪNAS
5700 S. Wood Street

Atostogose iki rugp. 2 dienos. 
Reikalui esant prašom kreip

tis į Dr. V. Mušinską. Tel. Ofi-1 
so: PKospect 6-2240, rez. VVAl
brook 5-4860.

DR. JULIJA MONSTAVICIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Huto: ĮSU W. 103 St., Bev<-rly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
Išskirus trečiad. šeštadieniai* nuo 1 
iki 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — PUlLmaa 5-6766 
Huto — UEverly 8-3916

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 Nortli VVa»-ker Drivc

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

Tel. CEntral 6-229 I 
5092 VVest lUtli .Sir., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—3
Tel. TOunliull 3-0959 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Rezid. tel. llEndoek 4-7080

DR. VYT. TAURAS-
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

8PEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tol. PRospei-t 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antro 

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

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

DR. Y. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Mestom Avenu*
Atostogose iki rugpjūčio 

mėnesio 20 dienos.

12.00 J metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mčgink NEW EliA — per 
4 0 metų pase k m i nau 1 vartojamas. 
Siųskite $2.00 už 8 oz. bonką.

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•317 South Weatera Ave*«* 
Chicago 29, III. 

Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpublle 7-4900 

Rezidencija: GRovcbUl 6-8191

Ofiso HEmloek 4-5815
Rez. UEmL 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU W VIDAUS LIGO6 

2745 W. 69 SL
(priešais ŠV. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS

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

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

IiAfaj.-tte 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-i786

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso Pltospect 6-9400
Hezkl. PKospect 6-94OO

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vi člūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGB 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. Ir nuo 6-8 vaL 
vak. Seštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai* 
ir kitu laiku tik susitarus.

BR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR, „CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:89 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-0036

Rezidencijos tel. H E veri v 8-8944

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10-12 vai ryto ir 5-1 vaL
f vak. Šeštadieniais 10-1.

Trečiad. uždaryta
•I Ofiso Ir buto tel. OLymplo 2-1181

ii bausmė nebus pakeista, tokio 
žvgio nedaro: jis mano, kad iį 
taib žiauriai baudžia tik dėl to, 
kad atbaidytų kitus nuo bet ko
kio veikimo.

Didvyriška mirtis

Tad malonės prašymą duoti at
sisako ir viešai teisme pareiškia: 
Negarbę sau ir savo tautai pa-

Tfivynę už savo kalbą, šimtai bu
vo sukišta į lenkų kalėjimus 'ir ne 
vieną ištiko tas pats žiaurus a. a. 
Mykolo Šimkūno likimas (kaip 
pav. Vladas Jurkuvėnas). Tenka 
tik su dideliu apgailestavimu pri
durti, kaiti tie didvyriškoje kovoje 
už mūsų brangią Tėvynę kalėji
muose mirę, bei nuo žiaurių oku
pantų kulkų žuvę, lieka greit*!

AR VERTA?
T*l. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6167

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Hpec. moterų ligos Ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
K'“’npas Archer i; California 

Atostogose iki rugp. 12 dieną,
bet ofise dirbs gydytojas:
5-8 kasdien ir 2-6 šeštad.

T

GYDYTOJAI ir chirurgai 
3259 South Halsted St. 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory, 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818. 

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525
< DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avonue 
(Kampa* Kedzie ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
> ii Rez. Vlctory 2-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

man viliuose ir jiems atsako, kad daryčiau prašydamas mūsų žemės užmiršti ir net niekad nepamini- 
i.- grobikų malonės”. Tą pareiškęs, ne

ramiai, lyg ne jo gyvybės reika- A. a. Mykolą Šimkūną, tą jau- 
las būtų sprendžiamas, sėda į si- nuolį patriotą, neapsiriksiu^ pasa
vo suolą. Prokororui iš pykčio kęs, gal tik vienintelis, žmogus 
net rankos pradeda virpėti, gi teis- Lietuvoje prisiminė ir atitinkamai 
mo pirmininkas, lyg pamišimo Ii- į jo pasiaukojimą už Tėvynę įvėrti- 
gos ištiktas, kyla nuo kėdės ir no, tai buvęs N. Vilniaus burmist- 
vėl atgal sėda. Galop atsistoja ras p. Petras Stakauskas. Šis tau-

pasirinkęs tą kelią, tikisi, galė
siąs būti naudingesnis savo tau
tai ir tėvynei.

Lenkų kariuomenėj.

1928 m. stoja į lenkų kariuome
nę, pasirinkdamas Vilnių ir ginklų 
rūšį — artileriją. Kariuomenėje iš

illllllllllllllllllllllltlllllllllllillllllllllllllll
VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

Tel. Michigan City TRiangle 2-2711

Lietuviškas maistas, alui> ir vyuas 
Gera maudymuisi vieta

iiniiiimiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Jr

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

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

Opening, įvykstantį 1957 m. sausio 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 
vaidilos 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.
Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 82 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy

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

kias pinigines operacijas.
Chieago Savings b-v®, 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 Avenue Tel. GRovchill 6-^575 Chicago,Illinois

CURRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

Ofiso teief. YAnls 7-1166 
Rezidencijos — STevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest S5th Street
(ktcmpas Halsted Ir 35-ta ga+vDK 
Ofisas bus uždarytas igi 

rugpjūčio 5-tos dienos.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

VAL. 3—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj 

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVeet 63rd Street

i VAL. kasdien nuo 2—4 p^p. ir 7:30 
' iki 9 vai. Trečlad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKI V LIG V KPEIIALIST.

PRITAIKO AKINIUS

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
1 susilarinuf IšakyruH trečiadieniu.

2422 Wc«t Marąuette Kd.

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3025 VVest 5»th Street 

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

Į T*L ofisu ir buto OLymple 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYI3YTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero
Atostogose iki rugpjūčio 

mėnesio 4 dienos.

Ofiso telef. LAfayette 8 8210, Jei 
ncatsilieiiia, šaukite KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHiRURG.

4146 S. Archer Avė. Redakcija Straipsnius taiso savo nuožiūra. NMi'n.nAniĮĮ
...» «, a. . «•”»<». 1”°" «r»«lns Wk U anksto susitarus. R erta k rija ui skalliani. turiniVAL- Kasdien popiet nuo 'J'*-*® v neatsako, dkalklmų kalno* prisiunčiamos gavus prašnra.
Vak. plrm.,'antr., ketvlrt. 6-8:89 v . J*_________"________  stotu-*.

't'rsčtad’sul tik -u.'torus I ------------------ ’ -y .^g.-.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublle 7-2290
SPECr. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street 

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

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinio*, 

keičia stiklus Ir rčnius.
4456 So. California Avė., Chicago

šaukit.* YAnls 7-7381 ,
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečlad. ir s«k*nad. 
tik susitarus

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PK «• ft80

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Are. (kamb, 811)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečlad.. šeš 
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps vlršriiinStl telefonai 
šaukite Mldway 3-0001

Skclbkitės “Drauge”!

Tel. ofiso PR. 0-6446, rez. HE. 4-315*

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PK 6-605*

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

TuL ofiso CA 6-0257, rez. PIt 6-665* 
I Rezid. 6600 S. Artesian Avė.

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—I ▼. V.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU gydytoja®

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArils 7-1829 
Pritaiko akinto*. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbt u v*
756 VVest 35tb Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tr*s 
člad. nuo 10-12, penktadienj 10-3 t* 
šeštadieniais 10-3 vai. popiet.

virs u4T
OVJR

P. ŠILEIKIS, 0. P,
Ortltoja-das - l*rot«ąistaa 

Aparotal-Protezat, Med. han 
dažai. Kp»-c. pagalba kojom

(Arch Supports) Ir t-L.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Reštadienlala >9-1.

I IRTU O PĖDUOS TECHNIKOM LAB 
2850 W. 63r«l SL Chicago 29, 111. 

Tel. PKospect 6-5084. savin©4
PLATINKITE “DRAUGI”

DRAUGAS
TUK LITHUANIAN DAILY FRIKND

2334 H. Oakley Avė., Chicago R, III. Tel. Virginia 7-9641, 7-6642

Untered aa HecondCiaas Matter March 8 1, 1916, at Cbloago, liilaola 
Unde. the Act of March 8, 1879.

Member of the Cathollo Prras Ass’n 
Publlsbsd daily, raept Sundays, 

by the
Lithuanian Cathollo Prem Society 
PRBNUMKRATA: Metams
Chicagoj ir Ciceroj $9.00
Kitur JAV lt KasadoU $8.00
UMenyje $11.00

HUnaCRIPTlON RATES 
$8.00 per year outsido of Chi 
$9 00 por year tn Chicago A 
$84)0 per yuar ln Caoada 
Foreign $11.00 per r 
H motų

6.00 
$4.50 
35.50

l«o

8 raftn. S mha.
$1.76 11.16
$3.59 *1.99
18.99 *1.96

X

llai.ee
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SUEZO DRAMA
Laisvąjį pasaulį sukrėtė žinia apie Suezo kanalo naciona

lizavimą. Egipto įvykdytas Suezo kanalo nacionalizavimas yra 
vienu pačių pavojingiausių įvykių nuo II Pasaulinio karo pabai
gos. Anglija, Prancūzija ir JAV Londone tariasi, ką daryti, 
įvykio dramatiškumą didina faktas, jog dėl Suezo kanalo tenka 
susikirsti vakariečiams ne su sovietais, bet su neutraliuoju Egip
tu. Suezo kanalo byloje yra svarbiausi keturi motyvai: 1. Su
ezo kanalas yra gyvybinis susisiekimo taškas Vakarų su Azijos 
kontinentu, Tolimųjų Rytų salynu ir Australija. 2. Suezo ka
nalo užnugaryje yra milžiniški naftos laukai, naudojami Angli
jos ir JAV. Per kanalą eina tos naftos tiekimas į visą pasaulį.
3. Jei vakariečiai nusileistų Egiptui, laimėjimo apsvaigintas Egip
to Nasser sekančiu taikiniu pasirinktų Izraelį, siekdamas panai
kinti žydų valstybę. 4. Jei vakariečiai pasiųstų į kanalo zoną 
karo laivus, in Anglijos karinės jėgos vėl pasiimtų Suezo kanalo 
zonos apsaugą, Egiptas liktų visiškai nustumtas į sovietų -glėbį, 
ir toje erdvėje susidarytų sunki padėtis.

SUEZO KANALO ISTORIJA

Ilgus šimtmečius Vakarų ir Rytų jūros susisiekimas ėjo ap
link Afriką. Ilgas kelias brangino prekes ir sudarė daug nepa
togumų. Kilo mintis iškasti Suezo kanalą, kuris labai sutrum
pintų jūros kelią tarp Rytų ir Vakarų. 1869 metais Suezo ka
nalas buvo atidarytas. Suezo kanalui tvarkyti sudaryta privati 
Suezo kanalo bendrovė. Egipto Nasser savo Suezo kanalo na
cionalizavimo kalboje šaukė, jog kanalo statyboje žuvo 120,000 
Egipto darbininkų, tad kanalas priklauso Egiptui. Kiek vėliau 
Anglija įsigijo daugiausia Suezo kanalo akcijų ir nuo 1875 metų 
ten įvedė savo kariuomenę kanalo apsaugai. Suezo kanalo su
tartis buvo sudaryta 99 metams. 1968 metais Suezo kanalas 
turėjo būti perleistas Egiptui. Paskutiniaisiais metais Anglija 
su Egiptu susitarė atitraukti iš Suezo kanalo zonos Anglijos 
kariuomenę ir kanalo apsaugą pavesti Egiptui. Po 74 metų kont
rolės paskutinysis Anglijos kareivis apleido Suezo kanalo erd
vę tik praėjusį mėn. Egiptas tris dienas šventė džiaugsmo 
šventę. Savo pasitraukimu Anglija norėjo užsitikrinti su Egip
tu geriausius santykius, kad ten nebūtų vietos sovietams.

Konstantinopolio 1888 metų sutartimi buvo užtikrinta lais
vė naudotis Suezo kanalu visiems laivams.

ŠEPILOVO MISIJA
Anglija palaikė Egiptą prieš Izraelį. Anglija Egiptui davė 

ir ginklų, tik ne tiek, kiek Egiptas norėjo. Prieš metus Egiptą 
aplankė dabartinis sovietų užsienio reikalų ministeris Šepilo- 
vas, tada dar tik “Pravdos” redaktorius. Šepilovo misijos tiks
lai greitai pradėjo aiškėti. Sovietai susitarė su Egiptu prista
tyti Egiptui modernių ginklų. Modernių ginklų pristatymas pa
didino karo pavojų tarp Egipto ir Izraelio. Ne be Egipto pa
tarimų Jordanas pašalino žinomojo legiono vadą anglą. Anglija 
patyrė skaudų smūgį. Egipte susispietė arabų vadai, kurie ska
tina sukilimus Alžyre. Iš Egipto plaukia ginklai Afrikos suki
lėliams. Kairo radijo propaganda kursto sukilimus. Sovietų 
įtaka Egipte labai sustiprėjo. Sovietų užsienio reikalų ministeris 
Šepilovas, kuris paruošė kelią sovietinių ginklų siuntimui į Egip
tą, pirmuoju pasirodymu užsienyje pasirinko Egiptą. Egiptas 
pripažino komunistinę Kiniją. JAV ir Anglija buvo pažadėjusios 
paremti Aswan užtvankų statybą. Savo paramą pažadėjo ir 
sovietai: JAV ir Anglija, pamačiusios Egiptos nedraugiškumą, 
Aswan užtvankai pažadėtą paramą atšaukė. Egiptas praėjo 
keikti JAV ir Angliją. Galop Egiptas nusprendė nacionalizuoti 
Suezo kanalą, parodydamas kerštą Anglijai ir JAV. Nasser 
pareiškė, jog gautomis pajamomis iš Suezo kanalo laivininkys
tės bus pastatyta Aswan užtvanka.

IR KAS TOLIAU?

Suezo kanalo bendrovės centras yra Paryžiuje. Daugiausia 
akcijų turi Anglija, toliau seka Prancūzija, Olandija ir kiti 
kraštai. JAV akcijos nėra didelės. Suezo kanalo bendrovės tur
tas siekia arti 180 milionų.

Keršydama Egiptui už nacionalizaciją Anglija užšaldė vals
tybinius ir privačius Egipto kapitalus Londone. Anglija sustab
dė visų karinių medžiagų siuntimą Egiptui. Konservatorių par
tijoj nestinga balsų, siūlančių į Suezo kanalą pasiųsti karo lai
vus, arba ir Vėl grąžinti į Suezo kanalo'erdvę Anglijos kariuo
menę. Kreiptis į Saugumo Tarybą būtų beviltiškas reikalas, nes 
sovietai pavartotų veto. Anglija ir Prancūzija norėtų, jog ka
rinėje akcijoje dayvautų ir JAV. Bet JAV, pasmerkusios Egip
to žygį, dėl karinės akcijos savo žodžio netarė. Paryžiaus spau
da priekaištauja JAV, kad į skubiai sušauktą Anglijos, Prancū
zijos ir JAV konferenciją Londone neatvyko valstybės sekre
torius Dulles, bet tik jo pavaduotojas Murphy.

Anglija Suezo kanalo byloje bus veikli, bet kartu ir at
sargi, jei negaus pilno JAV pritarimo. Anglija ąiūlanti JAV 
Suezo kanalo reikalams sudaryti specialią tarptautinę komisi
ją, kurioje dalyvautų ir Sovietų Sąjunga. Komisija garantuotų 
laisvę naudotis Suezo kanalu visiems laivams. Jungtinių Ameri
kos Valstybių atsakymas dar nežinomas.

Suezo kanalo krizė yra sunki ir pavojinga. Joje susiker
ta vakariečių ir Egipto interesai. Vakariečiai dar nesijautė 
praradę paskutines viltis, jog Egiptas galutinai iškrito iš lais
vojo pasaulio. Naujieji įvykiai gali pareikalauti greito apsi
sprendimo, kuris tegali būti malonus tik sovietams. SL Daunys

Kadangi šiuo metu Prancūzi
ja desperatiškai stengiasi Alži- 
re išsilaikyti, užsimiršdama sa
vo įsipareigojimus Europoje, At 
lanto Pakto valstybių šeimoj, 
permesdama beveik paskutinią
sias karių divizijas į kovos sri
tis, o taip pat mesdama tenai 
didžiausius finansinius resur
sus, galimas dalykas, bent lai
kinai, galės tenai ginkluotą mu
sulmonų priešinimąsi palaužti. 
Tačiau ar ilgam ir ar jau bus 
Alžiras paliktas amžinuose ry
šiuose su Prancūzija? Tai klau
simai, kuriems galima duoti tik 
neigiamą atsakymą.

Kaip ten bebūtų, kolonializ
mo dienos pasaulyje, atrodo, 
baigiasi. Kolonialistai prieina 
liepto galą.

Pasipriešinimas palaužtas 
ginklais, negali to krašto gyven 
tojams atnešti ramybės ir lai
mės, taip lygiai negali užtik
rinti ramių dienų atėjūnams — 
kolonistams.

Jeigu šiemet, “kartu su pir
mosiomis snaigėmis”, kaip pran 
cūzai teigia, ir bus nutildytas 
pasipriešinimas Alžire, vienok 
vietiniai musulmonai, kurių esa
ma apie 8,000,000, galės ir tuo
met padarytį gyvenimą neper- 
daug patogų prancūzų kolonis
tams, kurių skaičius tesiekia 
apie 1,000,000.

Drastiškų priemonių ėmima- 
sis — iššaukia drastiškus ir at
garsius, tarytum toje fizikos 
formulėj — veiksmas lygus ata- 
veiksmiui.

Atrodytų, kad prancūzams 
reikėjo mesti į Alžyrą tas visas 
medžiagines gėrybes ne parako, 
bet ekonominės pagalbos pavi 
dale, kad aprūpinus vietinius gy 
ventojus dariau ir duona, kurie 
šiais atvejais tenai yra ypatin 
gai skurdūs.

Deja, tai jau yra nerašyta 
taisyklė: kolonialistai mažiau
sia rūpinasi vietinių gerbūviu, 
svarbiausia, neužmiršdami tik 
savo reikalų.

Čia pat reikėtų pasakyti, jog 
ir mes lietuviai esame kolonia
lizmo aukos, nežiūrint kur tas 
kolonializmas reikštųsi: Azijoj, 
Afrikoj ar Europoj.

Imperialistinė šių dienų rau
donoji Rusija juk jau turi pri
sigrobusi šimtus milionų žmo
nių ir įsteigusi savo kolonijas 
tūkstančiuose kvadratinių my
lių, jų tarpe ir mūsų Lietuvėlėj. 
Gi vakariečiai, kurie, bent dau
gumoje, patys susitepę kolonia
lizmo purvu, nedrįsta ir negali 
nieko priminti Kremliui dėl jų 
kolonijose leidimą žmonėms 
laisvai apsispręsti.

JAV-bių kolonializmo slogu
tis neslegia, vienok, ir tas did
žiulis kraštas yra tarytum su
pančiotas savo alijantų kolo- 
nialiniais pančiais. Juk pasisa-

ELE MAZALAITE^

Tęsinys 30

Ar palauš alzineciusf
PRANYS AI, SENAS, Kanada

Jau dveji metai baigiasi, kaip šiemet, dar prieš pirmosioms 
Alžiro musulmonai sukilo prieš 
prancūzus ir pradėjo partizani
nę išsifaisvinimo kovą. Toje ko
voje ligi šiol abiejose pusėse pri
skaitoma apie 11,000 žuvusių, 
vienok kovos galo dar nema
tyt.

Abiejų kovojančių pusių in
tencijos yra labai griežtai for

snaigėms iškrintant, sukilėlių 
priešinimasis Alžire būsiąs ga
lutinai palaužtas, gi alžiriečiai 
sukilėliai — teigia, jog jie ne
nustosią kovoję ligi tol, kol 
prancūzai bus suvyti į jūrą, o 
jie galės įsteigti visiškai nepri
klausomą Alžiro valstybę, lygiai 
tokią pačią kaip neseniai įsteig
tos jo kaimynystėje Tunisijos

muluotos. Prancūzai —- sakosi Į ir Maroko valstybės

HEROIZMAS AR APSILEIDIMAS

Andrea Doria laivo kapitoną ir įgulą vienil kaltina apsileidimu, o kiti 
garbina, kaip pasišventusius ir didvyriškus jūrininkus. (INS)

Revoliucijos istorijos eigoje
J. KUZMIONIS, Didž. Britanija 

D. Britanijos min. pirm. Sir šių įvykiai už geležinės uždan-
A. Eden liepos 23 d. parlamen
te, apžvelgdamas užsienio poli
tiką ypatingą dėmesį atkreipė 
į Sovietų Sąjungą. Jo nuomo
ne, kai šiandien Europos opini
ją stipriai veikia vandenilinės 
bombos naikinamoji jėga ir kai 
niekas šiandien neabejoja apie 
jos naikinančią galią, “joks 
kraštas nenorėtų pradėti karo, 
kuris išprovokuotų jos naudo
jimą”.

Toliau jis primygtinai pabrė
žė: “šiandien dėl to esu tikras. 
Aš negaliu sakyti, kad būčiau 
panašiai tikras visą laiką. Ta
čiau mūsų betarpiškojms pro
blemoms tai yra prielaida, ku
rią turėtų visi suprasti”.

Kartu jis pažymėjo, kad so
vietų “bosų” vizitas įtikino jį ir 
jo užsienio reikalų ministerį S. 
Lloyd, jog ir sovietų vadai su
pranta vandenilinės bombos nai
kinančią galią.

Diktatūra ir revoliucijos eiga

išreiškė norą, kad ateityje so- Laikraštis, priminęs jo mela- 
vietų vyriausybė parodytų dau- Įgingą pareiškimą, toliau taip ra-
giau normalaus bendradarbiavi
mo, kuris taip esąs pageidauja
mas užsienio politikoje.

Prie ko veda “revoliucijos is
torijos eiga” jis nepasakė.

Gaitskellis ir Lietuva
Darbiečių partijos lyderis 

Gait3kellis, atsiliepdamas į min. 
pirmininko filosofiją, įrodė, kad 
jis dar blogiau pažįsta ir supran 
ta komunizmą.

Tarp kitko jis pažymėjo, kad 
Sovietų Sąjunga dėl to patrau
kia atsilikusių kraštų žmones, 
jog ji nesusirišusi su koolnializ- 
mu!

Tokiu atsakingo žmogaus tei
gimu nustebo ne tik parlamen
to atstovai, bet ir spauda. Lie
pos 25 d. “The Daily Express” 
savo vedamajame pažymėjo: 
“Ak, pone Gaitskelli!”

šo:
“Tegul jis tai pasako lat

viams, lietuviams ir estams — 
garbingoms ir pilnai išsivysčiu
sioms tautoms, kurias Sovietų 
Rusija prarijo ir pavergė.

Britų kolonializmio tikslas vi
suomet buvo pakelti ten gyve
nančių lygį. Rusų kolonializmas 
laisvą žmogų'paverčia baudžiau
ninku. Tai komunizmas suka at 
gal laikrodį”.

Tiesa, minimai laikraštis skel
bia: komunizmas ne tik paver
tė Lietuvos žmones baudžiau
ninkais, bet ir papūgomis, kurie 
priversti deklamuoti, kad lais
va kvėpuoti... vergijoje.

Daugelis tėvų tik tada prade
da savo vaikus auklėti, kada jau 
juos beveik baigė sugadinti.

— Konrad von Bolunden

gos. Tačiau jis pridūrė: “Betgi 
už geležinės uždangos, tikiu, 
stiprėja nuomonė, kuri noriai 
negrįžtų į sąlygas, kurias mes 
ir kiti dabar aptaria staliniz
mu”.

Mes, gyveną Vakaruos, turim 
tai suprasti ir priimti. “Tai re
voliucijos istorijos normalus 
procesas”. Savo tezę jis apiliust- 
ravo Vengrijos ir Lenkijos pa
vyzdžiais. Min. pirm. Rakoszi 
pašalinimas ir lenkų sukilimas 
kalbąs už laisvės troškimą. To 
niekas negali ignoruoti.

“Aš tikiu”, pažymėjo A. E- 
den, “kad už geležinės uždangos 
šiandien egzistuoja vis augąs 
troškimas galų gale pasinaudoti 
didesnėmis materialinėmis gėry
bėmis, kuriomis naudojasi Vaka 
rai, ir kontaktu, kuris galėtų 
apimti platesnes sritis, įimant 
meną ir humanitarinius daly 
kus”.

Net dabartinis sovietų persi
. _ , .... . metimas įs karines jėgos i eko-A. Eden primine komunizmo: . , J , , .r i nominę įrodo, jog sovietų hietikslą — užvaldyti visą pasaulį. 

Kartu tačiau pastebėjo, kad ši
to tikslo jie negali pasiekti ka
rinėmis priemonėmis, nes yra 
rimta rizika, jog tokiu atveju 
būtų sunaikintas visas jų kraš
tas. štai dėl ko komunistai grie 
biasi kitų metodų.

A. Eden toliau atsargiai pa
stebėjo, jog jis nesakąs, kad ši
tai paaiškina paskutinių mėne-

kyši ką prieš kolonijas — są
jungininkai pasišiauš... Todėl 
taip ir delsiama, laukiama tary
tum kokio stebuklo, kad, štai, 
ims bolševizmo vergės valsty
bės ir išsilaisvins pačios.

Taip laikas ir eina toliau. De
juoja, verkia ir vaitoja paverg
tieji, alaisvasis pasaulis — nu
moja ranka ir leidžia įvykiams 
vystytis toliau, pagal priežodį: 
“Kam neskauda, tas nedejuo
ja”... , < 44

PJŪTIES METAS
ROMANAS

— Taip tu kalbėjai, kai išvedei mane iš namų, 
— sako ji abejingai, ji net nežiūri į jį, ji stebi tą, 
kurią jis pavadino savo žmona — galimas dalykas, 
kad nuo to kas dedasi, jai tikta temsta sąmonė, bet, 
kad nuo to kas dedasi, jai tiktai temsta sąmonė, bet, 
prieš Juditą, vienas pilnas baimės ir pavydo, ir pyk 
čio — dar minutė ir rankos gaili įsivelti į priešo plau- 

! kus — ir jos čia raičiosią žeme, uniformuota ir kita 
su prasta suknele, liekna ir buvusi elegantiška pa
nelė. Bet antroji rusės galva nejuda, ji net nešypsosi, 
ji yra kieta, kaip skardinės bolševikų vadų galvos, 
ji nebijo ir net nesvarsto pralaimėjimo — partiečio 
galva. ‘ MISI

Bet juk tai turi būti mano portretas — išsigąsta 
Judita, — juk aš taipgi priklausau partijai! Ir kodėl 
aš turiu nusileisti?

Gal Mykolas tebemoka skaityti veidus, jis šypso 
ir kalba į tuščią tarpą tarp jų, kalba visiems, rusiškai:

— Tu gi puikus partijos darbuotojas, Judita, se
nas vilkas, negi leisi save pavergti mažiems rūpes
čiams, tiek dabar darbo, kraštą reikia perkeisti.

Ji pakėlė akis į tą, kuris Raibėjo — tos pačios lū
pos, kurios bučiavo ją, ir to niekuomet nebebus? Jie 
gyveno šalimais vienas kito dieną ir naktį, jie žadėjosi
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontter 6-1882
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TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV &RADIO, INC.
3240 So. HaMod St. CAlumet 5-7252

MOVING

“ 15 TOLI IR ARTI "U
NAUJI DIDELI TROKAt-NAUJAUSI KRAUSTYMO fRANK/A! 

Ilsų METU PATYRIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS ARTARNAVUMAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHlC*AG0 36, ILL. Tel. VZAIbeek 5*9209

rachijoje vis didesnę reikšmę 
turi mokslininkai, technologai, 
inžinieriai ir įmonių vadovybės. 
Sovietų žmonės vis labiau apmo
komi. Tai taipgi atneša troški
mą pradėti mūsų vadinamą nor
malų gyvenimą.

Min. Edeno nuomone, būtų 
perdėtas tvirtinimas, kad Rusi
jos režimas tapo suliberalintas. 
Tačiau tiesa, kad duęta dau
giau laisvės sovietų žmonių e- 
nergijai ir iniciatyvai. Rusijos 
vadovams būtų sunku stumti 
laikrodį atgal, noiy jie to ir la
bai norėtų.

Maskvoje vis dažniau galima 
esą pamatyti žmonių, paleistų iš 
koncentracinių stovyklų. Dau
giau dėmesio kreipiama, kad 
teismai būtų nepriklausomi nuo 
valstybės. Pakeisti ir darbo po
tvarkiai: dabar žmonės gali ne
baudžiami keisti* darbovietę.

Tačiau išvadoje min. Eden te-

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

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

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipldtėa:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
J

taip gyventi iki mirties — ir dabar jis taip daro su 
kita?

— Mykolai! Tu negali taip padaryti! — ji sušu
ko pėr visą kambarį, ir jis vėl krūptelėjo — ar ji pasie
kė jo širdį, ar tiktai jis pabūgo jos balso, — galvoja 
ji. — Mes laukėme tavęs — tavo motina, ir aš — ir 
tavo sūnus.

Jis sugniaužė papirosą7 nejusdamas-degimo,' ir 
Judita matė^kad rusė pasikeitė, dabar abi anos galvos 
buvo budrios ir baukščios. — Dar negalas, — manė 
ji, -— aš turiu įkaitą, aš esu jo žmogus, esu prisilietus 
jo namų, ir tiktai aš turiu jo sūnų. — Ir ji žinojo, kad 
visas drąsinimosi ir kova jai reiškė vieną — tiktai jį, 
jos vyrą — kova* buvo dėl jo.

— Jeigu dėl vaiko, — tarė jis, ir jo balsas vėl 
buvo vietoje, — nesirūpink. Tau, žinoma, bus sunkiau 
auginti, bet Olga, — jis nusišypsojo, ir Judita matė 
abi rusės galvas: viena atslūgo, ji buvo vergiškai džiu
gi ir galėjo viską padaryti, ir antroji vėl buvo nenu
galima ir kieta. — Olga yra geras žmogus, ji mokės 
globoti mano sūnų, ir šauniai išauklėti.

— Ne! — Ne! — jos pačios šauksmas pervėrė 
ją, juto Judita — ji iškėlė rankas, taip šaukė jos tau
tos moterys amžių amžiais vergijoje ir persekiojimuo
se, marindamos ir prarasdamos — savo gerklėje ji juto 
plaukiant, kaip atgailavimo upių vandenis, raudojimus 
ir urzgimus. Ir staiga ji pamatė Mykolo motiną, kaip 
ji iškentė nykius ištikimus. Ir pamatė Mykolo brolį 
Joną. Ir jo brolį kunigą. — Jeigu aš būčiau iš jo gimi
nės, ką aš daryčiau dabar — galvojo ji pro užgriūnan- 
tį verksmą. — Jeigu aš būčiau šio krašto, ne tiktai pi
lietė ir gyventoja, jeigu aš būčiau lietuvė, ką aš da
ryčiau?

Ji nuleido rankas, nusisuko į duris ir išėjo uždary
dama jas lengvai. Ji nuulipo laiptais žemyn, ir išėjo į 
gatvę — labai rąmiai ir tvirtai. Tiktai kitoje gatvėje ji 
valandėlei prisišlijo prie namų sienos, bet niekas nepri
ėjo ir nepaklausė, ar jai bloga, gal nors vandens? Ar 
daugiau čia nebegyveno žmonės? Bet juk kur nors yra 
kas nors, kam ji yra reikalinga? Juk šiame mieste yra 
fabrikas, kuris priklauso jos tėvui, ir ji yra vienintelė 
tėvo duktė, vienas vaikas. Jai nereikia fabriko, tačiau 
ir jų namai yra čia.

Staiga ji ėmė Skubėti, kaip ji negalvojo pirma, kur 
jos kelias! Juk dabar yra sugrįžę tie žydai, kurie išli
ko — jos tėvas nebuvo silpnas žmogus, jis galėjo iš
laikyti kalėjimą ir darbus, arba slapstėsi, ir dabar jis 
namie. Gal jai taip žiauriai turėjo būti parodyta, kad ji 
klydo. *

Ji skubėjo taip, kad praeinantieji atsisukdavo žiū
rėti, ar kas nors nesiveja ją — ji nestovėjo prie savo 
namų, neabejojo, ji atidarė koridoriaus duris, ji priėjo 
prie tėvo buto durų — ten buvo uždaryta, ir ji pa
spaudė skambutį.

Neišėjo jų tarnaitė. Nė senelis. Nė tėvas. Seny
vas vyras, išbalęs, kaip pagiriomis sirgdamas, susi
vėlęs ir su viena petneša, atsistojo tarpduryje ir pa- 
klauė — rusiškai:

— Ko jums?
Ji žiūrėjo per jo galvą, ar tikrai nieko kito nėra 

šiame bute, ir mažu balsu, kaip vaikas tarė:
— Ieškau tėvelio. Goldbergas. Ar nėra pas Jus 

Goldbergo?

✓



OFFICIAL PUBLICATION

NOTICE
OF

PROPOSED CONSTITUT1ONAL 
AMENDMENT

Pursuant to lavv in such case made and 
provided, public notice is hereby given 
that the follovving proposed amendnient 
to the Illinois Constitution will be sub- 
mitted on a separate blue ballot to the 
eleetors of the State of Illinois for adop- 
tion or rcjection at the General Election 
to be held on November 6, 1956.

REVENUE 
AMENDMENT 

Articlc IX

Sec. 1. The General Assembly may 
define and classify Įiroperty for taxation, 
būt all such definitions and classifications 
shall be reasonable and be based solely on 
the nature and characteristics of the 
property and not on the nature, charac
teristics, residence or business of the 
owner or the amount or number owned. 
All real estate shall constitute one class, 
cxcept that lands used for forestry pur- 
poses and mineral rights in land may be 
classificd separately. If any class of pro
perty is taxcd by valuation, such tax shall 
be uniform as to the class.

Sec. 2. The General Assembly may 
lcvy or authorize the levy of such othcr 
kinds of faxes as it may decm necessary, 
vvhich shall be uniform upon the saine 
class of subjects vvithin the tcrritorial 
limits of the authority levying the tax, būt 
shall not levy or authorize the levy of a 
graduated income tax.

Sec. 3. The property’ of the State, 
countics and other municipal corpora- 
tions, both real and personai, and such 
other property, or paTt thereof, as may 
be ovvncd by, or held in trusit for, agri- 
cultural or horticultural societies, non- 
profit hospitals or schools, religious institu- 
tions, cemeteries, or charitable institutions 
and used exclusively for one or more of 
such purposes, may be cxcmpted from 
taxation; būt such exemption shall be only 
by general tew. In the assessment of real 
estate ineumbered by public easement, any 
depreciation occasioned by such easement 
may be dedueted in the valuation of such 
property. This section shall not deprive 
the General Assembly of powcr to classify 
property for taxatjon as provided in sec 
tion 1 of this Articlor*

Sec. 9. The General Assembly may vest 
the corporate authorities of cities, towns 
and villagcs with povver to make local 
improvements by special assessment, or by 
special taxation on contiguous property, 
or othervvise. For all other corporate 
purposes, all municipal corporations may 
be vested vvith authority to levy and col- 
lect taxes subject to the restrietions of 
section* 1 and 2 of this Articlc.

-Sec. 10. The General Assembly shall 
not impose taxes upon municipal corpora
tions, or the inhabitants or property 
thereof, for corporate purposes, būt shall 
rcquirc the corporate authorities to levy 
taxes for the payment of liabilities in- 
eurred under authority of lavv. Private 
property shall not be liable to be taken 
or sold for the payment of thč corporate 
liabilities of a rnunitipaf Corporation.

Section 13 of Aticlc 9 ęf this Constitu
tion is repealed.

Form of Ballot
>

The proposed amendment to Article 
IX vvill appear upon the constitution 
ballot in the follovving form:

PROPOSED AMENDMENT TO 
SECTIONS 1, 2, 3, 9. and 10 of 
ARTICLE IX AND FOR THE 
REPEAL OF SECTION 13 OF

ARTICLE IX 

(Revenue Amendment)

Explanation of Amendment
This amendment vvould revise Section 

1 of Articlc IX of the State Constitution

so as to perniit the General Assembly to 
classify property for tax purposes, subject 
to the follovving jrestrictions: (1) the clas
sifications are to be based on the nature 
and characteristics of the property and 
not on the nature, characteristics, resid
ence or business of the ovvner or the 
amount or number ovvncd; (2) all real 
estate is to constitute one class, cxcept 
that lands used for forestry purposes and 
mineral rights in land may each be clas- 
sified srparately; and (3) if any class of 
property is taxed by valuation, such tax 
is to be uniform as to the class.

This amendment vvould also revise and 
simplify Section 2 or Articlc IX, dealing 
vvith the lcvy of miscellaneous types of 
taxes, būt vvould reųuire such taxes to be 
uniform as to the šame class of subjects 
vvithin the tcrritorial limits of the authori
ty levying the tax. The levy of a graduat
ed income tax vvould be forbidden.

Other changes are merely routine. This 
amendment revises Section 3 to require 

I ovvnership or its eųuivalent — and not 
mere ūse — as a basis for exemption of 
charitable, rettgious, and other similar 
property from taxation. In addition, non- 
profit hospitals vvould be added to the 
list of institutions and purposes for vvhich 
the General Assembly may grant tax cX- 
emption by general lavv.

Section 9 and 10 vvould be revised to 
subject the taxing povvers of cities and 
other local governments to the šame re
strietions as apply to the General As
sembly. The language in regard to obliga- 
tiorts of these governmeots vvould be 
broadened, requiring them to levy taxes 
not merely — as novv — for “debts con- 
tracted” būt rathcr for “liabilities in- 
eurred.” t

This amendment vvould, in addition, 
repcal obsolcte Section 13, vvhich vvas 
adopted in 1890 to authorize the corp
orate authorities of Chicago to issue Co- 
lumbian Exposition bonds.

A YES

NO

For the proposed 
amendnient to 
Scctions 1, 2, 3, 9, and 
10 of Aritcle IX of the 
Constitution and for 
the rcpeal of Section 
13 of Article IX of the 
Constitution ./Revenue 
Amendment) \

z

DIENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PAJIESKOJIMAI
Jonas Jarusauskas, Adomo sūnus, 

iŠ Šaukėnų, išvykęs apie 1914 m. ir 
apie 1932 m. gyvenęs New York 
valst., jieškomas jo brolio dukters, 
kuri gyvena Lietuvoje, Šiaulių mies
te, Valančiaus g. 26, būt. 6, Elena 
Jaružauskaitė, Stanislovo duktė.

J ieškoma Julia Guranov, anksčiau 
gyvenusi šiuo adresu: Mrs. Julia 
Guranotv, % Edvvard Skonecky, R. 
1, Millard Rd., Delavan, Wis., USA. 
Prašoma atsilief>ti šiuo adresu: Ania 
Lukoševičienė, Kooperacijos 
Nr. 50, Kelmė, Lithuania.

g-ve,

Vladas Žeknys, kilęs nuo Radviliš
kio, Šiaulių apskr. prašomas atsi
liepti, jis pats, arba apie jį ginan
tieji maloniai prašomi pranešti, nes 

•turima labai svarbių žinių apie jo 
tėvus, brolius ir seserį. Rašyti: Mr. 
T. Krivickas Balddck fiostel, Lon- 
don Rd., Baldock, Herts, Engiami.

Zosė Kybartienė jiajieško savo tė
vo Vincento Semaško, gyvenusio 
Chicagoj ar Indjana Harbor, Ist St. 
Rašyti šiuo adresu: — Zosė Kybar
tienė, Paryžiaus-Komunos g-vė Nr. 
3, Kybartų miestas, Lithuania.

RADIO PROGRAMA
Liet Radlo Programa 1B atotler 

ffBMS, 1090 kll. sekmadieniai* 12— 
12:20 vai. per pietus: liet. muzika, 
dainos. Ir Magd u 18a Pasaka. Biznio 
reikalai* kreiptis 1 Steponą Minką. 
Baltic Florlsts, Gfillų lr Dovanų Krau
tuve. PO2 K. Broadway So. Boston 
27, Maaa Tel. So. 8-0488. Ten pal 
gaunama laik. ..Draugas"-

CAPITOL BUILDING 
Springfield, Illinois

OFFICE OF THE 
SECRETARY OF STATE

I, CHARLES F. CARPENTIER, Sec-

retary of State of the State of Illinois, do 
hereby ccrtify that the foregoing is a true 
copy of the proposed amendment and the 
form in vvhich said amendment vvill ap- 
pcar upon a separate blue ballot at the 
General Election to be held on the Sixth 
day of November, A. D. 1956, pursuant to 
Senate Joint Resolution No. 16, Senate 
Joint Resolution No. 30, and Senate Joint 
Resolution No. 32 of the Sixthy-ninth 
General Assembly, the originals of vvhich 
are on file in this office.

IN WITNESS VVHEREOF, I hereunto 
sėt my hand and affix the Great Seal of 
the State of Illinois. Done at my office 
in the Capitol Building, in the city of 
Springfield, this lOth day of January 
A. D. 1956, and of the Independenee of 
the United States the one hundred and 
cightieth.

CHARLES F. CARPENTIER, 

Sccretary of State.

(SEAL)

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LI ET UVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albnmo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokis 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva
yra gražiausia dovana

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti:
Kaina 6 doL

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

•ELEKTRONIKOS CENTRAS
Prieinamomis kainomis tikra vieta 

įsigyti 1957 m. modelius —
• Televizijas ,

• Itiulljo aparatu* 
e Hl fi fonografus

• Rekordavtmo mašinas
Visokie elektriniai namų reikmenys:

ą Vėsintuvai 
e Y'čd hitu v ai

• Dulkiasiurbliai
• Kavos virduliai

e Laidyklčs (prosai)
— Pilnos garantijos — nuolaidus —

.iiDflinfl-
lūlTCLEVISIOn
[sales - servi če)

Sav. fnž. A. SUMENĄS
3321 S. Halsted — CLlffsidc 4-5005

Jr
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UŽ LIETUVOS 

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

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo
kus.

40 įvairių vokų $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs

kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois
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ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

▼. Adanakevjgia^ apianka 

’u D1®Įkals slųaklta:
OMAUGAa ^ 8. oLey 

Ohtaaao a, m.

Šios nuostabios lr nepaprastos kny 
gos personažus Mtatp Įvertina ra- 
šytojas Gliaudą: “...Velsas — pa 
niekintos niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angsllco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti als
ios sąvokos, bet myltatl skaisčio 
mėlis. Pagaliau Jtfltus... pasiūgės 
skaistumo lr nesuvokiąs fo sSi

drąsus be drąsos, nssnprantąs 
voM'tt beprvtejlmo -------

4038 Archer Avcen Tsl. IA3-471C 
AUGUST SALDOKA? Praaldsmat'

Btt 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA lt 

PELNINGIAUSIA 
, TAUPYMO 

lENOROVl

DĖMESIO
BRANGIOJI, likimas tik dabar 

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

Ne turtas, ne grožis, nc 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 džiaugsmą, am
žiumi pritinki vyrui 41 m., esi lais
va vedyboms ir jei aš Jums patik
siu. Daugiau apie save parašysiu 
laiške, tad, Brangioji, prisiųsk savo 
adresą, kuris bus pagarboje ir pa
slaptyje. Adresuoti prašau sekan
čiai: DRAUGAS, Box 5756, 2334 S. 
Oakley Avė., Chicago 8, III.

Duoną lr Įvairias skoningas 
bulkutna kepa

BRONO'S KEPYKLA
8389-41 S. Lituanica Avė.

Tel. Oliffside 4-6376 
Pristatome I vlaaa krautuves 
tr restoranus, taip pat Il
stančia 1 visus artimuosius 

miestus.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

H WOES stoties — Banga 1890 
NUO PIRMAD. IKI PENKTU).
, 1:45 Iki 9:10 vai. ryte

BEftTAD. 8:80 Iki 9:80 ryte 
PIRMADIENNIO vak. nuo 7—B v. 

SEKAD. 8:39—9:80 v. r. 1* stoties
WOPA — 1490 kU.

Jhloago 29, JL HEmlock 4-2419
7TJ1 So ROCKWELL ST.

NUO UŽSISEN ĖJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

KR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ lr SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenčjuslos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pabalinti tą 
niežėjimą ir skaudBjimą senų atvi
rų lr skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį- Vartokite ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipg4 pasalina 
niežėjluią ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi paSallna perS6jlmą ligos 
vadinamos aTHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyfilmą 
tarpplrSčlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džlOStančios, suskilusios odos dedir- 
vlnlų, odos išbėrimų ir t. t, taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
•Įrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduole nuolA- 
vlrSlHlų odos Ilgų, Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
ct., >1.25, lr B8.60.
Pirkite vaistinėse Chi 
sagoj lr apyllnklse—
If llvvaukee, Wlsc., Ga 
ry. Ind.lr Detroit, Mi
chigan arba rašyki
te lr atsiųskit* Mo
ney order 1

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St Chlcr^o 84, DL

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

Norite nekiln. turtų pigiai pirkt 
arba greit ir gerai parduot — 
kreipkitės j šių įstaigų.
Parūpinant gerom sąlygom paskolas

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

Pajamų namus Ciceroj, rezidenci
niam. rajone. Puikus 2 augštu 5 butų 
mūr. su tuščiu gretimu sklypu. Dai. 
aut. gazo šildymas karštu vandeniu. 
2 garažai. Savininkas apleidžia mie
stą ir prašo tik $27,000. K. Volodke- 
vičius.

10 apartai, mūr. namas Marąuette 
Parke. Pajamų J metus virš $11,000. 
Kaina $85,000. įmokėti $35,000. Sa
vininkas duoda morgičių. A. Rėk
laitis.

Staigmenai 2 butų mūr. namas ge
roj vietoj prie susisiekimo jr mokyk
los! neš Jums pajamų! Tik $23,500. 
A. Linas.

Arti Maria High School 7 kamb. 
bungalow. $16.000. J. šaulys.

2 augštu mumis ant Halsted. Ta
verna su butu ir 13 vienetų rooming- 
house. Prašo $18,000. Geras pasiūly
mas bus priimtas. K. Juknis.

Brighton Itarke 3x4, mūras. Rūsys. 
2 auto garažas. $236 mčn. pajamų. 
$27,000. A. Sirutis.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 VVest 71st Street
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015___________

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ĖST ATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC'
2405 VVest 51 St 
VVAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir oekmad.)

Šioje nejudomo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
N0RVILA-KUR8ICS

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: I’Rospect 8-5454

P. STANKOVIAIUS
REAL ĖST. h- INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA
3133 So. Halstod St

Pk. DAnibe 6-87M
Padeda plrkitt - parduoti namu*, 
ūkius, biznius. Parūpina paskola* 
draudimus lr daro vertimus. Tvarkc 1 
Imigracijos dokumentu*. Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—7.

ĮSIGYKITE DABAR!

į Lietuvių tautos tauriausios asmeny- 
.bės Arklvysk. Jurgio Matulaičlo- 

Matulev lčiaus

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI

l. 1 žrašal: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai, Čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai lr sielų 
išganymui.

II. laiškai. Tai J vairiems asme
nims rašytų laiškų ištraukos, gyve
nimiškos išminties perlai, išreikšti 
patarimų, paraginimų ir paaiškini
mų formoje.

m. VSnlnje. žvilgsnis Į Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis

11 būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken-

| tėjęs.
i . Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
ir įrišta į kietus viršelius. Kaina 
$2.50.

Užsakymus su plnlguls siųskite:

“DRAUGA S” 

2334 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8, ILL.

MARŲUKTTE PARKE:
Naujau mūrinis 7 kamb. (5 mieg.). 

GAGK PARKE: x
Mūrinis, 1V4 augšto — 5 ir 3 k., 

10 metų. Gražūs butai. $5,000 įmo
kėti. .„aari
lUlIGHTON PARKE:

Mūrinis — 3 butai ir krautuvč. 
Platus sklypas, geras namas.

Medinis 1 % augšto — 4 lr 2 kamb. 
Karštu oru šildomas. Garažas. $13, 
700.

Mūrinis — 2 po 5 k. Ccntr. šildy
mas. • t

Turime namų visuose liet. koloni
jose. Parūpiname paskolas.

SIMAIČIAI
Realty, Bullders, Insuranc*

2737 West 43 St.
CUfside 4-2390

2-jų augštu mūrinis, akmens priekis. 
Dabar užimtas 'jewelry'' krautuvės.' 
Didelė krautuvė, ‘‘tilo” grindys. 5 
kamb. užpakaly. Alyva — karštu 
vandeniu apšilif. pirmas augštas. 5 
kamb. 2-me augšte, gazu apšild. 
Ąžuoliniai papuošimai. Gerame sto
vy. Kaina $25,000. 5620 8. Ashland
Avė. UON'ROY, 5608 S. Ashland Ai e. 
Tei. I’Kospect 0-3850.

Parduodamas 4 butų namas su biz
niu. Reikalinga taisyti. Prieinama 
kaina. 3600 S. Union Avė. Teirau
tis: 3437 S. Unkin Avė.

MARŲCETTE l'ARKE — Tiktai 
$15,900 už "octagon” mūrinį 5 kamb. 
bungalovv. Gazu — karštu vandeniu 
apšild. 30 pėdų sklypas. 2 autom, ga
ražas. Tuoj galima užimti. Kreiptis į 
Mr. Auston. YL'Albrook 5-5431.

E. T. MITCHEIj REAL ESTATE 
2501 W. 69th St.

RANCH HOME
Fof Sale

2 years old 
Lot 100x265 
3 Bed Rooms

1% Baths

Attached Brdezevvay & Garage 

Finished Basement
I

2 Fireplaces

Near Schools & Transportation 

Asking price — $27,500 

For further Information call
Downers Grove — 4013 M.

PROGOS — OPPORTLNITIEs”

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. Hometvood 4411.

'iuToMoliiLfci” ” tr’uckb" 
Automobiliai — SuukveiimlnJ

VIKTORO KO2ICO8
Ueturtšlui gazolino stoCla lr auto

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

CALL-ME-MOTORS CO.
5750 S. WESTERV A\ E. PR 8-9533

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. A1*DRAUDŲ AGEMTRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi 

Hų finansavimas. Notarlataa. Valsty 
bis patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrandas kitu 
paatteirankKs pas mns.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGEHCT 
6fOS 8. Ashland Avė., Cliicago 30, III

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai akaitoinas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra pi‘einama visiems.

HELP WANTED — MOTERYS

IŠMOKITE
VIRĖJŲ - KEPĖJŲ 

DARBĄ !
Jokio patyrimo. Pilnas atly

ginimas besimokant. Valgis ir 
uniformos duodamos. Nuolati
nis, pilno laiko darbas.

Sekmadieniais ir šventadieniai 
laisvi.

Kreiptis dabar

Stouffers Restaurant
PRUDENTIAL BUILDING ,

(Randolph at Michigan Avė.) 
arba

24 West Madison Street

REOISTERED NURSE
40 hour week. Pleasant working 
eonditions. For appointment call 
Administrator, Hazelcrest General 
Hospital.

________ EDISON 1-7360_________

NURSE 
OPERATING ROOM 

SUPERVISOR
This position reųuires experienced 
top person for immediate appoint- 
ment in busy 430 bed teaching 
Hospital. Enjoy our liberal poli- 
cies. Retirement program.
■ Starting pay $475 a Month. 

VVrite or call Nursing Director

BUTTERWORTH 
HOSPITAL 

Grand Rapids, Mieli.
SALESWOMEN WANTED

For Shotv Room, 
Wholesalc Greeting Cards 

and Gift Novelties. 
Apply in person.

ELMCRAPT CHICAGO 
> 5425 W. Madison

HELP WANTED — VYRAS

LATHE MILL 
ASSEMBLY W0RK

W0RKERS
Top wages. — Benefits

MAJONNIER DAWS0N CO. 
9151 Fullerton Avė. 
FRANKLIN PARK

BUILDING £ REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

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

ŠIMAIČIAI 
Realty - Buildcrs - Insuranoa 

27S7 Wcst 43rd Street

JONO IR ANGUINOS ANDRIULIŲ IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fotthtain, Michigan

Jūa esate namuose ar’kur keliaujate, visuomet reikalau
kite Michigan Farm sūrio. Šis sūris jau per ilgus metus gami
namas Jono ir Angelinos Andriulių ir jų žeimos, Fountain, Mich.

/
Sis sūris yra gaminamas pagal receptą, atsivežtą iš Lie

tuvos, ir bus gaminamas tik Andriulių ir jų žehnos. Tas jums 
užtikrina gerą kokybę ir jūsų mėgiamą skonį. Šis sūris taip 
yra mėgiamas lietuvių, kad jo didelius kiekius siunčia ne tik į 
Chicagą. bet ir visą Ameriką ir Kanadą. Chicagoje visą lai
ką tą sūrį atstovauja ir ateityje atstovaus Stasys ir Marija 
MetrtkiSi. Jų adresas:

FARM FOOD COMPANY
1804 West 47th St., YArds 7-8393

« \ a

0 P P 0 R T U N f T I E S
FOR

Electronics
ENGINEERS

With expcricnee in transistor circuitry. 
AND

Mecharūcal
ENGINEERS

For design work on elcctro-mcchanical equipment. 
Scnd brief resume of e&ucation and experience. 

All replies held confidcntral.

HOUSTON 
Teehnical Laboratories
3701 Buffalo Speedway

NOUSTGN, TEXAS
A Subaidiary of 

Texaa Instrumentą Incorporated.

KONTRAKTORIŲS
STANDARD BLTLDERS, INO.
2523 W. 69 st. Chicago 29, lll., 

ritotspcckt 8-3792 
A. GINTNER18 — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedšjas
Rietuvių Statybos Bendrovl:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminijaus langu* ir 

durt*.
NiHiiminnnniummmmnnmninniiiii

ANTANAS LUKAS M S9NUS 
2717-19 Wesi 7lst Street

SUU.IUNO CONTBACTOBS 
Stato naujus namus, atremontuo
ta anraa. Kreiokrtėg:

Tel. — HEmlocb 4-8881 
įiiniiiiimiiiiiiiiniiiiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

LIETUVIU STATYBOS 
BE.7BBOV*

1 MORAS i
S . Buildcrs, Cen. Contractors S
s Atlieka planavimo ir staty- g 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
3 venamųjų ir viešųjų pastatų. a 
S Namų Įkainavimas tr įvairūs g 
SS patarimai nemokamai.
2 Kreiptis šiuo adresu:

Į JONAS STANKUS |
2 Kasdien nuo 8 vai. ryto iki s 
2 6 vai. p, p. Kitu laiku susitarus S
= Tol. PKuapcct K-2DI.8 
= 6800 KO. GAMPBEIX AVĖ, = 
= CMcsgo 29. IHlnoiN

ŠILDYMAS
A. HtančiantikM tr A Lnpkoe

ontoltuoja vigų geriausių Ameri
kon Urmų garu ir alyva kftrena- 
nua pečiua (furnaoea), visų dy
džių oro vėsintuvus Air eondi- 
tloners) ir atliek* viaua akardoa 
•iarbna
1546 S. 49th COURT, CICERO 
TeL OLympic 2-9311 nno 8 vai 

ryto IM 5 vai. vsrimro.
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLvmpt

2-6752 tr OLympic 2-MN

i
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NAUJI
LAIKRODĖLIAI

už pusę reguliarės kainos 
bendrai visiems ar perkant 
vieną ar daugiau.
17 akmenų rankinis UilknulčlLs cit* 

n»eo ineublock vyriškus ui* mote
riškus uutcrproof, vertės _
$35 — .......................................... 517.50

17 akmenų l t karatų aukso 
vyriškus rankinis laikrodė
lis, vertės $50 už .................. $22.00

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

X:

$53

.v

i
¥i

<41
■k-s

s*

A?” \

•StiNOS

MŪSŲ KOLONIJOSE
Chieagoje.

Miškininkų ir medžiotojų 
gegužinėje

LiepoB 22 d. Dan Ryan Woods 
atsilankė būrys vietos miškinin
kų ir šiaip jiems artimų asme
nų, tarp jų ir seniausias miš
kininkas prof. A. Rukuiža iš 
Berwyn. Bufetą labai sumaniai 
tvarkė mišk. Juozas Skeivys, 
Roselando Lietuvių Demokratų 
Klubo pirmininkas. Mišk. Zg. 
Dautartas iš Clevelando (Gar- 
dens Friend Co.), vedąs ten sėk
mingą pagražinimo medžiais 
(landseaping) verslą, kalbėjo, 
kad šiame versle lietuviai, gam
tos mylėtojai, gali rasti ne tik 
didelį dvasinį pasitenkinimą, bet 
ir laimėti dolerių, neblogiau kaip 
kuris gydytojas ar advokatas. 
Jis kvietė ir ragino, ypač vidu
tinio amžiaus miškininkus, mes
ti dirbus fabrikuose, atsistoti 

, ant savo kojų — pereiti dirbti 
. į aį vis labiau besiplečiantį vers
lą. Čia yra didelės galimybės 
žengti su gyvenimu pirmyn, pa 
žinti žmones, gamtos kaprizus, 
nugalėti pasitaikančias kliūtis, 
kas lavina ir grūdina žmogaus 
būdą. Čia įgyti patyrimai bus 
naudingi ateity laisvai Lietuvai, 

i Jo žodžiais, sėkmingai pradžiai 
šiame versle ne tiek svarbu ne
didelis, kelių šimtų dolerių, ka
pitalas, kiek šios darbo srities 
geras teoretinis ir praktinis pa
žinimas ir nuoširdus pamėgi
mas. Suinteresuotiems Zigmas 
Dautartas pažadėjo suteikti ga
limą paramą. Už jo nuoširdžiai 
tartus žodžius gegužinės daly
viai gausiai paplojo ir miškinin
kų valdybos pirm. Žemaitis, jį 
pristatydamas, gražiai padėkojo 
ir priminė, kad Zg. Dautartas 
yra tikras Nemuno sūnus, iš
augęs toj vietoj, kur “Nevėžis 
pro raudoną dvarą savo vande
nis į Nemuną varo”. Neveltui 
jis yra veržlus iš prigimties, 
kaip pats Nemunas, pavasarį 
ledus laužydamas. Zg. Dautar
tas yra baigęs augštuosius miš
kų mokslus Vokietijoje, nuošir
dūs visuomenininkas — miški
ninkas, ką parodo ir jo atsilan
kymas drauge su savo žmona 
net iš Clevelando į šią miškinin
kų gegužinę. Taip pat Zg. Dau
tartas yra miškininkystės žur
nalo “Girios Aidas” didelis rė
mėjas ir bendradarbis.

mond Hill 18, Nevv York) — dė
žę alaus.

Gegužinės pelnas, kurį savo 
aukomis dosniai parėmė mišk. 
Teof. Kazlauskai, sumaniai ve
dąs restoraną, paskirtas miški
ninkų spaudai paremti. Dalyviu

Grant parko koncertai foninio orkestro pildoma pro- 
i grama, vadovaujant Milton Ka- 

leturėsime tik tris savaites j tįms jr dalyvaujant Paul Olefs- 
Grant parko koncertų atvirame violenčelistui. šeštadienį ir 
ore. Trečiadienį, rugpj. 1 d., ii- sekmadienį orkestrui taipgi va-
penktadienį, rugp. 2 d., bus sim-

Windsor, Ont.
Iškilmingos pamaldos

Š. m. rugsėjo 2 d. 10:15 vai 
ryto St. Clair’s bažnyčioj, 1G6 
Tecumseh Rd., West Windsor, 
Ont., bus lietuviams iškilmingos 
pamaldos. Iškilmingas šv. mi
šias celebruos Londono vysku
pas ordinaras John Chr. Cody, 
D. D. , kuris pasakys lietuviams 
pamokslą anglų kalba. Lietu
viškai pamokslą pasakys vysk. 
V. Brizgys. Keli lietuviai kuni
gai iš JAV ir Kanados asistuos 
iškilmingoms šv. mišioms.

Šv. mišių metu giedos Varpo 
choras. Kaikuriuos dalykus loty 
niškai giedos sol. Vacį. Verikai- 
tis.

Tecumseh Rd. galima pasiekti 
iš Detroito važiuojant Ambassa- 
dor Bridge ir pirmyn į pietus 
kelis blokus. Važiuojantieji iš 
Detroito tuneliu turi važiuoti 
Ouellette gatve iki Tecumseh 
Rd.; paskui vieną bloką į va
karus. Čia stovi baltų plytų St. 
Clair’s bažnyčia.

Iš Kanados važiuojantieji ke
liu nr. 2, važiuoja iki Tecumseh 
Rd., paskui pasuka į vakarus.

Visus lietuvius kviečiame 
punktualiai dalyvauti iškilmin
gose tos šventės pamaldose. 
Windsoro mieste laikas yra 
“Standard Time”. Pasirodyki- 
me, kad esame labai augštos 
kultūros tauta.

Windsoro lietuvių klebonas 
kun. V. Rudzfciskas ir LB 

Apylinkės Valdyba

Waterbury, Conn.
Lietuvių jaunuolių laimėjimai 

i • moksle

Waterburyje įsikūrusių 1949 
m. pavasarį į JAV atvykusių, 
Antano ir Emilijos Vaišnių sū
nus Arvydas, būdamas 13 metų 
amžiaus, baigė lietuvių katalikų 
parapijos Šv. Juozapo (St. Jo- 
seph’s School) mokyklą, šiais 
gi metais, būdamas 17 m. ara-

rinko artimiausią nuo Waterbu- 
rio Yale universitetą, kuris jam 
paskyrė didžiausią 3,400 dol. sti
pendiją inžinerijai studijuoti. Pa 
žymėtina, kąd Arvydas iš 325 
Crosby mokyklą baigusių jau
nuolių yra pirmasis gavęs tokią 
vertingą stipendiją. Crosby mo
kyklos vedėjos J. Francis Bo- 
land teigimu, Arvydas turįs ge
riausias kvalifikacijas toliau

dovaus Milton Katims ir daly
vaus solistė mezzo sopranas 
Mildred Miller.

Koncertai Grant parke baig
sis rugpjūčio 19 d. Paskutines 
dvi savaiti diriguos pagarsėjęs 
operų ir simfoninių orkestrų di
rigentas Jbseph Rosenstock.

STUDENTU STOVYKLA

. Kanados Lietuvių Sąjungos 
Centro Valdyba š. m. rugpjūčio

kviečiami visi JAV lietuviai stu
dentai. Stovykla įvyks Tamo
šaičių ūkyje tarp Kingstoao ir 
Gananoąue, prie Highway No. 2 
(apie 12 mylių nuo Kingstono 
tarp Golden Slipper Motei ir San 
dy Beach, pietų pusėje). Nuo 
Highway No. bus rodyklės, ve
dančios į stovyklavietę. Pati 
stovyklavietė yra prie Ontario 
ežero ten, kur St. Lawrence u- 
pė išteka iš Ontario ežero, ne
toli 10,000 Islands. Vieta yra 
puiki maudymuisi ir meškerioji
mui. Miegama bus palapinėse. 
Maistą atsiveža patys studentai, 
o neatsivežusiems bus pristato

ma iš Kingstono.
Visi JAV studentai rengėjų

maloniai kviečiami dalyvauti. 
Platesnių informacijų reikalu 
prašoma kreiptis į kol. Birutę 
Grigaitytę, 215 Indian Rd., To
ronto, Ont., Canada.

Lietuvių Stud. S-gos JAV 
Centro Valdyba

GU2AUSKŲ
BEVERLY GCLINYCIA
Geriausios gOlčs d«l vestuvių, bango
tų, laidotuvių lr kitų papuošimų.

2448 VVEST 031U) STREI'TT 
Tet PItospect M-0888 lr PR 8-0884

mokslinus ir tapti gabiu inžinie-, f: 5ir 6 die"“mi8, rengia suva- 
riumi dar ir dėl to, kadangi ioĮ zlkvlm3 stovy ą, į urią 

mėgstamiausieji mokslo dalykai
jau ir augštenėje mokykloje bu
vo matematika ir fizika.

Arvydo aukštesniojo mokslo 
baigimo iškilmės Watcrburyje 
suteikė daug džiaugsmo ir jo I 
rūpestingiems tėveliams, o apie!
Arvydą, kaip gabų ir pasižy
mėjusį moksle lietuvį, dviemisį 
atvejais plačiai rašė vietos a- 
merikiečių spauda. Be to jis 
gavo gražų bronzos medalį už 
“Sperior Scientific Scholarship”.

Arvydo tėvas Antanas pasku
tiniu laiku, prieš bolševikų oku
paciją, buvo Marijampolės apy
gardos teismo pirmininku.

Jau 1953 iu. lietuvių periodi
nėje spaudoje rašyta, kad ir Ma 
to (Antano brolio) ir Antaninos 
Vaišnių sūnus Rimvydas Juozas! 
Vaišnys, baigęs pirmuoju mo
kiniu ir yaptingu pagyrimu 
North - East Catholic High 
'School Philadelphijoje, konkur
sinių egzaminų būdu iš 500 abi
turientų laimėjo pirmąją vietą 
ir gavo taip pat Yale universi
teto 2,0C0 dol. stipendiją che
minei inžinerijai studijuoti. Šie
met Rimvydas Vaišnys, kaip 
vienas gabiausių, sėkmingai bai
gė universitetą B.> S. laipsniu, 
gaudamas Yale universiteto sti
pendiją siekti magistro laipsnio.’

K. K

A A
W ALTER UNIKAUSKAS 

(Unik)
Gyv. 6543 S. Washtenaw Ave. 
Daug metų gyv. No. Sidčj. 

Mirė liepos 29 d., 1956, 3:55
vai. popiet.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apksr., Betygalos par., 
Žemygalos kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Morta, duktė Valeria 
Stanaitis, žentas Juozapas, kiti 
giminės, draugai ir pažjstami. 
Lietuvoje liko brolis Kazimie
ras, 6 seserys: Stanislava, Mi
kalina, Antanina, Liucija, Mari
jona ir jų šeimos ir sesuo Te
resė, vienuolė. »
_ Priklausė Šv. Juozapo D-jai.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje. 4348 S. Cali
fornia Ave. Laidotuvės jvyks 
kotv., rugp. 2 d., iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
ŠvcYič. Panelės Gimimo para
pijos bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielą. I’o pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, dūkto ir
žentas.

ras Bieliūnas. 
3-3572.

Tel. I,Afayette

\ PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas bloku nno kapinių.
Didžiausiu Paminklams Planų 

Pasirinkimu mieste 1

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LIODĖS1O VALANDOJ 
Arafcftt

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

<840 80. Wwtera Ave. Air Conditioned koplyfla 
REpoblk 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vista 

TUma, karia ryvtna kltoaa miesto dalyse: ganstaes
koplyčių arčiau Jūsų namų.

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 

romaną

Tarp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 

apie šj romaną taip rašo: P. Kesiū- 
no romanas “Tarp žalsvų palapinių'

žiaus, baigė Crosby High School STSLT'SShga.ff
tos laisvės parodė Lietuvos partiza
nas, tą Idealizmą, kuriuo degė mūsų

Waterburyje. Praėjusių metų
Gaila, kad gegužinė sutapo rugpjūčio — gruodžio ir šių me-;jaunimas, nėdimks kraują <iei savo

TAni-inim , m i A m i, 4., _________TI tnna rl i rl 4 i 11 nsii i v a i

Deimantiniai žiniai, auksiniai žie
dai, auksinės rašomos plunksnos, lū
kėtai, lavclerini, sidabro ir porerta- 
no išdirbiniai. lėkštės, servizai, pel
itai, šakutės, šaukštai už pusę kainos, 
kol skaičius susimažins.
32 gabalų stainless Steel se

tas, vertės $7.00, už ............ $ 3.00
62 gabalų Rogers setas, ver

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

tas, vertės $28.00, už ___  $12.00

JOS. F. BUDRIK, Ine.
• I

3241 S. Halsted Street

Tel. CAfumet 5-7237 
CHICAGO, ILLINOIS

Atidara Pirmadienio ir Ketvirta
dienio vakarais iki 0:80. Sekmadie
niais per Vasarą brangenybių sky
rius liūną uždarytas, bet televizijos 
ir ludiių skyrius atidarytas...................

Budriko radio valanda leidžiama 
iš WI1FC, 1460 kll. radio stoties 
kiekvieną JcetvirtadienĮ nuo 6 iki 7 
vai. v. dį
C42

su Dariaus ir Girėno minėjimo 
iškilmėmis, bet gegužinės ren
gėjų aiškinimu, tai nebuvo gali
mybės iš anksto pumatyti, nes 
sklypai gegužinei buvo išpirkti 
jau vasario mėnesį.

Skirtas biletams premijas lai
mėjo mišk. Dilys — 1956 metų 
“Girios Aido” prenumeratą, p-lė 
Kojelytė — tautinį rankdarbį, 
Henr. Dapkus (Hartford, Conn) 
— 5? Pukelevičiūt'ės premijuotą 
romaną “Ašutoni lapai” ir bonką 
vyno, rfiišk. Ant. Šetikas (Rieh

tų kovo — gegužės mėn. sėk
mingai išlaikė konkursinius eg
zaminus išsimokslinimą patikri- 
nusioj 80 asmenų komisijoj prie 
Princeton, N. J., universiteto, 
kuri geriausiais pažymiais Ar
vydą Vaišnį rekomendavo kaip 
stipendininką į betkurį universi
tetą. Su šiais pažymiais ir re
komendacijomis Arvydas krei
pėsi į tris universitetus — Mas- 
sachusetts Institute of Techno
logy, Cambridge, Mass.; Ste- 
vens College, Hoboken, N. J. ir 
Yale University. Arvydas pasi-

žemės, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl šj romaną 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės jaunimą ir kels jo dva 
šią. šis romanas, atskleidžiąs mūsą 
berolškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties idealizmo 
ugdyme.

296 pusL Kaina $3.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ave..

_ Chicago, Illinois

A. A.
PAUL O. KANTWILL 

KANTVILAS
Gyveno 6357 S. Francisco Ave. 

Tel. VVAlbrook 5-4077
Mirė liepos 31 d., 1956, 7:30 

vai. ryto, sulaukęs 53 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Klai

pėdos krašto,' Pagėgių apskr., 
Rapkojų parap., Skrodlių km.

Amerikoje išgyveno 22 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Sophio (Račkauskaitė), 
2 sūnūs: Edvvard ir Leonard, 
Brolis Otto su šeima, gyv. Ka
nadoje, uošviai; Aleksandras ir 
Juozapina Račkauskai, švoge
ris, Boleslovas Račkauskas, 2 
švogerkos: Hęlen šešplaukis. 
jos vyras Alfonsas ir Jean Rač
kauskas, „kiti giminės, draugai 
ir pažjstami.

Lietuvoje liko tėvas Edvar
das Kantvilas, 2 seserys: Lina 
ir Mėta.

Kūnas pašarvotas Antaito 
Petkaus koplyčioje, 6812 S. 
Western Ave.

Laidotuvės Jvyks šeštad., 
rugp. 4 d., iš koplyčios 8:3(1 v. 
ryto liūs atlydėtas j švenč. Pa
nelės Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus lr pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmoni* ir sūnūs.-
Laidotuvių direktdrius Anta

nas Petkus. Tel. GRovehlll 
6-2345.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

iDERNIOS KOPI
ufh Hermitage

TRYS
4605 07

KOPLYČIOS
Avenue

TeL Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenue 

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

UEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACUO6

Ambulansų patarna- if ea tarime koplyčias
▼linaa dieną fa nak- ^ae Chicagos fa
tį, Reikale laukite Roselando dalyse fa
mna. uojau patarnaujame

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. UTUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR 18 TOLIAU

K. EIDUKONIS
J uriu naują dideų sunkvežimi 

fa apdraudas
2313 W. 91it St. Chicago, DL 

Tol. PRescott 9-2781

Pirkit Apsals (tonus!

ANNA MASSE (MISEVICZ)
“PAGAL TfiVUS SCHALASKY, PAGAL PIRMĄ VYRĄ WELPS

Gyveno 4543 S. Washtenaw Ave. Tel. Virginia 7-3608
Mirė liepos 30 d., 1956, 2 vai. popiet, sulaukus 51 m. amžiaus. 

Gimė Pittston, Pa.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Peter, duktė Viiginia, sūnus 

Joseph J. Welps, marti Elcanor, tėvas Joseph Sehalasky, 2 sese
rys: Nellie Welps, švogeris Williain ir Margaret Stasulis, Švoge
ris Mieliael, 2 broliai: George Sehalasky, brolienė. Margaret ir 
Jnst'pli Sehalasky, Jr., brolienė Mane ir jų Šeimos. Uošvis George 
Kaminskis, jo žmona ir jų šeima. 2 švogerkos: Moniea Grisk su 
šeima, ir Seselė M. Aneilla, vienuolė, abj Californijojc. Kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Priklausė V. F. W. Roy \V. Nelson Post No. 1128 Auxi!iaiy.
Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4605 South 

Hermitage Ave. Laidotuvės jvyks penktadienį, rugp. 3 d., iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės ųiielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, duktė, sūnus, marti, tėvas ir kiti giminės. 
.Laidotuvių direktorius Jobn F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741.

' v A. A.

KAZIMIERAS A. URNICH
Gyveno 2440 VVest 69th Street,'Chleago, UI.

Mirė liepos 28 d., 1956 m., 4:00 vai. popiet, sulaukęs 79 m. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskr., Lietlaukių parapi

jos, Drukčiūnų kaimo. Amerikoje išgyveno 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime: sesuo Jozefą Vaištaras ir

jos vaikai John ir jo žmona Margaret, Zcnon ir jo žmona So- 
phie, Anthony ir jo žmona Anna, duktė Violet J anų Ii on i s ir 
jos vyras Anthony ir jų šeimos, pusseserė Valerija Venckus 
ir jos vaikni Stella, Suzanna ir Joseph, giminaitė Barbara 
Pranskus ir j .s vaikai Alice Talis ir jos vyras Stanley, Frank 
Pranskus ir jo žmona Barbara ir jų šeimos, ir kiti giminės. 
Lietuvoje pasiliko pusbrolis Anton Pranskus.

Laidotuvėmis rūpinasi sesuo Jozefą Vaištaras.
Kūnas pašarvotas L. Bukausko koplyčioje, 10821 South

Michigan Avenue, Chicago, Illinois.
Laidotuvės jvyks ketvirtad., rugp. 2 d. Iš koplyčios 8:45

vai. ryto bus atlydėtas į Visų Šventų parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: sesuo, pusseserė, giminaitė lr kiti giminės.
Laidotuvių direktorius L. Bukauskas, tel. COmmodore 4-2228.

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Biveraide, DL TeL OLympic 2-5245,

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10321 S. MICHIGAN AVE. Tei. COmmodore 4-2223

JURGIS F. RUOMIN
3319 8. UTUANICA AVE. Tel. Y Arda 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 60th AVE., CICERO, BĮ. TeL OLympic 2-10031

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YAnb 7-0781!

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. «9th STREET REpofalIe 7-12181
2314 VS. ZSrd PI-ACE Virginia 7-A472,
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X Reikalingi garantijų atvy

kimui į Ameriką:
Samajauskas, Iris, gim. 1921. 

7. 5, Heidekrug, Lietuva; siu
vėja, Ob. Eselsberg, \>. Ulm, 
Staatl. Wohnheim.

Samajauskas, Hans, gim.
1943. 6. 8, Klaipėda, Lietuva.

Samajauskas, Werner, gim.
1944. 11. 3, Radeberg, Kr. Ra- 
deberg, Vokietija.

Samajauskas, Dieter, gim. 
1946. 5. 31, Hof; Vokietija.

Raslanas, Antanas, gimęs 
1883. 3. 24, Utena, Lietuva;
dažytojas, Rendsburg, Wran- 
gelkaserne A/47, Germany.

Raslanas , Katerina, gimus 
1897. 2. 20, Stawropol, Rusija.

X Chicagos Akademinis 
Atumiių klubas rengia iškylą 
rugpjūčio 11—12 d. Jonyno 
ūkyje, Beverly Shores, Ind. 
Programoje numatyta pašne
kesiai, vandens sporto varžy
bos, tinklinio rungtynės ir va
kare laužas su šokiais. Kviečia
mi alumnai ir jų svečiai.

X Antanas Sabuckis yra per
keltas j Oak Forest ligoninę 
Hospital 11, antras augštas. 
Pageidauja, kad pažįstami ap
lankytų.

X Stepas Narmantas buvo 
atvykęs atostogų metu iš Ha- 
milton, Kanados, į Chicagą pas 
Lubinus, Brighton Parke.

X Antanui Čepaniui, Town 
of Lake kolonijos veikėjui, ku
nigo Antano čepanio, tėvui, va
kar padaryta vidurių operacija 
South ToWn ligoninėje.

X Berniukų stovykla Mari
jonų seminarijoje sėkmingai 
baigia savo darbus ateinančią 
savaitę. Čia stovyklavo kiek
vienu laiku tarp 30—40 įvai
raus amžiaus berniukų. Tėvai 
savo vaikų atostogomis pas 
Marijonus labai patenkinti. Bū
dinga, kad šioje stovykloje 
darnią bendruomenę sudarė 
tiek šen. amerikiečių, tiek atei
vių vaikai. St. Pieža labai pa
tenkintas, kad jo vaikai turėjo 
progos čia kalbėti lietuviškai. 
Stovyklą suorganizavo ir pasi
rūpino tvenkinio iškasimu tėv. 
V. Rimšelis, o jai vadovavo tė
vas A. Spurgis ir brolis Gražu
lis.

MOTINA IR SŪNUS

Aktorė Rutli Roman džiaugiasi su savo 3 m. sūnumi išgelbėta iš 
nuskendusio laivo Andrea Doria. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Sužeista čikagiete kalnuose

. IŠ ARTI IR TOLI
ISPAMIIOI

X Stud. at-kų stovykla pra
dedama rugpjūčio 27 ir baigia
si rugsėjo 6 d. Tęsis 10 d.

Stovyklavįetė yra netoli tri
jų miestų: Philadelphijos, Bal- 
timorės ir Washingtono. Phi
ladelphijos at-kai sutiko visus 
stovyklautojus iš stočių suvež
ti stovyklon. Baltimorės at-kn 
iniciatyva rengiamas meno va
karas stovyklautojams ir lietu
viams baltimoriečiams. Vaka
ras įvyksta rugsėjo 1 d. šešta
dienį Baltimoreje. Taip pat vie
na stovyklos diena bus skiria
ma ekskursijai į Washingtoną.

X Marta ir Valteris Šteinai
ir Ema Kashelis iš Waterbury,
Conn., lankėsi pas A. ir O.
Didžbalius, Melrose Park.

X Šv. Jurgio parapijoj Por- 
cinkulio atlaidai prasidėjo va
kar. ‘Trečiadienio ir ketvirta
dienio vakarą 7:30 vai. irgi bus 
pamaldos su pamokslu, kurį sa
kys kun. F. Kapočius.

X Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje rugpjūčio 3 d. bus 
šv. mišios 7:30 vai. vakare, 
pirmojo penktadienio proga.
Tai pirmas įvykis Šv. Kryžiaus 
parapijas istorijoje.

X Jurgis Peldys su savo 
žmona Jadvyga gražiai tvarko 
restoraną ir pastatą turistams, 
kurie yra Chesterton, Ind., prie 
12-to kelio ir Tremont geležin
kelio stotelės. Jie anksčiau tu
rėjo užeigą ir valgyklą Chica
goje.

X Vincas Kaeergius iš Mon- 
trealio, K-a n a d o s, atvyko į 
Chicagą aplankyti savo gimi
nes ir draugus. Apsistoja pas 
savo pusseserę Marytę ir Ed
vardą Mackevičius, 4228 So.
Westem ave. Chicagoje išbus 
porą savaičių.

X. Stankūnas, daug lietu
viams patarnavęs fotografas, Lietuvių gydytojų šeima vėl 
mirė sulaukęs daugiau kaip 70 ' padidėjo nauju nariu. Šių me
ni. ir pirmadienį buvo palaido- Lų liepos rriėnesio pradžioje į

X Kun. Adolfas Paukštys,
žymus pamokslininkas, rytoj 
(rugpjūčio 2 d.) 7:30 vai. vak. 
Parciunkulos atlaidų proga pa
sakys pamokslą ir atliks pa
maldas Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje.

X Asta ir Halina Maurukai-
tės savo trumpas atostogas 
praleido Beverly Shores, Ind. 
Jos priklauso Alice Stephens 
ansambliui ir “Pirmyn“ cho
rui.

— Ispanų radiofonas kalbėjo 
apie birželio baisiuosius įvy
kius. Birželio įvykius atžymė
jo ir Madrido radijas. Pabaltie- 
čių žiaurus likimas Sibire ir pa
vergtose tėvynėse buvo nušvies 
tas taip pat kituose į Rytų Eu
ropą siunčiamuose pranešimuo
se.

— Melboumo Tautinių šokių 
grupei, pakviestai dalyvauti pa 
saulinės olimpiados atidarymo 
iškilmėse, o vėliau tautinių šo
kių Testivalyje, remti Melbourne 
jau sudarytas specialus komi
tetas. Jo pirmininkas yra Vy
tautas šalkūnas, nariai — Ze
nonas Samuolis, Juozas Petra- 
šiūnas, Jonas Motiejūnas, Al
bertas Zubras ir Vladas Bosi- 
kis.

Komitetas rūpinsis sukelti 
reikalingas lėšas ir kitaip pa
taikauti “Atžalynui”.

— Lietuvos Kairuomenės Kū
rėjų — Savanorių Sąjungos

Sveikiname naują gydytoju 
dr. Vaclovą Dragūną

INDIJOJE
— Vo^ neprigėrė lietuvis mi

sionierius. Salezietis kun. J.
Svirnelis liepos mėn. pradžioje 
motociklu važiavo per bambuko 
lazdų tiltą. Tiltui lūžus , su mo. .
tociklu nukrito į upę. Žvejai? narnt’ Sydnėjaua
pamatę jo nelaimę, greit atbė- j raJone' susl7n lme išrinkta 
go pagalbon ir jį au motociklu naUJa AustrahJ»s gyriaus vai- 

ištraukė į krantą. Kad ne jų
greita pagalba, kažin ar mūsų 
misionierius būtų išlikęs gyvas.
Prieš tai kun. Svirnelis buvo 
vienam mėnesiui išvykęs reko
lekcijų. Savaitę lankė Kalkutos 
liestą, kur jieškojo motoro elek 
trai gaminti savo misijai. Jau 
padėjo pamatus naujai mokyk
lai, bet negali gauti cemento 
ir statyba sustojusi.

ARGENTINOJE* •
— Argentinos Lietuvių Bend

ruomenė Buenos Aires mieste 
vėl išsirinko 2 metams savo va
dovaujamus organus, 
kimui pirmininkavo prof

dyba: V. Šliogeris — pirminin 
kas, J. Kapočius — sekretorius 
ir E. Migevičius — iždininkas. 
Kandidatai — V. Juzėnas ir 
Vyt. Moras. Revizijos komisi
ja: P. Šalkauskienė ir Al. Zin
kevičius.

KAS KĄ IR KUR
— Skautų iškyla, šių metų rug

pjūčio mėn. 4—5 dienomis Chicagos 
Akademinio Skautų Sąjūdžio sky 
rius rengia iškylą į Lake Genevą, 
Wiseonsin. Kviečiame visus ASS 
narius jr skautišką jaunimą šioje 
iškyloje gausiai dalyvauti. Norintie
ji dalyvauti registruojasi iki ketvir
tadienio vakaro kiais telefonais: WE 
<5-9269 ir YA' 7-449.3. Ten pat galima

Susirin- šauti ir sųiuilesnių informacijų, 
p | Važiuojantieji susirenka šeštadienį

, 8 vai. ryto Marąuette Parke prie 
Gruodis, sekretoriavo J. Vede-! Dariaus ir Girėno paminklo, 
gys. Į Tarybą išrinkti pirminin- ASS Chicagos skyriau; valdyba 
ku St. Mikelionis, vicepirminin-

HODGE RYŠYS SU 
GEMBLERIAIS

Toliau tiriama buvusio Illi
nois Vals^bės auditoriaus 
Hodge nusikaltimai. Investiga- 
toriai peržiūrinėja net aštuonis 
stalčius Hodge asmeniškų ir 
politiškų dokumentų. Rasta 
kvitai, pagal kuriuos Hodge tu
rėjo augštas pinigines transak
cijas su gembleriu Frank 
Wortman. Vienu metu Hodge 
tam gembleriui išmokėjo $20,- 
000. Šiuo metu Cook apskrities 
prisiekusiųjų teismas tardo pa
reigūnus Southmoor banko, per 
kurį Hodge veikė.

PRAVAŽIUOS 100,000 
AUTOMOBILIŲ

Rugpjūčio 10 d. atidarius 
Congress ekspresinio kelio dalį 
tarp Ashland gatvės ir Grant 
parko, susidarys, su anksčiaus 
atidaryta dalimi, 6V2 mylių pui
kaus ištisinio kelio, kuriuo, nu
matoma, kasdien p na važi uos 
apie 100,000 automobilių.

IŠTEISINO MOTERĮ, NUŠO
VUSIU MEILUŽĮ

Kriminalinio teismo teisėjas 
Roberts Chicagoje išteisino 43 
m. amžiaus moterį Catherine 
Lonergan, kuri jo paties revol
veriu viešbuty nušovė detekty
vą John Kelly. Taip baigėsi jų 
13 .metų užsitęsęs neleistinas 
romanas. John Kelly buvo ve
dęs ir turėjo tris vaikus. Ca
therine Lonergan tarnavo toje 
pačioje policijos įstaigoje, kaip 
ir nušautasis detektyvas. '

10% LINKUSIŲ Į SKRAN
DŽIO ŽAIZDAS

Chicago Tribūne įsidėjo spe
cialistų straipsnį apie skran
džio žaizdas. Rašo, kad apie 
10% JAV žmonių yra linkusių 
prie jų. Palankumas žaizdų at
siradimui skrandyje susidaro 
dėl trijų priežasčių: 1. Fiziolo
ginio palankumo, gauto pavel
dėjimo keliu, 2. Psichologinio 
palankumo ir 3. Žmogaus užsi
ėmimo ir socialinės padėties, 
palankios kenksmingoms emo
cijoms.

DVYNUKES SUUSILAUKE 
PO KŪDIKĮ

Juo šalčiau elgiamės su dan
gumi, juo karštesnis pragaras 
žemėje.

Tarp 18 žmonių, sužeistų 
krintant nuo Hood kalno, yra 
ir čikagiete Royd Weintraub, 
18 m. amžiaus, gyvenanti 3252 
W. Victoria. Jai sulaužyta šon
kauliai ir peties kaulas, krin
tant tuo pačiu kartu, kai užsi
mušė kitas kalnų kopėjas — 
Lynn Kaufman, 17 m. amžiaus.

PER NEATSARGUMU 
PERŠOVĖ SESERĮ

Aštuonių metų berniukas Ro- 
bert Rocco, bežaisdamas spor
tiniu tėvo šautuvu, sužeidė sa
vo seserį Melody, turinčią 13 
m. amžiaus. Kulka pataikė 1 
mergaitės vidurius. Motina bu
vo išėjusi pas kaimynus, kai 
nelaimė atsitiko. Mergaitės gy
vybei pavojaus nesą.

DEŠIMTAS KŪDIKIS 
OPERACIJOS KELIU

Margaret Thomas, 39 m. mo
teris, gerai laikosi Mercy ligo
ninėje, cezarinės operacijos ke
liu susilaukusi jau net dešimto 
kūdikio. Naujagimis — 7 svarų 
berniukas, gimė sekmadienį. 
Visi ankstybesni vaikai yra 
taipgi sveiki. Vyriausias dabar 
yra jau 19-kos metų.

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauja* apedalu* didellą 

auukvrilmlM su pilna ap- 
drauda. VIkuio lf .mį}luinai.w 
pnlnriutvlniua.

R ŠERĖNAS
4646 S. Wood St., Chicago 0, 

lUlnola, tel. VI 7-2972

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM J 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

t
STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

TeL Victory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

---------------------- A. -------------------

tas Šv. Kazimiero kapinėse. 
Laidotuvių pamaldos įvyko Šv, 
Jurgio bažnyčioje. Giedant 
vargonininkų chorui gedulin
gas šv. mišias celebravo kun. 
Pr. Kelpšas, asistuojamas kun. 
Būdvyčio ir kun. dr. Prunskio.

X Gimimo Panelės Šv. Mari
jos bažnyčioje, Lithuanian Pla
za, Parciunkulos atlaidai pra
sideda rugpjūčio 1 d. 12 vai. ir 
baigiasi rugpjūčio 2 d. vakare. 
Atlaidų metu bus laikomos iš
kilmingos pamaldos, vakarais 
iškilmingi mišparai. Pamoks
lus sakys kan. V. Zakarauskas.

X Vladas Būtėnas išvyko 
atostogų į Detroitą.

X Klemensas Ziaugra, 2222 
W. 24 st., serga ir gydosi savo 
namuose.

X Onai Brazdžionienei, 4544
So. California Ave., tik už 6 
dienas praleistas ligoninėje, Le
onardas Jankauskas įteikė 
$268.80 čekį.

kas P. Vaitkevičius ir K. Nor
kus, sekretoriais A. šantaras ir 
D. Gruodis. J Centro valdybą: 
pirmininku Ig. Padvalskis, vice
pirmininkais kun. A. Kleiva ir 
L. Stašaitis, nariais — V. Di- 
minskis, H. Bagdonas, V. Ci
ba vičius ir J. Vedegys. Į Nesu
sipratimams Spręsti komisiją 
įeina ats. gen. T. Daukantas, E. 
Diminskienė ir M. Galeckas; į 
Revizijos komisiją — kun. P. 
Garšva, K. Černiauskas ir J. 
Kanapinskas.

— Šekspyro veikalų paroda.
Š. m. spalio mėn. Argentinoje 
komitetas ruošia britų kultūros 
rūmuose Šekspyro veikalų paro 
dą. Mat, šiemet visame pasauly
je minime 340 m. sukaktis nuo 
Šekspyro gimimo. Šioje parodo-

1,161 POLICININKAS DEMO
KRATŲ KONVENCIJOJ

Jau dabar suplanuota, kad 
tvarkai ir susisiekimui prižiū
rėti demokratų partijos kon
vencijos metu, kuri Chicagoje 
prasidės rugpjūčio 13 d., bus 
paskirta 1,161 policininkas. 
Tam jau bus panaudota 500

Dvi ištekėjusios dvynukės: 
Mildred Kirsch ir Phyllis 
Schuman šeštadienį, abidvi tą 
pačią dieną susilaukė po kūdikį 
Michael Reese ligoninėje. Vie
na berniuką, kita mergaitą. 
Tos dvynukės kartu gimė, kar
tu' ėjo mokyklon, kartu baigu
sios universitetą pradėjo mo-

naujų policininkų, kurie dabar kytojauti, o dabar —-~ tą pat 
lanko policijos mokyklą. dieną liko motinomis.

STEIN T E X T I L E CO.
1306 South Union Ave.

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

/ -
STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:
Geriausios ANGLIŠKOS bei '‘Tvorsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50
Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

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

60 colių vilnones medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ............................................$1.89

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek

vienu pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos

Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
. .“laces”, satiną, taffetą, “brocades“, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.
kaip dovaną.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

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

Jungtines Amerikos Valstybes 
sugrįžo įsigijęs atitinkamas ži
nias, atlikęs praktiką ir gavęs je bus išstatyti Šekspyro kūri
medicinos daktaro titulą bei 
diplomą dr. Vaclovas Dragū
nas.

Kilimo iš Šešuolių valsčiaus, 
Ukmergės apskrities, Vaclovas 
mokėsi Ukmergėje, vėliau lan
kė Jurbarko valstybinę gimna
ziją, brandos atestatą įsigijo 
Ausburge, Vokietijoje. Medici
ną studijavo Mainžo, vėliau 
Frankfurto universitetuose. Ap 
linkybės ir gyvenimo sąlygos 
privertė studijas nutraukti. At
vykęs į Jungtines Amerikos 
Valstybes apsigyveno ir dirbo 
Chicagoje. Po kiek laiko grįžta 
Vokietijon baigti studijas, šian
dien jo ryžtingumas ir ištver
mė apvainikuoti medicinos dak
taro laipsniu ir atitinkamomis 
teisėmis.

Naujam daktarui linkime 
kuogreičiausiai gauti teises

niai įvairiausiomis kalbomis, 
tarp jų — ir lietuvių. Į minimą
jį komitetą iš lietuvių įeina 
stud. Irena Čekanauskaitė.

AUSTRALIJOJE
— Dail. L. Zygan Adelaidėje

kaip Contemporary Art Society 
narys dalyvavo šios draugijas 
metinėje parodoje. Čia jis išsta
tė 2 savo darbus, kurie jury 
komisijos priskirti prie dešim
ties geriausių, iš 66 šioje paro
doje išstatytų, darbų.

Adelaidės simfoninio orkest- 
ro dirigentas Henry Krips, ju
ry komisijos narys, ir žymus 
architektas amerikietis Dean 
Pietro Belluschi, specialiai at
vykęs iš JAV į architektų kon
venciją, parodė itin didelį susi
domėjimą L. 2ygo darbais. 
Pastarajam labiausiai patiko,

verstis medicinos daktaro prak-J iš visų parodoje išstatytųjų, L. 
tika šitame krašte. i 2ygo paveikslai.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)

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

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

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

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Ouodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Ave. Chicago 36, III.

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

j,taigoj. — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. lr 
SeAtad • ral. ryto lkl 4:10 p.p.

Tredlad. » ryto lkl 11/ ral.. 
Katvlrtad. • ved. lkl S vai. vak.

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

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

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

", UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, Dl.

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

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis
J. G. TEIJEV18I0N COMPANY

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


