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RESPUBLIKONAI NOMINUOJA IKE DICK
Respublikonų partija S. Francisce 
neabejoja laimėjimu lapkričio m.

VYTAUTAS VARDYS

SAN FRANCISCO, rugp. 22. — Respublikonų konvencija San 
Francisco mieste šiandien, trečiadienį, nominuoja savo kandida
tus į prezidentus ir viceprezidentus. Jokių staigmenų čia nelaukia
ma. Prezidentas Eisenhoweris be abejonės respublikonų bus nomir 
nuojamas iš naujo. Tai nereiškia, jog visi respublikonai remia jo 
politiką. Daug delegatų ir kongresmanų, kurie balsuoja prieš Ei- 
senhowerio siūlomus įstatymus, remia Eisenhovverio kandidatūrą, 
nes laiko jį geriausiu balsų rinkėju.

Iki šio laiko atrastas buvo tik ~ ? 7 i 777
vienas delegatas, pasisakęs prieš . /» , ’ 7 J

, • m • kt i. , /-v jo prieš pradedamas įnauguraci-Eisenhoweri. Tai Nebraskos Car J ,* nę kalbą 1953 m. sausio 20 d.penter, buvęs demokratų kon
gresmanas, dabar respublikonas, 
kuris Eisenhowerio neremia dėl 
prezidento ligos. Tačiau ir jis 
balsuoja su dauguma už Eisen- 
howerį ir Nixoną, kuris jau an
tradienį turėjo daugiau delegatų 
jį remiančių, nei nominacijai rei 
kalinga.

Respublikonai — ramūs, 
pasitikį ir sentimentalūs

Konvencija vyksta „Karvių 
Rūmuose“, statytuose Roosevel- 
to administracijos laikais iš vie
šųjų darbų fondo. Toji parodų 
ir konvencijų halė lengvai sutal
pina 15,000 žmonių. Konvencijo
je dalyvauja 1,323 delegatai, 
kiekvienas turįs vieną balsą, ir 
tiek pat pakaitinių delegatų.
Demokratų konvencijoj, kaip ži
noma, delegatų buvo truputį dau 
giau.- Yra ir daugiau skirtumų 
tarp šių didžiųjų partijų konven
cijų. Demokratai posėdžiavo 5
dimiu ir turėjo 9 posėdžius. Res , ^mą/klip gė“^'t7ėvizijM Vai 
publikonai posėdžiauja tik ketu-’- --- - 
rias dienas ir turi tik penkias

Laisvalaikį respublikonai taipgi 
leidžia ir organizuočiau ir su di
desne pompa nei demokratai. Pir 
madienio vakarą Kalifornijos gu 
bematorius Knight surengė de
legatams ir svečiams priėmimą, 
kuriame iš kviestų dešimties da
lyvavo aštuoni tūkstančiai žmo
nių, jų tarpe viceprez. Nixonas

Bendras vaizdas iš Respublikonu partijos konvencijos, vykstančios San FraneiVo mieste, Calif. (INS)

girikos patiems sau. Mums įdo- i Fio^Fiur^ t s
miausi respublikonų pasisaky. ‘ ro

ir jį nusodinti norįs taikos sekre-' mai pavergtų tautų požvilgiu
Svarstant Suezo kanalo

torius Stassenas. Šiam priėmi
mui buvo vartojama 15,000 šam
pano stiklų ir pats šampanas py- 
liojamas iš 300 statinių. Banke
tas kainavo 120 tūkst. dolerių. 
Pritrūkus stiklų, jų buvo atga
benta lėktuvu iš Chicagos. Žo
džiu, konvencijos stilius, kaip ir 
tinka valdančiai partijai, yra 
daugiau solidnas ir iškilminges
nis, nei demokratiškasis. Įtakos 
konvencijos organizavimui pada
rė ir televizija. Turėdami minty, 
kad posėdžiai televizuojami, res
publikonai suorganizavo trumpą 
ir sentimentaliai sustiprintą pro-

Šiais metais respublikonai nebe- 
advokatauja atsisakyti Jaltos su 
sitarimų, kaip buvo skelbęsi 1952 
m. Eisenhoweris, užėmęs valdžią, 
atsisakė patvirtinti kongreso 
rezoliuciją .tuos susitarimus pa
smerkiančią. šiais metais respu
blikonai nebeskelbia ir daug kie
no demagoginiu vadinto pažado 
išvaduoti komunistų pavergtą
sias valstybes kokiom tik prie
monėm įmanoma. 1956 m. jie 
skelbiasi, jog išvadavimas rei-

nori paliaubų
NICOSIA, Kipras, rugp. 21. — 

Nauji lapeliai, pasirašyti graikų 
kipriečių pogrindžio vado Dighe- 
nio, vakar vėl buvo išmėtyti Kip
ro saloje. Tuose lapeliuose skel
biama, kad graikų kipriečių po
grindis nori paliaubų.

Praėjusį ketvirtadienį graikų 
kipriečių pogrindis irgi buvo pa
skleidęs lapelius, kuriuose pasi
žadama baigti žudymus ir sabo
tažo veiksmus prieš britus.

klausimus Londono konferencijoje
LONDONAS, rugp. 21. — Jungtinės Amerikos Valstybės ir 

Indija vškar patiekė pasiūlymus Londono konferencijai, kaip tu
rėtų būti tvarkomi Suezo kanalo reikalai.
. Jungtinės Amerikos Valsty-   ■ >— —~

sesijas. Prezidentui Eisenhowe- 
riui pageidaujant, Visos respub
likonų kalbos yra neilgesnės 
kaip 20 minučių, gi demokratų 
laikas buvo mažiau varžomas. 
Demokratų konvencija buvo la
biau gyva ir spontaniška. Res
publikoniškoji yra tampriai or
ganizuota ir suteikia gerai reži
suoto vaidinimo įspūdį. Jinai 
mažiau dramatinė, kaip ir visų 
partijų esančių valdžioje, pana
šiai kaip demokratų, kai jų am
žinu kandidatu buvo Roosevel- 
tas. Tai natūralus reiškinys. Val
dančioji partija, šiuo sykiu res-' 
publikonai, susirenka į konven
ciją ne tiek prezidentinio kandi
dato pasirinkti, nes visiem kan
didatas iš anksto aiškus, kiek 
pareikšti savo lojalumo esan
čiam kandidatui, kuris jau dirba 
Baltuosiuose Rūmuose ir padžiū- 
gauti iki šiol atsiektais laimėji
mais bei vėl būsima pergale. To

kalingas „taikingomis priemo
nėmis“. Priešingai demokratam, Kareivis UfįŽO DO 
kurie Pabaltijo valstybes buvo o t Į'
išskyrę iš satelitų, respublikonai
Lietuvą, Latviją ir Estiją įdeda 
į satelitinių valstybių rūšį. Res
publikonų skelbiamasis „išlais
vinimas“ taipgi-yra bendrojo po

dinimą, kurį išklausyti žiūrovai 
turi kantrybės ir kuris palieka 
ilgai neblėstantį įspūdį.

Taika, progresas, gerovė ir 
pavergtųjų naujas laisvinimas

Iki šiol žymesnieji konferenci
jos pasireiškimai buvo laikinio 
konferencijos pirm. senatoriaus 
Knowlando kalba, kurioje jisai 
gyrėsi respublikonų užsienio po
litikos pasisekimu, ir pagrindi-' laisvi rinkimai. Kitaip tariant, 
nio, raktinio kalbėtojo, Washing- j demokratų programoje daugiau 
tono valstybės gub. Langlie išve- matyti buvusio Kersteno komi- 
džiojimai, kuriuose jisai apkal-! teta veiklos rezultatų, nei res- 
tino demokratus partiją statant‘ publikoniškoje platformoje, nors

u aštuonerių metų
BERLYNAS, rugp. 21. — Pvt. 

Philip E. Morand, 42 metų, iš 
Dalas, Tex., išbuvęs beveik 8

augščiau tautos interesų ir kur 
jis išryškino pagrindinį respubli
konų rinkiminės kampanijos mo
tyvą, skelbiantį, jog respubliko
nų partija yra progreso, taikos 
ir ekonominės gerovės partija.

Antradienio vakarą buvo pri
imta partijos programa. Jos to
nas skirtingas nuo demokratų. 
Jinai trumpesnė, kalba nuosai-

dėl respublikonų konvencija yra Į kesnė, kaip ir tinka valdančiai 
blaivesnė, kalbose mažiau šūkau- partijai, ir turinys pilnas pane- 
jama, entuziazmas yra ramus.
Nors emocionalumo daug, ir de
legatai kėdėse nerimsta kaip ir 
pas demokratus, tačiau respubli
konų emocionalumas yra senti
mentalus, sukoncentruotas į mei
lės ir prisirišimo savo kandida
tui - prezidentui pareiškimą.

Politika ir šampanas

Modernieji respublikonai šie
met savo konvenciją rengia su 
skelbimų ir propagandos agen
tūrų pagalba, visą konvencijos 
laiką suplanavę pagal išankstinį 
apskaičiavimą. Kadangi respub
likonai jaučiasi neturį daug apie 
ką kalbėti, posėdžių jie turi ma
žai, o ir per posėdžius jie turi 
daugiau pramogų, meninių pasi
rodymų. Iki šiol jau rodėsi žino
mas vyrų kvartetas, solistė 
Ethel Merman ir kt.

Gi sentimentam sutirštinti, ki
no žvaigždė Irene Dunn pirma
dienio sesijos uždarymui skaitė 
delegatam paties Eisenhowerio

būdžio frazė, kai tuo tarpu de- metus komunistinėje teritorijo- 
mokratai, šiemet esą opozicijoje, de, grįžo į . Jungtinių Amerikos 
nusako to išlaisvinįmo būdus, Valstybių armiją.
t. y. reikalavimą, kad sovietai Morand pareiškęs, kad sovie- 
atitrauktų savo kariuomenę ir. ji areštavę 1948 m. sovieti- 
kad pavergtuose Pabaltijo ir sa- n®Je zonoje Austrijoje. Jis buvo 
telitų kraštuose būtų įvykdyti nugabentas net ir į Vengriją.

1 Dar nežinia, ar jis bus teisiamas 
už pabėgimą iš JAV kariuome
nės.

Rusų tremtinių
sąskrydis Belgijoje

BRIUSELIS, rugp. 21. — Briu 
selyje buvo suorganizuotas tarp-

pats Kersteno komitetas ir bu
vo respublikonų vadovaujamas.

Puikiame San Franciscb kli
mate respublikonai jaučiasi la
bai gerai ir labai pasitiki būsima j tautinis rusų katalikų, gyvenan- 
pergale, nors pagal konvencijoje gįų užsienyje, sąskrydis. Jame 
dalyvaujantį buv. respublikonų' dalyvavo Mohilevo ir Minsko 
prezidentinį kandidatą Dewey, vyskupijų apaštališkasis admi- 
pasitikėjimą rinkimų laimėjimu nistratorius vysk. Sloekanas ir 

pilnai reikėtų išreikšti tik po to, J ~ ’

kai bus suskaičiuoti balsai.

Senatoriaus Everett Dirkseno 
vienos minutės kalba;

SAN FRANCISCO, rugp. 20. — Senatorius Everett Dirkse- 
nas iš Illinois šiandien pareiškė Respublikonų partijos konvencijai, 
kad jis niekada nepasakęs vienos minutės kalbą, bet jis bandys. 
Štai ką senatorius Dirksen pasakė: #

„AS noriu kalbėti apie Demo- ir m ,
kratų partijos kalbas, paskle.s- biiviu
tas priei ketvertu, metu.. , As nori4iau wraSyti demo.

..Valdant reapublikonama tuo- kra da iau kleis.
jau ,vyks depresija, skelbė de- Atrodo kad tie
mo ra a,‘ 'spėliojimai yra naudingi vi-

„Bet tas neįvyko.
„Jie skelbė smarkią ir pavo

jingą infliaciją. .

„Tas neįvyko.
„Jie skelbė, jog kylančios kai

nos ir pragyvenimo pabrangi
mas sugriaus Amerikos ekono
miją.

siems'.

KalendorTas
Rugpjūčio 22 d.: šv. Timotie

jus; lietuviški: Karijotas ir įmi
nė.

Saulė teka 6:05, leidžiasi 7:43.

Oras Chimicoj*

rusų ortodoksų tikėjimo perėjo į 
katalikus ir visą laiką gyvena 
Briuselyje, Belgijoje.

Kai rado susirgusį
TURINAS Italija, rugp. 21. — 

Krautuvininkas Ferdinando Ca- 
valli' parodė gerą širdį, kai jis 
rado Agostino Celoria, 60 metų, 
apsirgusį nuomariu. Krautuvinin 
kas epileptiką Celoria nugabeno 
\ ligoninę, kur jis gavo gerą prie
žiūrą. Tik vėliau paaiškėjo, jog 
Celoria praėjusį mėnesį buvo ap
vogęs krautuvininko Cavalli 
Apartamentą Atgavus sveikatą, 
Celoria buvo a/eštuotas.

Išvyko paimti 
300 vaikų

ATĖNAI, Graikija, rugp. ^1. 
— Graikų karinis laivas Aliak- 
mon išvyko į Durazzo, Albanijo
je, paimti 300 graikų vaikų, ku- 

Oro biuras praneša: Chieagoje rie buvo pagrobti banditų karo
ir jos apylinkėje šiandien trupu- metu, kovojant prieš komunisti- 
tį šilčiau, rytoj apsiniaukę. ,niua teroristus.

„Tas neįvyko.
„Kas gi įvyko ? Gyvenimas pa-

bės siūlo tarptautinį komitetą, 
kuris valdytų Suezo Ga
limas dalykas, kad šį komitetą 
paskirtų Jungtinės Tautos.

Indija siūlo palikti Suezo ka
nalo valdymą Egipto komitetui, 
sudarant komitetą ir iš besinau
dojančių kanalu ir šis komitetas 
patartų Egipto komitetui ir Egip 
to komitete jis turėtų vieną iš 
savo pareigūnų.

Laisvas laivų plaukiojimas ka
nalu įūtų užtikrintas sutartimi, 
ir betkokį nesusipratimą dėl Sue
zo kanalo turėtų spręsti pasauli
nis teismas. Egipto komitetas tu
rėtų metinį pranešimą pasiųsti 
Jungtinėms Tautoms.

Jungtinių Amerikos Valstybių

tuoja JT nutarimo leisti Suezo 
kanalu naudotis ir Izraelio vals
tybei. JT nėra virštautinės mo
ralės šventovė, kaip tvirtina 
„The Daily Telegraph“: tai dau
giau tarptautinių pasiūlymų are
na, kur atskirų blokų ar grupių 
nuomonė nekartą remiasi prie
laidomis, kurios nieko bendro ne 
turi su svarstomoju dalyku.

Kodėl Egiptas siūlo Suezo 
klausimą perkelti į JT? Jo noras 
— konferencijos dalyviai pir
miausia turi imtis kitokių spren
dimo priemonių. „Tai nėra nei 
moralinė, nei juridinė priežastis, 
bet grynai praktinis nusistaty
mas, kad kreipimasis ar į Sau-

, . .. , . ,, , , gurno Tarybą ar į Jungtinių
delegacija, vadovaujama Valsty- Tautų ^mWėją 3udarytų Nas. 
bės sekretoriaus Dulles, atmete serjui galimybę pasprukti ».
Indijos pasiūlymą. Į vo uįgr0Į)imu‘' — tvirtina „The

Daugiau pasiūlymų laukiama Dai, Te| Ta.
Londono konferencijoje Suezo ryboje sovietų veto jį stipriai pa

laikytų. Asamblėjoje Azijos — 
Afrikos blokas turėtų 26, o so
vietai 10 balsų. Tai kaip tik su
trukdytų sudaryti du trečdalius 
balsų, kurie būtinai reikalingi, 
norint svarstyti Suezo kanalo 
reikalą.

Generolas perejo (
į katalikų tikėjimą

LONDONAS, rugp. 21.—Gen. 
Sir Milės Dempsey, kuris IT Pas. 
karo metu buvo vadinamas „lai
minguoju Dempsey“, perėjo į ka 
tankų tikėjimą. Paskutinio karo. 
metu jis vadovavo Europoje an
trajai armijai. Jis gavo laimin
gojo vardą, nes nepaprasta spar
ta gavo augštesniuosius kariuo- 
meąės laipsnius. Po Dunkirko 
jam buvo pavesta suformuoti 
naują diviziją, su kuria kariavo 
Sicilijoje ir pirmas pasiekė Itali
jos krantus. Jį prirengė katalikų 
tikėjimui garsusis jėzuitas tėvas 
J. Christie.

Trumpai iš visur

• Rytų Vokietijos komunistai 
nuteisė į kalėjimą du vokiečius, 
kaltinant juos Šnipinėjimu Jung
tinių Amerikos Valstybių nau
dai.

• Mrs. Oveta Culp Hobby, bu
vusi sveikatos, auklėjimo ir ge
rovės departamento sekretorė 
Eisenhowerio administracijoje, 
dalyvauja respublikonų partijos 
konvencijoje kaip žiūrovė.

• Keliaujantis Amerikos teat
ras atidėjo vizitą į Egiptą, ry
šium su Suezo kanalo krize.

• Raišieji JAV veteranai va
kar pradėjo 35-tą konvenciją 
San Antonio mieste, Tex. Kon
vencijoj dalyvauja daugiau 2,000 
veteranų.

• Čekoslovakijos pasienio sar
gybiniai nušovė tris vyrus iš ke
turių, kurie įšoko į Dunojaus 
upę, trokšdami laisvės. Ketvir
tam — Zoltan Casillardui, 26 me 
tų, pasisekė saugiai pasiekti 
Austriją.

• Rytų Vdkietijos komunisti
nė vyriausybė nedavė prašyto 
leidimo pastatyti dvi naujas ka
talikų bažnyčias: vieną Ludwigs- 
felde, antrą — Baruthe.

• Salomėja Narkėliūnaitė yra 
autorė reportažo ,,Dr. Antano 
Trimako įspūdžiai iš kelionės po 
Pietų Ameriką“, tilpusio vakar 
mūsų dienraščio 1 psl.

klausimu.

Tikisi surinkti daugiau šalininkų

Britanija, Prancūzija ir Jung
tinės Amerikos Valstybių dele
gacijos tikisi surinkti kaip ga
lima daugiau savo šalininkų ir 
greitai baigti konferenciją, ir 
pasiūlymą patiekti Egiptui.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių pasiūlymas turįs 16 šalinin
kų.

Indijos pasiūlymą remia še
šios valstybės. Jungtinių Ame
rikos Valstybių pasiūlymas at
rodo nepriimtinas Egipto prezi
dentui Nasseriui.

Londone tikima, kad atstovai 
tų kraštų, kurie pasirašė 1888 m. 
sutartį ir daugiausia naudojasi 
Suezo kanalu, dabguma balsų 
atmes vienašalę Egipto kontrolę.
Taip pat tikima, kad toks nuta
rimas gali priversti ar palenkti 
Egiptą sutikti su tarptautine 
kontrole. Jei tas būtų pasiekta,
Jungtinės Tautos galėtų imtis 
organizuoti tokią priežiūrą. To
kią mintį kiek anksčiau iškėlė ir 
Didž. Britanijos užsienio reikalų 
ministeris S. Lloyd.

Kas būtų, jei Egiptas nesutiktų?

Kas būtų. jei Egiptas nesutik
tų? Kas būtų, jei Egiptas tvir
tintų, jog Londono konferencija Bensenville, Du Page county. Illinois valstybės policija pa-
neturinti „moralinio pagrindo, į jOg sprausminis lėktuvas užsidegė skrendant.
kuriuo naudojasi tik Jungtinės
Tautos? I — Senatorius Dirksenas pareiškė vakar, jog Harold E, Stos-

i Londone teigiama, kad Egip- fteno kampanija nepasisekusi prieš Ntironą tarp Illinois 'delegatų 
tui toks pagrindas būtų pavojin- Respublikonų partijos konvencijoje. Dirksenas pareiškė: „Meš 
gas, atsimenant, jog jis nerespek esame vieningi ui Ike ur Dickf‘.

Du žuvo

K ANDY, Ceilonas, rugp. 21.— 
Du asmenys užsimušė, kai auto
mobilis atsimušė į dramblį.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Popiežius Pijus XII pareiškė vėžio ligos specialistams, kad 

jis meldžiasi, kad Dievas apšviestų juos tyrinėjimuose.

— Respublikonų partijos platformos komitetas vakar pasi
žadėjo nukirsti pajamų mokesčius (taksas), ypač bus atsižvelgta 
į tas šeimas, kurios turi mažas ar vidutiniškas pajamas.

— Prezidentas Eisenhotceris vakar atvyko į Respublikonų 
partijos konvenciją, kuri vyksta San Francisco mieste. Delegatai 
ir svečiai iškilmingai ir šiltai sutiko prezidentą Eisenhowerį.

— Tarp respublikonų delegatų sklinda gandai, kad Harold 
E. Stassenas gali būti pasiūlytas kandidatu į JAV viceprezidento 
postą Respublikonų partijos konvencijoje.

t
— Sovietų Rusijos komunistinė „Pravda“ smarkiai užsipuolė 

Vakarų Vokietijos Augšč. teismą, kad šis uždarė komunistų parti
ją Vak. Vokietijoje. „Pravda“ pareiškė, jog komunistų partija tęs 
kovą — žinoma pogrindyje — „už naują Vokietijos ateitį“.

— Sirija nužudė penkis siriečius, pasmerktus už šnipinėjimą 
Izraelio naudai. Sirija ir Izraelis oficialiai yra karo stovyje.

— Kalifornijos 70 narių delegacija palaiko Nticoną perrinki
mui į viceprezidento postą.

— Sprausminio lėktuvo pilotas saugiai nesusižeidęs iššoko iš 
lėktuvo, kuris sudužo ir sudegė vakar prie Wolf rd. ir Irviną Park,
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INŽINIERIŲ SUVAŽIAVIMUI 
BESIARTINANT

Šiais metais Lietuvių Inžinie-l metraštį, kunį redaguoja K. Kru
rių ir Architektų Sąjunga trem
tyje mini reikšmingą sukaktį. 
Prieš dešimt metų, 1946 m. va
sario 23 — 24 d. d. Vak. Vo
kietijoje, Wuerzburge įvyko pir
masis tremtinių Lietuvos inžinie 
rių suvažiavimas. Maždaug 345 
inžinierių šeimą Vokietijoje at
stovavo 97 atstovai iš įvairių 35 
Vokietijos vieovių. Suvažiavi
mo proga buvo išleistas pats pir 
masis “Inžinieriaus Kelio” nu
meris. Todėl šiemet tenka mi
nėti inžinierių ir architektų or
ganizacinės veiklos ir profesinės 
spaudos dešimtmetį.

Tremtiniams pasklidus po j- 
vairius pasaulio kraštus, anks
čiau pradėtoji veikla vėl tęsia
ma, prisitaikant prie gyvenamo
jo krašto aplinkybių. Bendram 
visų kraštų narių apjungimui, 
JAV veikia Pasaulio Liet. Inži
nierių ir Archit. Sąjungos (PLI- 
AS) Centro Valdyba, kurios nu
sipelniusiu ir ilgamečiu pirminin 
ku yra prof. dr. inž. Jonas Ši

likas, 160 Hendrix Str., Brook
lyn 7, N. Y. Metraštis yra labai 
reikšmingas tiek profesiniu, tiek 
istoriniu atžvilgiu. Tenka tik 
apgailestauti, kad metraštis ne
galės išeiti iki suvažiavimo, 
kaip anksčiau buvo numatyta. 
Priežastys — permažai sutelkta 
metraščiui leisti lėšų, daugelis 
metraščiui reikalingas žinias tei
kė pavėluotai, nors redaktorius 
gana dažnai ragino ir per spau
dą, ir laiškais.

Metraščio paruošimas ir išlei
dimas yra labai didelis ir neleng 
vas darbas. Iš patyrimo žino
me, jog" daugelis kitų organiza-

sies as jungos garbe; jis bus nau 
1 dingas ir šiaip lietuviškajai vi- 
' suome nei.

Visdėlto tenka bent tiek pasi
džiaugti, kad metraščiui beveik 
visa medžiaga sutelkta ir redak
torius, nežiūrint menkų pradinių 
lėšų, neseniai spaudoje paskelbė, 
jog metraštis dalimis jau duoda
mas spaudai.

Visa tai žinant,’ centro ir sky
rių valdybos, nors ir iš mažų sa
vo kasų, turėtų tuoj pat parem
ti šį darbą, taip pat ir paskiri 
nariai, kurie dar dėl kokių nors 
priežasčių metraščio neužsipre
numeravo, nedelsdami turėtų 
siųsti 5 dolerių prenumeratą tie 
siog metraščio redaktoriui ar 
per savo skyriaus valdybą. Ti
kimės, jog mūsų bendromis pa
stangomis metraštis netrukus

Suvažiaviminis “Technikos kaikuriuos PLJAS veiklos klau- 
Žodis” simus. J. Rūgis nagrinėja inži-

Šiomis dienomis tik ką išėjo iš nieriaus vaidmenį visuomenėje,

moliūnas.
Gi JAV, prisitaikant prie šio

cijų, dar esant Vak. Vokietijoje, v. .. .
ruošė ir leido savo veiklos met- ?° 8,0 «vys spau-
raščius, tačiau jie ir dabar dar 
neišvydo lietuviškosios spaudos 
pasaulio. Žinoma, negalima pri
leisti, kad taip atsitiks ir mūsų 
inžinierių metraščiu. Tačiau tu
rėtume, tiek skyrių valdybos, 
tiek paskiri nariai, šį didžiulį ir 
kapitalinį darbą lėšomis gyviau 

A gausiau paremti.,
Neseniai teko lankytis pas

krašto aplinkybių, veikia vieti-| metraščio redaktorių K. Kruliką 
nė Amerikos Liet. Inž. ir Arch. ir susipažinti su jo kruopščiai
Sąjunga (ALIAS), kuri įsteigta 
prieš penketą metų — 1951 m. 
Ši Sąjunga — American Lithu
anian Engineers and Architects 
Association, Ine. (ALEAA) — 
yra inkorporuota Massachusetts 
valstybėje, su būstine Bostone. 
Centro Valdybos pirm. yra dipl. 
inž. Bronius V. Galinis. Skyriai 
yra New Yorke, Bostone, Phi- 
ladelphijoje, Pittsburghe, Det
roite, Chicagoje ir Los Angeles.

Šiais metais rugsėjo 1 — 3 
dienomis Philadelphijoje šaukia
mas ketvirtasis ALIAS suvažia
vimas. Manoma, kad šiame su
važiavime bus aptarti daugiau 
bendriniai ir informaciniai PLI
AS reikalai, kaip anksčiau kad 
būdavo.

Suvažiavimo šeimininkai
ALIAS Centro Valdybai susi

tarus, šio suvažiavimo šeiminin
kais mielai sutiko būti ALIAS 
Philadelphijos skyrius, kur ir 
įvyksta rugsėjo 1 — 3 dienomis 
ketyirtasis ALIAS suvažiavim- 
mas, Broadwood viešbutyje. Šei
mininkų adresas: prof. A. Jurs- 
kis, 1313 Jerome Str., Philadel
phia 40, Pa.

Suvažiavimo darbotvarkėj nu
matoma: pirmąją dieną — dar- 
bb posėdžiai, antrąją dieną — 
po komisijų posėdžių pamaldos 
už žuvusius inžinierius dėl tė
vynės laisvės, vainiko uždėjimas 
prie Laisvės Varpo, plenumo po
sėdis ir vakare pobūvis; trečią
ją dieną numatomos ekskursijos 
į istorinių ir technikos įžymybių 
vietas.

Inžinierių metraščio reikalai
Veiklos dešimtmečiui atžymė

ti ALIAS Centro Valdyba yra 
nusistačiusi išleisti inžinierių

Ift ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauja* specialus dideli* 

sunkvežimis au pilna ap- 
draada. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4546 8. Wood Rt., Ohlcago B, 

nuimto, tei. vi 7-2972

dos pasaulį.

spaudos vėl naujas “Technikos 
Žodžio” numeris (4), savo tu
riniu skirtas šiam ALIAS ket
virtajam suvažiavimui. Įžangi
niame straipsnyje ALIAS Cent
ro Valdybos pirm. B. Galinis 
apžvelgia sąjungos veiklą profe
siniu ir visuomeniniu požiūriu. 
ALIAS Centro Valdyba savo į 
pranešime ragina skyrių valdy
bas raštu suvažiavimui pateikti 
rezoliucijas bei sumanymus, į 
suvažiavimą siųsti kiek galint 
daugiau atstovų, informuojama 
apie sąjungos inkorporavimą 
JAV ir net pateikiamos tos re
gistracijos dokumentų fotokopi
jos. PLIAS Centro Valdybos 
sekr. A. Didžiulis aprašo dabar
tinę PLIAS veiklą, tikėdamasis 
ALIAS suvažiavime išspręsti

pateikdamas daug naudingų min 
čių. Prof. S. Kolupaila aprašo 
ir patiekia daug iliustracijų apie 
dr. mž. Kraujalio darbus hidro- 

(Nukelta į 4 psl.)

TeL uftao H K. i-orv*. re*. PR. 6-7668

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Buštudlenials nuo 1 lkl 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirtad. lr aekmad.

IX. Nina KRIAUŠELIONAITE
(Gydytoj* Ir UhlrurgA) 

MOTĖMU LIGŲ IK AKUŠERI JO* 
SPECIALISTE 

1760 VMt 71rt StrMt 
(Kampa* 7lst lr California)

Tel. oftao lr re*. KKpubUc 7-414* 
Vai. 11-2 lr 6-9 v. v. SeAt.' 1-4 p. p. 

Priimtinų* tik pagal susitarimų.

BR. ll I. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresu: 4260 W. 63rd SL 
Oftao teL REltaooe 5-4410 

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

Panktad. tik po pietų. 
Trečlad. Ir AeAtad. pagal nutarti

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akiniu* —

6222 So. Western Avenne
Vai.: kašdien 10-12 vai. lr 7-9 vai. 
rak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Ritu laiku eusltarua 

Ofiso telefonas: PK 8-3229 
Res telef. VVAlbrook 6-5074

DR IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KCDLK1Ų IK VAIKŲ LIGŲ
SPECIALI ST®

7166 Sonth Westero Avenaa
(MKDICAL BUILDING)

Plrmad., antrad., ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. lr puo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto —• 1 v. p. p. šeštad. ll 
vai. ryto lkl 8 vai. popiet.

Ofice tel. RE. 7-1188 
' Re*. tel. VV Albrook 5-3788

TeL oftao VA. 7-5557, re*. RE. 7-4*88

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Weat 47th Streat

LIGONIUS PRIIMA: Kaadlen nuo 2 
vai. lkl 4 ▼. popiet. Nuo 7 v. lkl 8:80 
Uždara treč. visa diena lr šeštad. vak.

Oftao tei. C IJf f side 4-28*8 
Rezidencijos: LAfayettc 3-117B

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai.; nuo 2 lkl 4 lr 6 lkl 9 v. vak.
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North VVacker Drive 

(Civic Opera House,' kamb. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 8-22*4 
5002 VVest lUth Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—S 
Tel. TOwnhali 3-0*5*

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

Pasinaudokit Reta
Proga !

BURTON - DIKIE
Pagarsėję

MATRACAI 
vietoje $89.50

dabar pirksi te už:1vykdomu darbu. Yra sutelkta 
daug gražios, istorinės ir profe
siniai vertingos medžiagos, jog 
kai ką net tenka panaudoti ir 
“Technikos žodžio” skiltyse, 
žodžiu, metraštis yra didelis 
mūsų profesinės veiklos žinių 
aruodas, kuris daug reikšmės 
turės ypač ateičiai, naujosioms 
mūsų inžinierių kartoms. Be to 
metraščio išleidimo reikalas dar 
siejasi kartu ir su mūsų plačio-

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE,

3241 S. Halsted St.

Tel. CAIumet 5-7237 \
Namams rakandai, Televizijos, Ra
dio, Šaldytuvai, Skalbiamos mašinos, 
Jevelry. Didelis pasirinkimas. Duo- 
dnme didelę nuolaidą, lengvus išmo
kėjimus.

Atdara antradienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30, sekmadieniais 
— 10—5 vai.

Budriko Radio Valanda iš WHTC 
stoties, 1450 k, ketvirtadieniais nuo 
6 iki 7 vakaro.

ELEKTRONIKOS CENTRAS
Prieinamomis kainomis tikra vieta 

įsigyti 1957 m. modelius —
• Televizijas

• Radiju aparatus
• Iii fl fonografus

O Rekordnvlino mašinas 
Visokie elektriniai namų reikmenys:

* Vėsintuvai
• Vėdintuvai

• Dulkiasiurbliai 
* Kavos virduliai

* Irftldyklės (prosai)
— Pilnos garantijos — nuolaidos —

Daina-
T£L£VISIOn

(sales - Service)
3321

Sav. Inž. A. SEMP.NAS 
S. Halsted — CLiffskle 4-56II5

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

Universal Savings and 
mą ir grafų pelną.

Loan Association užtikrina sangn-

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
--------------- -- -------------------- ------------------- ---------

■©huy

roosevelt furniture co
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)
fell Rd.2310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-4TII

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

<ir

tAes MIDLAND
1

Savings and Loan 
Association

< PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ 
-r

4038 Archer A venų* Tai. IA3-67P 
AUGUST SALDUKAS PrazIdataoe ' * 4

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

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

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
taisymas garantuojamas RAŠTU — 100%

SEE IT' NOW

the cleaner

ou.ąjcį

HOOVER

7^-NoxxJs slides ee 3 qeiel wbeeb 
-/-AkdeUve Doubii Sir-di Hose
-^-Threwaway Bos—10 second chorų* (> 50
-^•New Ferecest Celer* f "

ARBET’S, INC.
2442 W. 47th St. Chicago, Illinois

Tel. VI 7-0700

|Tel.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 1 

Dėl valandos skambinti telefonu I prį
Prospect 0-1795 nuo 2 lki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir 
šeVad.

Res. tel. GRuvcliill 0-5003

ofiso PKospect 0-2240
, PKospect 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. VV'ood Street

lėmimo vai. tik pagal susitarim;}
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki 8 
vai. pirmad ir penkt. Trečiad. ir sek. 
uždaryta.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

4701 South. Damen Avenno 
(Kampas 47-tos lr Damen ▲▼*.) 
VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 5-30-18

Tel. ofiso HE. 4-5849. re*. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč. lr šešt. pagal sutartie*

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westen Aveiat 
Chlcago 29, III. 

Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpublio 7-4*00

Rezidencija: GKovehiU 6-8181

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Oftao vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:10 ▼. 
vak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverlv 8-8944 

OI. ofiso VT. 7-V600, rez. RE. 7-8167

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir California Ava 

VAL.: 2—4 lr. 6—8 v. p. p,
6eįt. 2—X vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius

Ofiso tUef. YAnls 7-1166 
Rezidencijos — STeyvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 3&-ta gatvB) 

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

šeštadieniais T—4 vai.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1053 W. 103 St., Beverly Hllls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. 
išskirus trečiad. šeštadieniai* nuo 1 
lkl 4 vai, popiet.

TeL: Oftao — PTJUmaa 6-6788 
Huto — REverly 8-3046

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

Dr. Alezander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6182 So. Kedzie Avenue

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet 63rd Street

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

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IB 

' 8PEO. MOTERŲ LIGOS
Ofisas ir rezid.: 2410 W. Slst St 
Tel. PKospect 8-1223 arba WE 8-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr:, 

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South V\r.stern Avenu*
VAL. kasdien 2—4 d. p. lr 7—• vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniai* lr 
sekmadieniais Uždaryta

Ofiso HKmlock 4-5815 
Rez. Hl.ml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ HT VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą ' 

DANTISTAS
DR. J. ft. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

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

LAfayette 3-404*
Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 Sonth Halsted St. 

Kasdien 13—7 vai. vak. šeštad. nuo 
' 1—S vai. vak. 1

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

Oftao telefonas — Blshop 7-2625
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 
4342 Archer Avenne

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

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpuhlic 7-22*0
BPECT. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street 

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

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

š«štadieniai» 1—4 v o. o
Tel. oftao PKospect 6-9400

Rezld. PRospcct 6-U400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiutė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenne

Vai. kasdien 1-8 p.p. ir nuo 6-2 vai. 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečladtanlata 
tr kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS Ht CHIRURGAfl 

1407 So. 49tb Ct.. Ooer*
Kasdien 10-12 vai ryto lr 6-8 rai. 

vak. šeštadieniai* 18-8,
Trečiad. uždaryta

Ofiso lr' buto tel. OLympio >-1*81

Tel. oftao Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 9-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slat Street 
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių) 

PriSmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popl«t. 

Tel. ofiso PR. fi-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Telefonas GRovehill 8-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPEOIAIJSTft

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

auAltarimi, išskyrus trečiadieniu*
2422 VVest Marąuette Rd.

Telefoną* REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 VVest A9tb Street

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:10 vak. 
Trečlad. pagal sutarti

.... i ■ ... - . -T----
Tel. ofiso Ir huto OLympic 2-416*
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PARTIJŲ VILTYS
Demokratų partijos konvencijoje daug gerų kalbų pasa

kyta, nebloga rinkiminė programa priimta, daug pažadėta ir 
kandidatai parinkti j prezidentus ir viceprezidentus. Reikia lai
kyti, kad konvencija, kaip tokia, praėjo sėkmingai.

Šią savaitę vyksta respublikonų partijos konvencija. Ir 
iš čia girdime gražių žodžių ir iškalbingų atsakymų į demokratų 
konvencijoje padarytus priekaištus. Ir ji bus baigta pažadais, 
priims programą, prezidentu nominuos Eiąenhowerį, o viceprezi
dentu (bent mes taip manome) — Nixoną.

Demokratų konvencijoje į užsienio reikalų programą įtrauk
ta dalykų, kuriems reikia pritarti. Jie yra ir reikalingi, ir geri. 
Labai aiškiai pasisakyta ir dėl pavergtųjų tautų padėties. Pa
minėtas ir Lietuvos vardas. Žinoma, jei demokratai laimėtų 
rinkimus ir, jei jie vykdytų savo priimtąją programą, bolševikų 
pavergtųjų tautų išlaisvinimo susilauktume greičiau. Ta proga 
tenka sveikinti Amerikos Lietuvių Tarybą, kuri rinkiminės pro
gramos komitetui prieš konvenciją įteikė savo pageidavimus Lie
tuvos ir kitų pavergtų tautų laisvinimo reikalu. Pastebėjome, 
kad tie reikalavimai buvo priimti dėmesin: gana daug pateik
tos medžiagos įtraukta programon.

Apie respublikonų rinkiminę programą dar ne viską žino
me. Ją tik vakar priėmė. Spėjame, kad ir jų programa bus 
gera ir patraukli. Be abejonės ir užsienio politikos reikalai 
bus plačiai apimti. Reikia manyti, kad nebus užmiršti ir pa
vergtųjų tautų laisvinimo reikalai. Alto vadovybė ir respubli
konų programos komitetui savo pageidavimus yra įteikusi. Alto 
valdybos narys p. Vincas Kvetkus dalyvavo respublikonų prog- 
gramos (platformos) komiteto susirinkime Washingtone ir Alto 
pageidavimus žodiškai perdavė. Jis buvo pakviestas ir konven- 
cijon vienu sekretoriaus padėjėju, tačiau, kaip girdėjome, į 
konvenciją nevyko, nes kitos svarbios pareigos sulaikė. Tikimės, 
kad ir respublikonų programoje bus užfiksuoti Lietuvos ir kitų 
pavergtų tautų išlaisvinimo reikalai ir jie šį kartą nebus už
miršti, bet vykdomi gyvenime, žinoma, jei respublikonai ir Vėl 
rinkimus laimėtų.

Kas laimės rinkimus. — dar peranksti apie tai kalbėti, 
nors politikos dalykų “žinovai” jau spėlioja. Remdamiesi 1952 
metų rinkimų duomenimis, jie yra linkę teigti, kad ir vėl laimės 
Eisenhoweris, nors nebesurinksiąs tiek daug balsų, kaip prieš 
ketverius metus.

Stevensoną ir Kefauverį labiau rems didmiesčių balsuotojai 
ir ūkininkai. Eisenhowerį su Nixonu rems labiau koriservaty- 
vūs elementai. Respublikonų laimėjimui ir diibs, ir aukų ne
sigailės. Lenktynės bus didelės, bet gana vienpusiškos.

Demokratų vadai balsuotojus turės įtikinti, kad jiems lai
mėjus krašto ekonominė padėtis galės pasilikti bent tokia, kokia 
ji dabar yra. O toji padėtis yra gera. Niekuomet JAV istorijoje 
nėra buvę tiek daug dirbančiųjų žmonių, kiek dabar. Niekuo
met algos nėra buvusios taip augštos, kaip dabar. Gyvenimo 
lygis taip pat nėra buvęs augštesnis už dabartinį. Balsuotojų 
daugumas klaus savęs, kam keisti valdžią, jei prie jos turime 
gerovę. Juk tai galėtų būti rizikinga. Ši žmonių galvosena rin
kimuose vaidins svarbų vaidmenį. Atsiras ir daugiau motyvų, 
api£ kuriuos pakalbėsime kitą kartą.

Spaudos konferencijos Bonnoje išdavos

DUmAAfTS DRAT7GAS, CHTCAGO, TEEIHOffl

traukė . Prisiminkime tik save 
I šventes Lietuvoj: šimtai ir tūks- 
j tančiai mūsų ten susirinkdavo! 
Kaimynas norėdavo pasimatyti 
su kaimynu, giminės norėdavo 
susitikti su giminėmis, draugai 
traukdavo draugus, pažįstami

OFFICIAI. PUBI.ICATION '

Apie Vliko spaudos konferen
cijos Bonnoje liepos 20 d., .ku
rioje vokiečių spauda buvo su
pažindinta su katalikų Bažny
čios Lietuvoje padėtimi ir su 
Maskvos koegzistencijos dvivei
diškumu, atsiliepė visa eilė vo
kiečių laikraščių:

“Frankfurter Allgemeine Zei
tung” (triažas 143,000, Vokieti
joj plačiausiai žinomas augšto 
lygmens, nepriklausomas, politi
nis, kritiškas, kiek į koegzisten- 
cializmą linkęs dienraštis), nors 
į konferenciją specialiai nepa
kviestas, vistiek buvo savo at
stovą atsiuntęs ir liepos 20 d. 
paskelbė 43 eilučių žinią.

“Bonner Rundschau” (tira
žas 32,000) dienraštis atspaus
dino tuoj po konferencijos 36 ei
lučių bendro pobūdžio žinią.

Dienraštis “Generalanzeiger 
fuer Bonn” (tiražas 39,000) ko
mentavo konferenciją platesniu 
straipsniu “Lietuvos katalikai 
sąžinės terore” ir tarp kitko 
pastebėjo: “Lietuvių Informaci
nės Tarnybos vedėjas ypatingai 
pabrėžė, kad apgailėtinu būdu 
lietuviams iki šiol nebuvo gali
ma pastoviai kalbėti per vokie
čių radiofonus į pavergtuosius 
gyventojus Lietuvoje, nors kitų 
kraštų egzilams tai jau seniai lei 
džiama. Reikia tikėti, kad ir 
lietuvių veiksniai veikiai susi
lauks radijo vadovybių teigia
mo pabojimo”.

“Siegkreia Rundschau” (tira
žas 8,500) džiaugiasi, kad bolše
vikams iki šiol nepasisekė Lie
tuvos visuomenės nuo Bažnyčios 
atjungti.

“Fraenkisches Volkablatt”, lei 
džiamas Wuerzburge (tiražas 
33,000) skelbė ilgą komentarą 
“Sovietai siekia ‘koegzistenci
jos’, panaudojant Lietuvos ka

talikų Bažnyčią”, pateikė daug 
žinių tiek apie Lietuvą, tiek apie 
katalikų Bažnyčią Lietuvoj ir 
savo straipsnį baigia tokiais žo
džiais: "Vatikanas nepripažįsta 
sovietiškos okupacijos Lietu vo-' 
je, ir nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybės paskirtas atstovas 
prie Šv. Sosto šiandien tebėra 
nekliudomai savose pareigose”.

Ir Luksemburge išeinąs vo
kiečių kalba dienraštis “Luxem- 
burger Wort” (tiražas 60,000) 
atspausdino ilgbką straipsnį 
“Lietuva — koegzistencijos meš 
kerė Vatikanui1?”, įspėjo pasaulį 
pasižiūrėti Lietuvos pavyzdį ir 
nepasiduoti apgaulingam sovie
tų koegzistencijos siūlymui.

Didysis dienraštis “Die Welt” 
(tiražas 200,000), interpretuo
damas konferencijos pareiški
mus ir pridėdamas savų argu
mentų, taip pat mano, kad Mas
kva mėgina Vatikanui meilintis 
ir baigia: “šventasis Sostas pa
sirodė dėl tokių tiesioginių ir ne 
tiesioginių Maskvos pastangų 
labai skeptiškas”^

Devyniasdešimties eilučių ko
mentaru “Koegzistencijos pavyz 
dys, Maskvasiekia ryšių su Va
tikanu per Lietuvos Bažnyčią” 
reagavo “Rheinischer Merkur” 
(tiražas 71,000), kanclerio Ade
naueriui artimas laikraštis, dar 
paryškindamas konferencijoje iš 
keltas mintis, palygindamas jas 
su “Osservatore Romano” nuo
mone.

"Freiburger Katholisches Kir- 
chenblatt” (tiražas 38,500), 
“Oberbayrisches Volkablatt” (ti 
ražas (40,200) ir dar keli ma
žesni dienraščiai įsidėjo KNA 
(Katholische Nachrichten Agen- 
tur) plačius komentarus, o mė
nesinis “Der Schuetzenbruder” 
(200,000), vokiečių šaulių są-

MOMENTAS Iš LONDONO KONFERENCIJOS

Xe viskas taip liūdnai vyksta dėl Suezo ^annla kon t'prenci.joj Londono kaip skaitomo spaudoj. Čia grupė 
besijuokiančių diplomatų rodo, kud ir blogiausiose šit nacijose galima būti linksniam. Nuotraukos kairėje 
stovi vokiečių užsienių reikalų ministeris Heūlrich von Breutnno ir dešinoj — Amerikos krašto sekreto-f 
rius J. F. Dulles. iivsi

KAS LAIMES VIDURIO RYTUS?
J. NAVAKAS, Omaha, Nebr.

Suezo kanalo nacionalizavi
mas nebuvo Egipto Nasserio at- 
sitikinis žygis iš nusistatymo 
prieš anglus. Kanalo nacionali
zavimas buvo rūpestingai supla
nuotas Maskvoje sėdinčių pla
nuotojų, o ne Kaire. Įvairūs pra 
nešimai rodo, kad neseniai lan
kydamasis Kaire Sovietų Rusi
jos užsienio reikalų ministeris 
Šepilovas, vadovaudamasis so
vietinėmis “teorijomis” pakurs
tė egiptiečius ir išaiškino jiems, 
kad imperialistų turto nacionali
zavimas Vidurio Rytuose būtų 
teisėtas.

Maskvos trišakė programa 
Suezo kanalo reikalu yra ati
dengiama sovietų valstybininkų 
pareiškimuose ir raštuose, kaip 
kokioje scenoje. Jos galutinis 
tikslas yra įtraukti Vidurio Ry
tų išnaudojamas ir atsilikusias 
tautas į sovietų orbitą, nuker
pant pasaulinio susisiekimo lini
ją kanalu ir užgrobiant arabų 
naftą.

Nacionalizavimas Suezo kana
lo bendrovės buvo pirmas smū
gis iš rtijų programos punktų.

Antras smūgis — numatytas 
pakeitimas tarptautine kontrole, 
kurioje sovietai būtų atstovau
jami pastoviai apsistojusių ko
munistų valdininkų gana pato
gioje vietoje — Nilo slėnyje.

Trečias smūgis yra paskatini
mas nacionalizuoti Vid. Rytuose 
naftos šaltinius it* didžiuosius 
vamzdžius, kuriais gausiai te
ka nafta.

Sovietai apie Suezo kanalą
. ♦

Kaip visa tai įvykdyti Sovietų 
Rusijos mokslo akademija seniai 
turi paruošusi “studiją”, kuri 
charakterizuoja Suezo kanalo 
bendrovę. Ji atrodo taip: Bend
rovė aiškiai užsiima plėšikavimo 
politika. Ji apiplėšė Egiptą iš

jungos -organas, aprašė Lietuvos 
ir jos bažnyčių padėtį ilgame 
straipsnyje.

[ELĖ MAZALAITĖ.

PJŪTIES METAS
ROMANAS

47 tęsinys ,
Jis nebijojo pasilikti vienas, pažadėjo Mikutis, 

tiktai kai močiutė jau buvo prie durų jis sušuko, te
gu ir mažiesiems būna pienelio.

Bet kada jau nesigirdėjo močiutės, jis atsisėdo 
lovoje — jis tikrai nebijojo, gerai matėsi lempa, bet 
jis nenorėjo būti vienas, tiktai tiek. Jis išlipo ir baso
mis, tekinas nubėgo ir pradarė duris, į kitą trobą, įki
šo galvą ir pabūgo, nes čia buvo visai tamsu.

— Miegi? — paklausė jis tyliai, ir, kad niekas 
neatsiliepė, jam buvo labai negera, ir jis jau garsiai 
pašaukė: — Ar miegi, tėte ?

Ir tuo pačiu metu Monika Vibrienė pastūmė ka
maros duris ir pusbalsiu tarė:

— Joneli, ar miegi?
— Ne, — atsakė sūnus kimiai, ir motina girdė

jo, kad jo balsas buvd tarytum prisigėręs ašarų: jis 
buvo vienas ir galėjo būti gležnas, bejėgis ir pasiduoti 
sielvartui, — ji suprato.

— Ateik čia, — pasakė ji atsisėsdama ant slenks
čio, — girdėsim, jeigu jis------------

Bet Mykolas nėjo į kiemą, jokiu būdu, jis snū
duriavo, kada mažas balsas jį pašaukė, jis gi buvo 
įpratęs per metų metus būti budrus, jis nė sekundei

nebuvo užmiršęs, kad turi sūnų ir dabar džiugiai nu
sišypsojo tamsoje: jis jau yra laimėjęs, kaip visuomet.

— Kaip tu čia atsiradai, apuokėli, ko nemiegi? 
Eikš čia. —■' Jis atidengė antklodės kraštą, girdėjo 
tiktai tankų kojelių myniiną, ir tuojau prie jo šono 
gulėjo minkštas, ir švelnus, ir toks silpnas, ir toks 
stiprus, mažas žmogus. Tai nebuvo panašu į nieką, ką 
jis buvo išmėginęs savo gyvenime — jokiame gražiau
siame momente.

Jonas tučtuojau pašoko iš loVos ir netrukdamas, 
priėjo prie motinos, ji matė, kad jis buvo atsigulęs I 
nenusivalkstęs, ir ji patraukė jį prie savęs ir apka-l 
bino, kaip globos reikalingą, ir taipgi žinojo, jog pati I 
yra jo globojama. I

— Aš galiu pabūti su tavim, kol močiutė palakins 
šunelius, — pasakė Mikutis, — koks tu šiltas! Man 
nepatinka naktis, kam tamsu. Ar tu matai mane? 
Aš tavęs ne — o, matau, — tarė jis ištiesęs,pirštus 
ir apglostė jais tėvo nosį ir akis, ir plaukus. Ir pa
lindo jam po pažastim. — Tu toks didelis, aš tavęs vi
so negalėsiu pasiekti. Kur tavo kojos? Mamytės ko
jos visuomet buvo pariestos prie kelių — aš ateida
vau, kai ji miegojo čia. Bet vieną kartą, ji gulėjo la
bai išsitiesus, tada, kai išvažiavo ir negrįžo. Ar tau 
šalta, ko tu judi ?

— Ko neužsimetei švarko, Joneli, — kalbėjo mo
tina, — tave šiurpas krečia. Jau nešilta naktimis.

— Ne dėl šalčio----------
— Jonai, — pasakė kitaip motina, — aš matau, 

tu galvoji tą patį, mes negalim atiduoti Mikučio, kad 
išaugintų iš jo bolševiką. Mano galva sproginėja ii

galvojimo, ir tiktai tiek težinau, kad jį reikia išgel
bėti. Išgabenti.

— Aš nuvešiu pas Kazimierą, — sako Jonas, da- 
dabar jis yra atsigavęs, girdi motina ir pati at
gauna drąsą.

— Viską apsvarsčiau — negalima ten, Jonai— 
juk jis nenusileis taip lengvai ir jieškos, ir taip ku
nigams blogai bus, ir be tokių naujų vargų. Ir — ne
reikia, kad atrastų ir pėdsakus. Pas tetą Antaniną. 

• — Bet ir ten gali jieškoti!
— Tai tiktai šiai nakčiai, tegu ji kur nors atras, 

jau ji pasirūpins, tu žinai ją — tiktai nugabenti.
— Aš — .-------
— Ne tu, — griežtai sako ji, — aš galvojau. Kas 

bus, kad tave naktį sutiks važiuotą ar raitą, jauną 
vyrą? Ir ne keliais — per mišką reikia vykti, takais.

— Ką tu kalbi, mama, kaip tu nuneši tokį avinu
ką — nė aš visus devynis kilometrus neštinai nenu
vokčiau.

— Išimk iš klėties mano netrauktus kailinukus 
ir įklok į Mikučio ratelius. Ir nunešk ratelius už ežero 
—matai, aš nepavargsiu traukdama, ir jie išsiteks bet 
kokiu taku.
, — Bet---------- -

— Nebijok, man nieko nebus blogo, jeigu ir su
tiksiu, kad ir banditą ar maskolių — visiškai lengvai 
patikės, kad buvau pabėgusi nuo karo, kad grįžtu 
namo — moteriškė, su vaiku. Eik, o paskui — pa
miegok nenusirengęs — padėsi nunešti vaiką iki eže
ro. Po kokios poros valandų bus stipriausiai įmigęs. 
Mykolas.

(INS)
J

kanalo bendrovės turto užgrobi ( 
mą bei nacionalizavimą, kaip 
“teisėtą ir šių laikų dvasioje” į- 
vykusį aktą.

Sekantis žingsnis yra pasiruo
šimas vamzdžių ir naftos šalti
nių nacionalizavimui.

Tokia yra sovietų Vidurinių 
Rytų užgrobimo programa, kuri 
išryškėja ryšium su Suezo ka
nalo dabartine krize.

Esame laukiami lietuvių 
susiartinimo Šventėje

Plačiai po pasaulį išsimėčiu
sius if* net tuose pačiuose kraš
tuose gyvenančius mus vienus 
nuo kitų skiria dideli atstumai.

Šitai ne tik sunkina lietuvišką 
mūsų veiklą ir gyvenimą, bet ir 
vienus nuo kitų tolina. Dažniau 
vieni su kitais nesusitikdami, ne- 
simatydami ir nebendraudami, ii 
gainiui tampame vieni kitiems 
ir svetimesni. Vieni nuo kitų a- 
titrūkdami, pagaliau atšąlame ir 
nuo bendrųjų tautinių idealų bei 
siekimų.

Štai kodėl mums reikia aksti
nų, .kurie mus telktų draugėn. 
Bent jau pačius artimuosius kai
mynus, kokiais esame mes, Ka
nados ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuviai.

Todėl šių abiejų kraštų Bend 
ruomenės sutarė šiemet susi
rinkti į vieną bendrą susiartini
mo šventę, kuri įvyks rugsėjo 
1 — 3 d. Windsore, Kanadoj. 
Vieta susitikti labai patogi — 
Kanados Windsoras yra prie pat 
Detroito, taigi visai JAV pašo
nėj.

Į šią šventę, kurios programą 
sudarys pamaldos, tam tikros iš 
kilmės, koncertas, dailės paro
da, sporto varžybos ir kt., turi
me garbę kviesti visus Jungtinių 
Amerikos Valstybių lietuvius. 
Visi esate čia maloniai laukiami 
ir būsite nuoširdžiai priimti. 
Šventės Rengimo Komitetas da
ro viską, kad mums būtų tikrai 
gera, miela ir jauku. Gausiau 
laukiami ypačiai iš artimesniųjų 
vietovių — paties Detroito, Chi
cagos, ' Clevelando, Rochesterįo 
ir kt.

Lietuvį prie lietuvio visados

joa pelno ir panaudojo dideles 
pinigų sumas įsikišimui į arabų1 
vidaus reikalus. Kaip patogiu- 
įrankiu kapitalistų rankose bend 
rovė dalyvauja agresniuose pla
nuose, pažeidžiant Egipto suve
renumą ir grasina Vidur. Rytų 
saugumui”.

Šios “studijos” autorius yra 
dabartinis atsakingas Vidurio 
Rytų skyriaus valdininkas I. A. 
Dementjev, kuris dirbo pagal nu 
rodymus akademiko D. F. šepi- 
lovo, šiandien esančio Sovietų 
Rusijos užsienio reikalų minis
teriu.

Žinoma, būtų keista, jei nauja 
sis užsienio reikalų ministeris, 
lankydamasis Kaire būtų neiš
garsinęs savo vyriausybės apro
buotos programos. Sovietai, tu
rėdami daug praktikos svetimo 
turto nacionalizavime, galėjo 
duoti daug praktiškų patarimų 
Nasseriui. Komunistams už- 
gorbus Rusijoje valdžią, pirmas 
jų didžiausias nacionalizavimo 
aktas buvo nacionalizavimas už 
sienio kapitalų. Šepilovo paska
tinimas yra vienas komunistų 
propagandos pavyzdžių ir meto
dų sukelti sąjūdį ir norą išsilais
vinti iš imperialistų ekonomi
nės priespaudos ir išnaudojimo. 

Šepilovo misija

Bet Šepilovas nenuvyko į Kai
rą mokyti Nasserį revoliucinių 
komunizmo dėsnių ir kaip juos 
įgyvendinti. Jo svarstymai su 
Egipto prez. Nasseriu ir jo gud
riais finansų patarėjais sukosi 
apie Asvvan užtvanką ir kitus 
viešojo darbo projektus, ku
riuos sovietai padės finansuoti, 
pasirūpindami, kiek galima dau
giau sau laimėti, įkeldami koją 
į Šiaurės Afriką su maža rizi
ka. Be to gautos pajamos už 
kanalo naudojimą tarnautų so
vietų paskolai grąžinti ir Asvvan 
užtvankos projektui įvykdyti.

Praėjus kelioms dienoms po 
kanalo nacionalizacijos, Chruš- 
čevas formaliai laidavo Suezo'

NOTICE
OF

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT

Pursuant to law in sueh ease made and 
provided, public notice is hereby given 
that the follovving proposed amendment 
to the Illinois Constitution vvill be sub- 
mitted on a separate blue ballot to the 
eleetors of the State of Illinois for adop- 
tion or rejection at the General F.lection 
to be held on November 6, 195j6.

RF.VENUF.
AMENDMENT

Article IX

Sec. 1. The General Assembly may 
define and classify property for taxation, 
būt all sueh definitions and classifieations 
shall be reasonable and be based solely on 
the nature and characteristics of the 
property and not on the nature, charac
teristics, rrsidence or business of the 
ovvner or the amount or nuniber owned. 
All real estate shall constitute one class, 
except that lands used for forestry pur- 
poses and mineral rights in land may be 
classified separately. If any class of pro
perty is taxed by valuation, sueh tax shall 
be uniform as to the class.

Sec. 2, The General Assembly may 
levy or authorize the levy of sueh other 
kinds of taxes as it may deem necessary, 
vvhich shall be uniform upon the šame 
class of subjects vvithin the territorial 
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, 
counties and other municipal corpora- 
tioris, both real and personai, and sueh 
other property, or part thereof, as may 
be owned by, or held in trusit for, agri- 
cultural or horticultural societies, non- 
profit hospitals or schools, religious institu- 
tions, cemcteries, or charitable institutions 
and ■ used exclusively for one or more of 
sueh purposes, may be exempted from 
taxation; būt sueh exemption shall be only 
by general lavv. Tn the assessment of real 
estate ineumbered by public easement, any 
depreciation occasioned by sueh easement 
may be dedueted in the valuation of sueh 
property. This section shall not deprive 
the General Assembly of povver to classify 
property for taxation as provided in sec
tion 1 of this Article.

Sec. 9. The General Assembly may vest 
the corporate authorities of cities, tovvns 
and villages vvith povver to make local 
improvements by special assessment, or by 
special taxation on eontiguous property, 
or othervvise. For all olher corporate 
purposes, all municipal corporations may 
be vested with authority to levy and col- 
lect taxes subject to the restrietions of 
sections 1 and 2 of this Article.

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

Section 13 of Aticle 9 of this Constitu
tion is repealed.

Form of Ballot
The proposed amendment to Article 

IX will appear upon the constitution 
ballot in the follovving form:

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

ARTICLE IX 

(Revenue Amendment) 

Explanation of Amendment
This amendment vvould revise Section 

1 of Article IX of the State Constitution

pažįstamus ir t.t. Palaikykime 
tokių visuotinių švenčių tradici
jas ir svetur atsidūrę. Parody
kime, kad esame vieni kitiems 
reikalingi, kad esame bičiuliai!

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdyba

so as to permit the General Assembly to 
classify property for tax purposes, subject 
to the follovving restrietions: (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 ovvned; (2) all real 
estate is to constitute one class, except 
that lands used for forestry purposes and 
mineral rights in land may each be clas
sified separately; and (3) if any class of 
property is taxed by valuation, sueh tax 
is to be uniform as to the class.

This amendment vvould also revise and 
sdmplify Section 2 or Article IX, dealing 
vvith the levy of miscellaneous lypes of 
taxes, būt vvould reąuire sueh taxes to be 
uniform as to the šame class of subjects 
within the territorial 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 reąuire 
ovvnership or its eąuivalent — and not 
mere ūse — as a basis for exemption of 
charitable, religious, 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 ex- 
emption by generąl 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- 
tions of these governments vvould be 
broadened, reąuiring them to levy taxes 
not merely — as novv — for “debts con- 
tracted” būt rather for “liabilities in- 
eurred.”

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

YES

•

NO

For the proposed 
amendment to 
Sections 1, 2, 3, 9, and 
10 of Aritcle IX of the 
Constitution and for 
the repeal of Section 
13 of Article IX of the 
Constitution (Revenue 
Amendment).

CAPITOL BUILDING 
Springfield, Illinois

OFFICE OF THE 
SECRETARY OF STATE

I, CHARLES F. CARPENTIER, See-

ret^ry of State of the State of Illinois, do 
hereby certify that the foregoing is a true 
copy of the proposed amendment and the 
form in vvhich said amendment vvill ap
pear 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 
eightieth.

CHARLES F. CARPENTIER, 

Secretary of State.

(SEAL)

»
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Vyriausybes stipendija 
vienuolei

K
Prancūzijos vyriausybė sutei

kė stipendiją seselei Veronikai, 
gyvenančiai Fall River, Mass., 
studijavusiai j Dangų Ėmimo 
kolegijoje. Jai duodama teisė 
studijuoti Prancūzijoje. Ji lan
kys Katalikų institutą Paryžiu
je.

Meno paroda

Latvių šventė
Rugsėjo 1—3 dienomis Lat

vių veteranų organizacija 
“Daugavas Vanagi” ir Ameri
kos Latvių Jaunimo sąjunga 
šaukia savo penktąjį kongresą 
Chicagoje. Daugumoje suvažia
vimo programa bus bendra, bet 
bus ir atskirų posėdžių. Vienas 
įdomiausių punktų bus koncer
tas, kuris įvyks rugsėjo 2 d. 5

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GfiLINYClA 
Oerlauatua gelta 461 veatuvlų, banke
tų. laidotuvių lr kitų paouoklmų.

2443 WEST 8SKD STREET 
feL Pltoopect 8-085S lr PR 8-0834

MOVING
v. v. Lane Technikos Augšt.
mokyklos patalpose. Jame pa-!^* BENIULIS atlieka įvairiu*

RLšium Ju.,vokiečių kataJikų! sirodys keletas jaunesnės kar

tos solistų, bus vyrų chorai iš 
New Yorko, Milwaukės ir Chi
cagos, iš viso apie 120 asmenų 
scenoje.

kongresu Koelne surengta reli 
ginė paroda, temomis — “Kris
tus ir Marija”. Išstatyti eilės 
dailininkų kūriniai šiomis temo
mis.

perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

TeL B1. 7-7075 arba 
PR 8-9842

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlUUIIIi

PAJIEŠKOJIMAI
Pa j ieškomas Juodišius Jonas, sū

nus Antano (spėjama, kad gyvena 
Kanadoje). Jieško Vera Andrašū- 
nienė, 912 Lucile Ave., Los Angeles 
26, Calif. Turi žinių iš Lietuvos.

Paulina Šepikaitė Getspudienė jieš
ko pusbrolio ALBINO DAUGIN- 
ČIO, kilusio iš Kartenos parapijos, 
Graipšyčių kaimo. Atsiliepti šiuo 
adresu: 8356 So. Peoria Sft, Chi
cago 20, Illinois.

l'ajieškomi iš Stolaukio km. kilę: 
1) BERNARDAS GELEŽŪNAS, 
1944 m. išvyko j Kanadą. 2) ZENO
NAS KUDŽMA. 3) ALDONA GAU- 
RIEN£. Jieško Elena Bigelienė Bir- 
žtonaitė. Atsiliepti — Angelė Ben- 
doraitis, 1400 S. Westem Ave., Chi
cago 8, III.

sr
Vytauto Augustino 

Lietuvos Vaizdų Albumas

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

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti: 
Kaina 6 doL

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

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

Greitas palengvinimas nue
ŠIENLIGĖS

NEMALONUMU IR NUO BRONCHŲ

ASTMOS

SOLO AT 
AU DRUG STORES

«••• coaą* I

NAVSM CO

P&J.JOKUBKA
W, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas lr Tattymaa
4077 So. Archer Ave. 

Chieago 32, III. Tel. LA 3-8617

CLASSIF1ED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED VYRAI

Aleksandro Duobaič’o, gyv. Lie 
tuvoje jieškomi: 1) ALBERTAS 
DUOBAITIS, ,1929 m., gyv. Argen
tinoj. 2) ANDRIUS DUOBAITIS, 
1929 m. gyv. Kanadoje. 3) MORTA 
GUSTAITIENE, 1941 m. gyv. Chi
cagoje. Jie patys arba ką apie juote 
žinantieji tegul atsiliepia šiuo adre
su: J. Puidokas, 9204 Meyers Rd., 
Detroit 28, Michigan.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WQE8 stoties — Banga 1899 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 iki 9:80 vai. ryte
ŠEŠTAD. 8:80 Iki 9:80 ryte 

FIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
8EKAD. 8:30—9:30 v. r. tt stoUes

WOPA — 1490 klL 
□hlcago 29 ..11. HEmlOck 4-2*19

7111 So. ROGJCWELL ST

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

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo

.1 ieškomi —• 1) Jadvyga Saunorie- 
nė, gyv. Klaipėdoje ir Telšiuose, jos- 
vyras buvęs kap. ar majoras, 2) Jono 
Petrausko giminių, senai išvykę iš 
Kalantų valsč., Kirkšnių km. Jieško 
Broniaus Petrausko vaikai. 3) Vin
cas Bražinskas, s. Mato arba jo šei
ma. Išvykęs senai. Jieško Pranas 
Šurnyla, s. Vlado. 4) Monika Vai
čiūnaitė, d. Juozo, gim. Ukmergės 
apskr. Žemaitkiemio vals., Nerūpės 
kni. Jieško Vlada Vaičiūnaitė, d. 
Antano. Atsiliepti šiuo adresu — 
DRAUGAS, Box 6156, 2334 South 
Oakley Ave., Chicago 8, III.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų speciaiybe
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorporated)
: EDVARDAS ULIS, sav,«

4058 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2481

Pajieškomas Kazys Bereika. »Pia- 
šo atsiliepti Pijus Bereika iš Lietu
vos. Kasyti: J. Pusneraitis, 6531 S. 
Union Ave., Ghicago, III.

K.- .A. .A. .A. .A. -Ą- -Ą- tA? TAT -A? tAT *A? •*' *A? «Af W ‘Af "A? "Af Mf W "Ą' *Af W "AT IK ^R ^R IttT TV.
Nejud. turtų pirkitnus-pardavlmas 

bei valdymas. Paskolų parūpinimas.
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

J. BACEVIČIUS
“Varpas” Real Kstate . 

General Insurance, Notary Public
59 16 S. VV estėm Ave.

REp. 7-688(1 arba Hljn. 4-7085

PIGLAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tūriu naują didelį sunkvežimį 

lt apdraudaa
8S18 W. 91«t Bt. Chicago, HL 

Tel. PRescott 9-2781

Gerai ir pigiai pirksite ir parduo
dami uždirbsite.

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

Ofisas uždarytas iki rugpjūčio 20 
d. dėl atostogų.

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

KUTRA-NORKUS REALTY
SEAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030

PKospect 8-3579 (vak. b sekmad.)

NUO UŽSISENfiJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IB ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ) AT

VIRŲ lr SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
Begali ramiai sėdėti lr naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjuslos žaizdos 
niežti lr skauda. Kad padalinti tų 
aležėjlmą ir skaudėjimą senų atvi
rų lr skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą lr galSsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jų taipgi nuo skau

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

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street

Visi telefonai: PKospect 8-5454

8 vul. ryto iki 6 vai vakaro b lUo. vadinami peoria
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro. I g^g Taipgi pašalina peršėjimą ligos 

vadinamos aTHLETE’S FOOT, su-IIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM|ll

Duoną lr {vairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Litnanlca Ave.

Tel. Oliffaide 4-6376 
Pr-statome J visas krautuves 
lr restoranus, taip pat Iš
siunčia j visus artimuosius 

miestus.
tį?

stabdo džiovinimą odos lr perplyšlmų 
tarppirščlų. Tra tinkama vartoti nuo 
džlflstančios, suskilusios odos dedlr- 
vinių, odos lšbčrimų lr t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
elrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo_UU 
vlršlnlų odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 - 
ct.. 11.25. lr 18.50.
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj Ir apylinkėse— 
tiilwaukee, Wlsc., Ga 
ry. Ind.lr Detroit, Mi
chigan arba rašyki
te lr atsiųskite Mo
ney order I

. 1 LEGULO,
Remkite dien. Driuiėa! »*»■■?

LEGULO, Department D.
St Chicago 34, I1L

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. b INSUR. BROKERIS

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
5188 So. Halsted St 

Ph. DAnube 6-2791 
Padeda plrkltl - parduoti namu* 
aklus, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus lr daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisą* atda
ras kasdien nuo 10—7.

Patogus 5 kamb. mūr. namas Mar
ąuette Parke. Dvigubas garažas. 
$14.600. K. Juknis.

Brighton Parko apylinkėje didelis 
mūr. 2 aukštų namas, perdirbtas j 
6 patogius butus. Dvigubas garažas. 
Kaina tik $15,700. J. Šaulys.

2 po 5)4 mūr., garažas. Geriausia 
Marąuette Parko vieta?- $28,500. A. 
Rėklaitis.

Šiandien nevėlu įsigyti mūr. 6 k. 
bungalow. Uždari porčiai, autom, 
šildymas alyva. 2 tuto. garažas. Pi
giau grybų. $17,000. A. Linas.

2 aukštų mūr. Marąuette Parke. 5 
kamb., 2 dideli miegamieji. Kilimai. 
“Cyclon” tvora. 2 auto. garažas. 
$18,500. A. Sirutis.

»4 ,000 met. pajamų! Mūr.-2 augš
tų namas gražioj vietoj. Moderniškos 
vonios ir virtuvės. Sklypas 60 pėdų 
Bargenas geram pirkėjui. {mokėti 
$8,000. K. Volodkevičius.

P LEONAS
REAL ESTATE

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

MARQUETTE PARKE: Naujas 
mmūrinis 7 kamb. (5 mieg.)

GĄGE PARKE: Mūrinis, 8 butai 
po 3*/> kamb.

BRIGHTON PARKE:
Medinis — 6 kamb. 100 pėdų 

sklypas.
Mūrinis — 2 butai po 4 kamb. 

ir rūbų valykla. 50 pėdų sklypas.
Mūrinis — 2 po 5 kamb.
Medinis — 2 po 4 ir 5 kamb. at

skirame nalne.
Medinis — 3 namai, 5 butai. 

$200 pajhmų ir savininkui butas.
Mūrinis — 2 po 4 kamb. arti 

mokyklos.
Mūrinis — 8 butai, $420 pajamų.
Turime namų Visose liet. apy

linkėse. Esame lietuvių kolonijų 
centre. Parūpiname paskolas, duo
dame tiksles informacijas. Jūsų 
patarnavimui: Vladas Šimaitis,
Viktoras Šimaitis, Povilas Žum- 
bakis, Justas Strimaitis, Jonas 
Sakas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 VVest 43 St.
CLifside 4-23SO

MANAGER’S TRAINEE
Vedėjut reikalingas asistentas 

(25—55 m.) Chicagos priemiesčių 
rajone — išmokti “area manager” 
darbą. Labai geras atlyginimas, 
"group insurance”, pensijos planas. 
Įdomus darbas. Pardavėjo patyri
mas pageidautinas. Rašykite — 
DRAUGAS, Bo.v0136, 2334 S. Oakley 
Ave., Chicago 8, 111. Pažymėkite am
žių, mokslą, patyrimą, telefono nu
merį. Taip pat turime keletą “part 
time” vietų.

SKUBIAI REIKALINGAS 
SUPER - MARKETUI PART- 

NERYS — PATYRUS
z BUČERIS.
Kreiptis: 905 Davis St., Evan- 
ston, III. Tel.

UNivereity 4-0610

'help wanted — moterys '
Reikalinga moteris namų ruošos 

darbui ir prižiūrėti 9 m. berniuką. 
Marųuette Pkc. Skambinti WAlbrook 
5-9191, po 5 vai. vak.

pIToGOS* — "OPPORTUNITIES

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General. Contractor

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

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurancs 

2737 VVest 43rd Street

KONTR AKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 VV. 69 st. Ohleago 29, HL,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėja*
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus.
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminijaus langus V 

duris.

PARDUODAMI visi maisto krau
tuvas įrengimai — mėsos šaldytuvai 
ir t, t. Iš krautuvės rengiam butą. 
Pirksit labai pigiai. HEmlock 4-0800

Grožio saliomis. Dviem operato
rėm dirbti* Apylinkėje Town of Lake. 
įkainuota skubiam pardavimui. 
Skambinti po 5 vai. vak.

LAfayettc 3-0281.

PARDAVIMUI

Nebrangiai parduodama gerame 
stovyje BKNDIX automatinė skalbi
mo ir nugręžimo mašina. Kreiptis: 
Vacį. Dukstos duonos kepykla, 1S0U 
VVest 46th Str. Telef.

LAfayettc 3-1510

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

IIHIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllKlllllllllllllllllll

ANTANAS LUKAS IR SŪNŪS 
2717-19 West 71st Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881 
II1IHHIIUUIIIHIIH1II11HII1IHIHHHIIĮH1IH
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LIETUVIU STATY*BO8 = 11 A. Stančiauskas instoliuoja vi

ii sų geriausių Amerikos firmų gazu 
S ir alyva kūrenamus pečius *(fur- 
5 (naces), visų dydžių oro vėsintu-

LlK'r. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudes. Automobl- 

llų finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudaa kitu! 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VfAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENUY 
6108 S. Ashland Ave., Chicago 36, III

ŠILDYMAS

Lauu

CRANE SAVINGS "?SSTN
2555 WEST 47th STREET , LAfayette 3-1083

B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. Pletkiewicz, sekt. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

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

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti | 
mūsų naujojo namo šaunų atidarjmą (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 $10,060 Jungtinių Valstybių 

laidžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap-
tt

draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada Išmokėjo lr Išmoka aukštesnius dividendus 

ir teikia pelnbigesnius ir naudingesnius patarimas.
Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada Išmokėdavo taupytojams visas taupy

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

kias pinigines operacijas.

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

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

CURRENTLY — AUKACIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

| Savininkas parduoda pajamų na
mą. 2-jų butų mūrinis po 6 kamb.

| Aluminum žieminiai langai, naujas I S 
1 karšto oro centrinis apšild. pirmam ; S 
augštui, ir moderniška virtuvė su S 
spintom 1-mc augšte. Didelis rūsys, j £ 
skalbykla. 2 autom, garažas, į viršų Į S 
pakeliamos durys. Daug priedų. Bar- Į s 
genas už $15,500. 3810 S. Ix>we Ave. = 
LAfayettc 3-3057.

be.;dbovi4
MŪRAS

Builders, Gen. Com
vimo

tractors S

2-jų butų mūr. namas — 7 ir 6
kamb. Pirmas butas karštu yand. 
apšild.; antras gazu. Garažas. 4141 
W. 21sf l’laoe.

5 kambarių mūrinis minias. Vieta 
įrengti antrą butą. Gazu apšildomas. 
Grindys pastogėj^, pilnas rūsys. Air- 
conditioned. Turi būti tuojau par
duotas. UŽ geriausią pasiūlymą. 
Skambinti tarp 7 ir 9 v. v.

YArds 7-8315

ĮMOKĖTI $2,000. Mūrinis 2-jtj
butų ------ 4 ir 4 kamb. Arti 24tli ir
IlHmlin Ave. 50 įm'iIij skl.vjms. 4 au
tom. garažas. Pajamų $100 į mėn.
SVOBODA, 3739 W. 26th St. LAwn- 
dale 1-7038.

PARDUODAMAS 6 metų senumo
NAMAS su dažų ir sienų popierių 
krautuvė su prek. ar be ]»rekių. 2905 
W. 63rd St. Tel. WAlbrook 5-8060.

BERVVYN, SOUTH. 7 kamb. mūr. 
rezidencija. 4 dideli mieg. kamb. 
Alyva apšild. 33 pėdų sklypas. 
$1 5,900. .SVOBODA, 6013 Cermak 
R(l. Blsliop 2-2162.

Skclbkitės “Drauge”

bos darbus gydytojų ofisų, gy- , 
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu;

i JON AS STANKUS |
= Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus 3
= TeL PKospect 8-2UIS 
= 6800 SO. CAMPBELL AVE, =

Chicago 29. Iinnolfl 
5nniHIIHIIHHIt1HIIHHIIHHIHIHtlHHHlĘ

CivtfcįG^

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkiu skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginis 7-6640.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CRANE COMPANY
/ HAS JOBS AVAILABLE

2D AND 3D SHIFTS

MACHINE OPERATORS 
BORING MILL

TURRET LATHES 
DRILL PRESS

OTHER OPENINGS AVAILABLE 
\ \lW/o NITE BONUS

Steady Work — Good Pay — Liberal Benefits
Mušt be able to speak and understand English.

APPLY EMPIX)YMENT DEPT.

CRANE COMPANY
4200 South Kedzie Avenue

vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 8. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro:

OLympic 2-6752

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, Ilk,
Statome naujus namus ir garažus. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-5121 nuo 6 vai. 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

PLUMBING
Licensed, bonded plumbers 

lėks darbas nėra didelis ar mažas, 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai

TeL REpublie 7-0844
WAlbrook 6-3451

Sti IVyMOBlLMs — TRCCKJ8 
Automobiliai — SunkveUmtal

VIKTORO KOtlOOS 
Detuvttka gazolino atottt tr anta 

tattymaa
vtll«ka.mi motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai lr keičiamo* dalya

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 8. WESTERN A\ E. I‘R 8-9533

ĮSIGYKITE D A R A R 1

>0<>00000(><x><x>«><><><>0<x>(>(>000<

LITHUANLA, (Paveiksluose, $6.00 
Fotografavo V. Augustinas

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

Redagavo J. DauivardicnS 
LITHUANIA THROUGH 
THE AGES ....................... $3.50

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

Parašė Ig. šlnprlta 
LITHUANIAN SELF- 
TAUGHT ............................... $1.2,

Išleido Marlhoroogh 
LITHUANIAN-ENGLISH and 
ENGLISH-LITHUANIAN 

i DICTIONARY ....................... $4.50
Išleido Mari borough

!
ftiaa knygas galima gauti dien

raščio DRAUGO knygų kioske —
2SS4 South Oakley Avenue, 

Chicago 8, Illinois

O0V<XKXKXXXX><XXX>O<KKKX>0<X>t
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PAS VAKARŲ KANADOS LIETUVIUS Rocky Mountains šveicarišku patarimo apie vaikų burnos ir

f

Lietuvį, kaip žydą, sutiksi 
kiekviename miestelyje. Tiesą 
pasakius, nesitikėjau laikyti lie
tuviškas pamaldas “svieto gė
lė” — tolimojoje Vakarų Ka
nadoje, kovbojų sąskrydžio 
(stampede) mieste — Cajgary, 
Alberta.

“Pulkim ant kelių” po visą 
pasaulį

Pasibaigė Calgary garsus kov 
bojų kermošius. Aš tik paklau
siau Juozo ir Veronikos Grigų, 
kaip čia sekmadienį pirsimušti 
prie altoriaus. Tačiau Veronika 
Grigienė beturinti biržietišką a- 
tominę energiją — ji “surišo’ 
mane su šiltai lietuviams nusi
teikusiu Calgary vyskupu F. P. 
Carrol, ji sušaukė lietuvius 100 
mylių spinduliu nuo Calgary ir 
štai Holy Cross ligoninės kop
lyčioje — lietuvių pamaldos. Pa
moksle paminėjau, kad šiandien 
jautri giesmė “Pulkim ant ke
lių” lyg tautinė lietuviška juos-

vių misijonierius jėzuitas tėvas 
Kulbys, o daugiausia — tai Ed
montono lietuvių klebonas kun. 
Jurkšas. Edmontonas yra Al- 
bertos provincijos sostinė, turi 
naujai besikuriančią lietuvišką 
parapiją ir bendruomenę, pasi
statė lietuvišką salę, kuri drau
ge yra ir lietuvių laikinoji baž
nyčia.

Nors iš Calgary Lietuvių Dr- 
jos pasitraukė keli veiklūs žmo
nės, kaip Pr. Beniušis, Žukas ir 
išsikėlė į Niagara Falls Irena 
Nekrašytė, draugija vis dar stip 
riai laikosi, turėdama apie 70 
narių. Dabartinę jos valdybą su 
daro šie asmenys: Petras Sta- 
kėnas — pirm., Balys Youga — 
vicepirm., Kučinskas — sekr., 
Juozas Balčiūnas — koresp., To
mas Andersonas ir Vera Grigie
nė — revizijos komisijoje.

Svečiuose pas ūkininkus

Naujai pagintas kviečių mag
natas Nevadauskas prašė būti-

grožiu tiek Vakarų Kanadoje, 
tiek JAV (Yellowstone N. Park, 
Glacier N. P.). Ir visur žmogus 
randi vieną kitą lietuvį — šalia 
meškų, briedžių ir indėnų. Dau
guma jų gražiai gyvena, nors ir 
nėra milionieriai.

Teko taįp pat keletą dienų 
sugaišti ir dinosaurų kapiny
ne — Drumheller mieste. Čia 
gyvena mano brolis Stasys, jo 
žmona Hilda ir duktė Irena. Tai 
gi man Drumhelleryje ne vien 
dinosaurai rūpėjo, nors ši vieta 
mokslo pasauliui yra labai žnio- 
ma, kaip priešistorinių gyvulių 
tėvynė.

Šie mesoaoinės eros gyvu
liai — šliužai, gyvenę prieš mi
lionus metų ir dabar jau išny
kę, atrandami daugiausia Drum- 
hellerio slėnyje. Atrodo, kad dėl 
kokios nors priežasties, greičiau
siai dėl gamtinės katastrofos, 
jie yra čia masiniai mirę, ar bu
vo užiplti ir gyvi palaidoti. Jų 
kaulai randami jau suakmenėję, 
bet lengvai atstatomi — iš jų

gerklės priežiūrą,
4. Išmokykite vaikus rūpes

tingai nuplauti rankas prieš 
valgį ir po atsilankymo į tuale
tą. tegu nevartoja rankšluos
čių, lėkščių, staltiesių jau kitų 
suteptų.

5. Jeigu vaikui pradeda skau
dėti galvą, atsiranda karštis, 
gerklė užkimšta, viduriai da
rosi netvarkoje, atsiranda 
stangrumo jausmas sprande 
ar nugaroje — pašaukite gy
dytoją; sergantį tuojau pagul
dykite į lovą.

6. Atminkite, kad apie pusė 
polijo pacientų pasveiksta ne
tapdami invalidais.

7. Jeigu reikia pagalbos po
lijo ligoniui, kreipkitės į March 
of Dimes būstinę.

Chicagoje Raudonasis Kry- į 
žius, drauge su Polijo fondu) 
stengiasi p&rūpinti daugiau! 
slaugių poliju susirgusiems li
goniams. Praeitais metais Cook 
Apskrityje Draugija Kovai Su 
Vaikų Paralyžiumi išleido 
$420,000 ligoninėms ir kitiems 
reikmenims apmokėti. Šiemet 
yra penkis kartus daugiau su
sirgusių, tai aukų rinkimo va
jus bus dar stipriau organizuo
jamas.

Vyno už $660

JAV-se per 1956 metus numa
toma parduoti 10% daugiau vy
no, negu 1955 metais, taigi iš 
viso net už $660 milionų, nors 
pramonės vadovų tvirtinimu tik 
kad trečias amerikietis vyną 
dažniau ar rečiau pavartoja.

ta apjuosia visą pasaulį: ji. nai apianĮęytį jo ū^į Crossfield galima spręsti apie tų gyvulių
skamba čia, skamba Asutralijo 
joje, Venezueloje, Chicagoje,
Lietuvoje ir ne be taip toli nuo 
Calgary — Sibire. Tebūna ji 
simbolis lietuviško pamaldumo 
ir tautinės vienybės.

Po šv. mišių kiekivenas aplan 
kė savodraugus, o vėliau p. Gri 
gų vaišingoje pastogėje buvo 
lietuvių sudėtiniai pietūs. Čia 
vėl pasikalbėta lietuviškomis te 
momis ir prisimintos lietuviškos 
dainos. J. Dubauskas, Sr., tarė 
šiltą žodį, džiaugdamasis, kad 
lietuviai turėjo retą progą savo 
kalba melstis ir savųjų tarpe pa
sisvečiuoti.

Calgary Lietuvių Draugija

Aš nežinau, kuris tos apylin
kės lietuvių yra seniausiai atvy
kęs į Kanadą, tačiau daugelis 
lietuvių atsirado čia apie 1926 
m. Taigi Lietuvą jie puikiai pri
simena ir šiltai mini. Nenuosta
bu, kad, pasipildžius mažam lie
tuvių būreliui naujais ateiviais,
1953 m. kovo 28 d. buvo įsteig
ta Calgary Lietuvių Draugija.
Įkūrėjais pasiraSe Pranas Be- ten §aita, o vasarą milionai mos 
niušis, Irena Nekrašis, Pranas pęįty — be tinklelio nė galvos ne- 
Žukas, Tomas Anderson ir Ba- kišk Kas to kiirnato nebijo, 
lys Youga. Draugijos tikslas įam valdžia, ir kompanijos mo- 
palaikyti tautinę lietuvių sąmo- ka gerus atlygįnimus. 
nę ir vienybę. Draugija visuo-

R. 611. Ta proga su savo bro
lio Stasio šeima ir seserimi Ona 
Bakaitiene pasukome į lietuviš
ką ūkiį. Gražus Nevadauskų li
kis, bet dar gražesnis Nevadaus- 
ko tvirtas lietuviškas nusista

išvaizdą ir dydį. Kaikurie dino
saurų buvo 100 pėdų ilgio ir 18 
pėdų augščio. Kaip jie ten pa
lyginti vėsiame Albertos klima
te gyveno, būtų neaišku, tačiau 
mokslininkai sprendžia, kad

tymas ir jo žmonos lietuviškas! prieš milionus metų ten buvo 
vaišingumas. Su NevadauskaisJ karšta ir buvo džiunglės, 
patraukėme toliau Edmontono Lietuvio atsparumas
link pas kitą ūkininką — Stasį 
Šapkų (Olds, (.lberta). Čia te
ko pamatyti anų gerų laikų “Že
maičių Prieteliaus” bendradarbę

Nors ir toli nuo lietuviškų cen 
trų, Calgary lietuviai nėra šiau- 
dadūšiai, priešingai, gėrėjausi 
jų tvirtu lietuvišku nusistatymu

V. Šapkuvienę, energingą lietu- ir tautiniu atsparumu. Reikėtų
vių parapijos Edmontone rėmė
ją. Į pobūvį atvyko ir lietuvis 
matininkas Bajoras, kuris, be- 
matuodamas žemę, buvo pasie
kęs Alaską ir net žmpgaus ko
jos nepaliestus Kanados užkam
pius. “Draugas” buvo paskel
bęs, kad su kun. J. Plankiu ir 
seserimi išvykau Alaskos link. 
Laikraštis suklydo — tai buvo 
2,000 mylių Alerskos link,,, bet 
dar ne Alaska. Ragai Bajoro pa

met gražiai pamini Vasario 16, i 
birželio trėmimus ir be to or
ganizuoja lietuviškas pamaldas,' 
šventes ir gegužines. Pamaldų 
laikyti atvyksta Kanados lietu-.

KETURIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

Dipl. agronomui
A. + A.

BALIUI ŠPOKUI-ŠPOKEVIČIUI mirus, 
jo mielai šeimai: žmonai, sūnui ir dukrai reiš
kiame nuoširdžiausiu užuojautą.

Detroite gyvenantieji Agronomai

tik juos dažniau atsiminti, rei
kėtų jiems lietuviškos parapijos 
ar pastovios misijos ir gero lie
tuviškos spaudos platintojo. Ku
nigas Jurkšas, pasišvęsdamas 
vien Kanados lietuvių pastoraci
jai ir nors retkarčiais užsukda
mas į Calgary, vertas didžiau
sio visos lietuviškos visuomenės 
pagyrimo.

Vaišingieji Grigų namai Cal
gary turėtų būti žinomi visiems

A. A.
KONSTANCIJA GUDAITIS. 

Pagal pirmą vyrą Labanauskas

Jau suėjo keturi metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą motiną. 
Netekome savo mylimos 1952 
ra. rugp. mėn. 25 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą mes užprašėme 
gedulingas šv. Mišias rugpjū
čio mėn. 24 d. 6:30 vai. ryto 
Šv. Antano parapijos bažnyčio
je- . uuj

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus ir 
pažjstamus šiose pamaldose da
lyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Konstancijos 
Gudaitis sielą.

Nullfidę: Dukterys Helen Ku- 
bera, žentus James; Anne Hart, 
žentas Bernard ir Kmily Bū
dam, sūnus Alfonse I-abannus- 
kas, marti Lorraine, anūkui ir 
.kiti gimines.

A. A.
JONAS PETRULIS

Gyveno 2462 W. 46th I’I.
Mirė rugp. 19 d., 56, 6 vai. 

ryto, sulaukęs 42 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Biržų 
apskr., Sodelių kaimo.

Amerikoje išgyveno 7 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

krikšto sūnus Algimantas Pete
ris, Peterių šeima, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

1 aiidotuvėmis rūpinasi Pete
rių šeima.

Priklausė Lietuvoje, Septine 
tam rėstlnlnkų rulkui, ir Vo
kietijoje: Sargybų Kuopoms.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Cali
fornia Ave.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, rugp. 23 d., iš koplyčios 
8:15 vai. ryto bus atlydėtas j 
šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Giminės ir draugai.
Laidotuvių direktorius Pet

ras Bieliūnas. Tel. LAfayette 
3-3572.

LlCIDfcSlO VALANDOJ 
imkite

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

0848 So. Weeter« Avo. Air Conditioned koplyRe 
7-8600 — 7-8601 Automobiliams višta 
kari. gyv.na kito*. dai y m i •aaatmo

koplyčią arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVE. 1410 S0.
LL CICERO,

50th AVE.

sakojimus, Alaska nėra tokia lietuviams, vykstantiems pasi- 
romantiška, kaip mes čia Chica- gerėti JAV ir Kanados Šveicari 
goję įsivaizduojame — žiemą ja jje gaj nesupyks, jei paduo

siu jų adresą: Juozas ir Vera 
Girgas, 618 8th Ave, East, Cal
gary, Alberta, Canada. Telef. 
2-9995.

Čia būsite saugūs, kaip lie
tuviškame geros valios konsula-Kanados Šveicarija 

dinosaurai
ir

te. Kun. F. Gureckas

Mielam ir Tauriam Kolegai
A. j- A.

BALIUI ŠPOKUI mirus, • 
jo šeimę ir gimines nuoširdžiai užjaučia ir 
drauge liūdi

Indreikų, Maneliu ir Šklėrių šeimos

CHICAGO, ILL 
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

INŽINIERIAI . ..
(Atkelta iš 2 psl.) 

technikoje, Švedijoje. V. Vintar 
tas ir K. Krulikas, savo daugiau 
poleminiuose straipsniuose, ra
šo sąjungos veiklos temomis, j 
Šiame numeryje pateikti nekro-' 
logai apie prof. P. Jodelę, inž. j 
A. Barauską, inž. St. Grižą. _ 
Technikinėje apžvalgoje aprašo- T 
mi mūsų inžinierių darbai ir pa-l 
teikta daug žinių iš techniško
sios amerikiečių spaudos. Atski
rame puslapyje atspausdinta 
suvažiavimo darbotvarkė.

Chicagiečių pasiruošimas x 
suvažiavimui

Rugpjūčio 25 ar 26 dieną (a- 
pic tai smulkiau bus pranešta 
spaudoje) šaukiamas ALIAS 
Chicagos skyriaus narių visuot. 
susirinkimas, kuriame bus ap-1 
tarti suvažiavimo reikalai ir nu-1 
matyti atstovai. Nariai kviečia-; 
mi ko gausiau dalyvauti. Prieš ‘ 
suvažiavimą kviečiami visi atlik
ti savo nario organizacines parei, 
gas: sumokėti nario mokesčius, 
“Technikos Žodžio” ir inžinierių 
metraščio prenumeratas. Visa 
tai bus galima atlikti šiame su
sirinkime. i

ALIAS ketvirtojo suvažiavi
mo proga, kiekvienas PLIAS ir 
ALIAS narys, linkėdamas suva
žiavimui sėkmingo darbo ir na
šių sprendimų, tiek sąjungos, 
tiek ir tėvynės gerovei, tenepa- 
miršta ir savo eilinių garbingų 
nario pareigų. Linkime sėkmės 
suvažiavimui ir pareigingumo są 
jungos nariams!

G. J. I^azauskas,
ALIAS Chicagos Sk. Įgaliot. 

Spaudos Reikalams

Vakarinė Kanada turi labai 
gražių vietų: augštų snieguotų 
kalnų, puikių ežerėlių ir gražiai 
įrengtų vasarviečių. Teko pasi
grožėti Bauff nacionaliniu parku . .
ir Lake Louise kurortu su ste- ls^el°° 
buklingo grožio ežeru augštai vams: 
kalnuose. Tarp Lake Louise ir 
Jasper National Park labai gra
žioje vietoje gyvena V. Grigie
nės 'brolis agr. Albinas Kaziū-

Kaip saugoti vaikus 
nuo polijo

Draugija Kovai Su Polijo Li- 
šiuos patarimus tė-

1. Tegu vaikai laikosi savo 
įprastų draugų ir tenesimaišo 
minioje,

2. Saugokite, kad vaikai ne-
nas. Kas nebijo važinėti bedug- pervargtų ir neperšaltų,

Brangiam pusbroliui
A. •j- A.

BALIUI ŠPOKUI mirus,
jo šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

/

Liudas špokas

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

k Tel. TA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330 34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

nių pakraščiais, gali pasigėrėti 3. Klausykite savo gydytojų

STANLEY S FURNITURE
(Lietuvių baldų krautuvė) Sav. STANLEY TRANAS

7026 South Westem Avenue
Telefonas — PRospecf 6-2254

(

NAUJAI ATIDARYTA nuo RUGP. 13d.
' Per šį trumpą laiką aplankė jo krautuvę seni pažįstami ir 

nanji| klientai netik iš Marąnette Parko apylinkės, bet ir iš to
limesnių rietu. Stanley Trana< nuoširdžiai dėkoja už rėmimą jo 
biznio ir prašo pasinaudoti jo patarnavimais ir ateityje. Tas 
ypatingas nupigbiimas (supažindinimui su naujai atidaryta 
krautuve) veiks dar iki šio mėnesio pabaigos..Todėl, kurie dar 
nesuspėjo apsilankyti, tai kviečiami tą padaryti dabar.

Visi baldai yra naujausios mados ir geriausios kokybės. 
Taip pat parduodami kilimai ir draperija ((Draperies). ,

Krautuvės valandos: Pirmad., Ketvirtad. ir penktad. nuo 
9:30 vai rjh.<« iki 9:30 vai. vak. Kitomis dienomis nuo 9:30 vai. 
ryto iki 5:30 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

I ~ ,

STEIN TEXTILE C O.
1306 South Union Ave.

Yra kallpma mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys karną:

Geriausios ANGLIŠKOS bei “worstod 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, vertės iki 
$2.98, tiktai ........... . .....................................................................$1.39

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

viei.u pirkiniu viri $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos

Pas STEIN Ą jūs rasite didelj 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., iy2 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 
Tei. MOnroe 6-8152.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu patams- Kės turime koplyčias ,
! vimaa dieną ir nak- visose Chicagoe ir
tj, Reikale laukite Roselando dalyse tr
mna. šilojau patarnaujame

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

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

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

ALFREDAS VANCE
177 VFOODSIDE Rd., Rlverside, DI. TeL OLympic 2-5245 (

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10621 S. MICHIGAN AVE. TeL COmmodore 4-2228 ,

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. Y Arda 7-1138-1139 į

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, DI. TeL OLympic 2-1003 ,

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1640 W. 46th STREET Y Arde 7-0781 į

STEPONAS C. LACKAWICZ 
2424 W. 69th STREET REpebUe 7-1218|

12314 W. 23rd PLACE

?\
Pasinaudokite "Draugo'' Classilied skyriumi.
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.Naujame Tėvų Marijonų vie

nuolyne, kuris yra statomas prie 
, Kilbourn ir 63 gatvių, Chicagoje, 
yra įrengiama maža, bet tikrai 

į graži koplytėlė. Koplyčia, kaip 
ir visas vienuolynas, daugumoj 

i yra tremtinių puošiamas ir sta- 
I tomas. Statybos rangovai, Ne-X Knygų Lentyna tiktai bib

liotekoms. Liet. Bibliogr. tary
ba šiemet negavo iš VLIKo pa
šalpos savo biuleteniui leisti, 
nors pašalpa ir buvo pažadėta. 
Todėl dabar prenumeratoriams 
grąžinami įmokėti pinigai, o 
pats biuletenis bus mašinėle 
pro kalkinį popierį spausdina
mas, iš viso 18 egz. Jį gaus 
stambiausios bibliotekos įvai
riose šalyse. JAV-se “Knygų 
Lentyną” gaus Marijos Augš- 
tesnioji mokykla Chicagoje, 
Kongreso biblioteka Vašingto
ne ir New Yorko viešoji bib
lioteka. Kanadoje gaus Toronto 
viešoji biblioteka.

X Antano ir Petronėlės Pel-
džių, gyv. Brocktone, Mass., 
jaunesnioji dukra Loretta at
vyko į Chicagą porai savaičių 
atostogų ir apsistojo pas Pel- 
džių senus draugus Mykolą ir 
Prancišką Misiūnus, '245 W. 
108th PI., Roselande. A. Pel- 
džius ilgus metus yra dirbęs 
“Drauige” administratoriaus pa- 
paduotoju.

X Dr. Petras Atkočiūnas ir
jo žmona Ona bei dukrelė Ber
nadeta porą savaičių praleido 
kelionėje po rytinį kraštą ir 
laimingai sugrįžo namo į Cice
ro. Dr. Atkočiūnas (dentistas) 
jau priiminėja savo pacientus 
Cicero ir Bridgeporto kabine
tuose.

X Juozas Bacevičius, turįs 
Real estate raštinę, 5916 South 
Western avė., telef. HE 4-7085, 
išlaikė Insurance brokerio eg
zaminus ir atidarė Insurance 
skyrių. Pažymėtina, kad Juo
zas Bacevičius savo Real estate 
raštinę pavadino lietuvišku var
du “Varpas”.

X Lilian Murkūnaitė prieš 
kiek laiko susižiedavo. Jos ves
tuvės įvyks spalio mėnesį. Šio
mis dienomis Lilian pergyveno 
katastrofą, kada jos automo
bilis liko smarkiai sudaužytas. 
Lilian yra dukra visuomenin- 
kės Emilijos Murkūnienės.

X Stasė ir Juozas Bacevi
čiai, 5919 So. Artesian Avė., 
susilaukė sūnaus, kuriam su
teiktas Algimanto-Stasio var
das. Jie jau augina 2 metų duk
relę Birutę. Uošviai Vitkai 
džiaugiasi sulaukę anūko.

X Vytautas šliupas buvo iš
vykęs dviems savaitėms į Co- 
lorado karo pratimams. Jis yra 
veiklus Skautų Vyčių veikė
jas ir aktyvus studentijos na
rys. , .

X Irene K. Stankus, 2609 W. 
43rd St., ir Sophia G. Žukas, 
5112 So. Mayfield St., yra 
43-čios L. Vyčių , konvencijos 
rengimo komiteto sekretorės.

X Algirdas Budreckas, real 
estate brokeris, išvyko atosto
gų ir šiuo metu siunčia sveiki
nimus iš Kubos.

X Algimantas Zailskas. iki
šiol dirbęs “Sunbeam” fabrike 
Cicero, nuo šio mėn. pradžios 
perėjo dirbti į vieną braižyklą 
Chicaigojp.

ries statybos kompanija, daili
dės, dažymo kontraktorius, be
tono kontraktorius, vitražų me
nininkas ir kiti yra tremtiniai.

Siuntiniai lietuviams., Dr. 
P. V. Raulinaitis patyręs, kad 
Tarptautinis Raudonasis Kry
žius ųesirūpina -siuntiniais į 
Lietuvą ar kitas sovietų valdo
mas sritis, išskyrus siunčiamus 
karo belaisviams, Švedijoje 
įsteigta bendrovė Baltiška Hu
maniška Forbundet, Garvarga- 
tan II, Stockholm, pranešė, kad

X Kiekvienas rezervuoja lai-, 8 dolerių vertės siuntiniai lei- 
ką rugsėjo 3 dieną, nes tada Į džiami vien kalėjimuose ir kon- 
įvyksta Oak darže metinis i centracijos stovyklose laiko-Oak darže 
Draugo išvažiavimas.

X Viktorija ir Bronius Tūbe
liai išvyko atostogų į Arizoną 
pas buvusius chicagiečius Sta
siūnus. Į Chicagą grįš rugsėjo 
mėnesį.

X Dantų gyd. E. Repšienė
grįžo iš atostogų ir rugpjūčio 
mėn. 20 dieną vėl pradėjo pri
iminėti pacientus savo kabine-

MENnAATTS DRAŪGA9, CHICAGO, IUJNOT9

Įamžinamas a. a. kun. M. Švarlio vardas

•v ’A. » . "'.TV?'
Kun. M. švarlys

nas pirmųjų Amerikos lietuvių 
kunigų, tapęs klebonu Chicago
je. Kurį laiką kun. Švarlis kle
bonavo Rockfordo, III., lietuvių 
parapijoje; po to buvo ■ paskir-1 
tas klebonu Šv. Juozapo parapi
joje, So. Chicagoje, o po to bu- 
vo klebonu Šv. Petro ir Povilo 
parapijos, West Pulmane, Chi
cago, III. Mirė 1953 m. vasario 
13 dieną.

Kun. Švarlis savo gyvenime! 
nuoširdžiai darbavosi lietuvių 
tarpe ir nevienam jaunam lietu
viui yra suteikęs daug patarimų j 
ir pagalbos.

Vienas jaunas Chieągos lietu
vis biznierius, atsimindamas tą 
pagalbą, jam suteiktą gyvenimo 
pradžioje, nutarė kokiu nors bū
du atsilyginti tam kilniam kuni
gui ir jo atminčiai įtaisė gražią
sias Kryžiaus Kelių stotis Tėvų 
Marijonų naujoje koplyčioje. 
Marijonai nuoširdžiai įvertina jo

Puikus koplyčios papuošalas daromą auką ir reiškia jam nuo- 
bus keramikos Kryžiaus Kelių širdų padėkos žodį. 
stotys, kurias sukūrė dail. E. j Tėvų Marijonų naujoji koply- 
Marčiulionienė. Tai tikras pa-i čia yra labai gera proga įam- 
puošimas ir dievotumo įkvėpi- žinti kilnių asmenų atminimą, 
mas. Kol kas nėra aukų keliems lan-

Viena iš stacijų T. .Marijonų vienuolyno kaplyčioj, kurias sukūrė 
dail. Marčiulionienė.

Kryžiaus Kelių stočių dovano
tojas yra vienas jaunas Chica- 
gos lietuvis biznierius. Jis au
koja $1,600, kad a. a. kun. My
kolo Švarlio atmintis būtų įam
žinta Tėvų Marijonų koplyčioje.

Kun, Mykolas Švarlis buvo vie

gams, suolams, didžiajam alto
riui ir kaikuriems kitiems daly
kams. Norintieji aukoti koply
čios papuošimui, galite skam
binti kun. Vincui Paruliui, MIC, 
Blshop 7-7864 arba rašyti: 2334 
So. Oakley Avė., Chicago 8, III.

X Dr. Albinas Garu nas, gy
dytojų korporacijos Fraterni- 
tž>, Lithuania sekretorius, de
da daug pastangų, kad profe
sorės Tumėnienės atsiminimų 
knyga galimai greičiau būtų iš
leista. Jis savo dviejų savaičių 
atostogas su draugu šeštoku 
praleido Floridoje.

X L. S. Ramove Chieągos 
skyrius, L. R. Birutės Dr-jai 
talkininkaujant, rugsėjo 2 d. 
Bučio darže, 83rd ir Willow 
Springs Road, Tuošia gegužinę 
paremti savo organą-žurnalą 
Karį.

X Vytautas ir Bronė Rustei- 
kiai, naujieji ateiviai, įsigijo 
didelę maisto krautuvę 4201 S. 
California Avė. Lietuviai turė
tų susidomėti, nes šioje apylin
kėj lietuviška krautuvė yra pir
mutinė.

X V. Krasauskui, gyv. Long 
Lac, Ont., Kanadoje, yra Drau
ge laiškas.

miems ir tai viso tik 2,000 to
kių siuntinių į metus; jie eina 
per Tarptautinį Raudonąjį kry
žių. Visi kiti tos bendrovės 
sitmtiniai eina bendra tvarka 
ir kaštuoja panašiai kaip per

CHICAGOJE
Kovai su .vaikų paralyžium

Kovai Su Vaikų Paralyžium 
(poliju) draugijos Chieągos 
skyrius per spaudą kreipiasi į 
gyventojus, ragindamas miesto 
vaikus ir jaunimą skiepyti nuo 
tos ligos, pasinaudojant nemo
kamais skiepais 32 klinikose ir 
61 ligoninėje bei trijuose socia
liniuose centruose.

Tos draugijos dr. Mackay 
aiškina, kad jau nuo pirmo 
įskiepijimo organizme atsiran
da medžiagų, kovojančių su po
lijo užkrėtomis, antras įskiepi- 
jimas jų duoda daug daugiau, 

i o trečias — pilną saugumą. 
Apie 30,000 savanorių vaikšto 
Chicagoje po namus, raginda
mi skiepytis prieš poli ją. Jie iš
dalins apie 400,000 knygučių, 
nuošviečiančių skiepų naudą.

Kovai su Vaikų Paralyžiumi 
draugijos vietinis skyrius Chi- 
cagos Sveikatingumo tarybai 
parūpino 14,581 švirkštą ir 13,- 
744 adatas skiepijimams. Būti 
niems pirkimams ryšium su 
masiniu skiepijimu atidėta 
$23,500. Šalia to, minėtos drau-, 
gijos rūpesčiu, iš Kentucky, 
Wisconąin, Indianos, New Yor- 
ko ir kitų valstybių buvo lėk
tuvais atgabenta jau naudotų 
švirkštų 27,511 ir 110,524 ada
tos. ,
* f I

Policijos vadų 
suvažiavimas

Chicagoje rugsėjo 9 d. šau
kiamas Tarptautinis Policijos 
Vadų suvažiavimas. Numato
ma, kad jame bus <J,500 daly
vių. Atvyks iš visų JAV, Ha
vajų, Tolimųjų Rytų, Pietųkitas bendroves ir agentus. Dėl

jų įdedamos daiktų kokybės nė- Į Amerikos, Europos ir Afrikos, 
ra informacijos, bet katalogas Konferencija tęsis penkias die- 
skamba patraukliai. Siuntėjai nas, jai pirmininkaus Chieągos 
iš bet kur, bendrai, sumoka di- Parkų policijos vadas G. Ot-

te, 1601 W. Garfield Blvd., Chi-' džiules dolerių sumas Sovietų lewis; konferencija vyks Con- 
cago 36, III., telef. WA 5-4478. valdžios naudai. Irad Hilton viešbuty.

Sen. Paul Douglas pasakys kalbą Lietuvos Vyčių suvažiavimo 
bankete, šį sekmadienį, Sherman viešbutyje.

Šokiai Cermak gatvėje
Ties Cermak ir Wolcott gat

vių sankryža, vakarinėje Chi- 
cagos dalyje, trečiadienį, rugp. 
22 d., ruošiami gatvėje šokiai 
prie daugelio orkestrų. Radijo 
ir televizijos žvaigždės atliks 
programą, kuri čia tęsis nuo 6 
vai. v. iki 11 vai. Ruošia Cer- 
mak Kelio Centrinis komitetas. 
Savo išleistame atsišaukime 
komitetas pažymi, kad šiame 
rajone gyvena ir lietuviai tarp 
įvairių kitų tautybių žmonių. 
'Šokiai gatvėje ruošiami 
Į šūkiu: “Susipažink su kaimy- 
I nu’4. Į iškilmes atsilankysiąs ir 
j meras R. Daley. Parengimo 
i tikslas — pakelti prekybą šia
me rajone, praplėsti gyventojų 
tarpusaves pažintis ir gerą su
gyvenimą. • 1

Tiria Cook apskrities 
. iždininką

Prisiekusiųjų teismas ap- 
klausinėja Chieągos bankinin
kus, tikrindamas, ar Cook ap
skrities iždininkas H. Paschen 
negavo kokių kyšių už tai, kad 
jisai laikinai į bankus padėda
vo didesnes sumas iždo pinigų 
be nuošimčių. Yra kilęs įtari
mas.

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad.. antrad., penktad. lr Trečiad. S ryto Iki 1» 
taAtad. • rai. ryto Iki 4:S0 p.p. Ketvlrtad. » rak Iki S Tai rak.

DIENR. “DRAUGO’’ 
Metinis Išvažiavimas

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI R A® U AI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

ĮlllllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlHM.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
841S 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO. ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882

'“Gausias raniuirųS
li TOLI IR ARTI

NAUJI o/ueu TNOKAI-NAUJAUSI NMUSTrfAO {NANK/At 
HStf HSTU PATIKIMAS-PJ6US IP SĄŽININGAS AATAPNAMfAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Te». VZAIUsok 5-5P09

Pirmadienį (Labor Day), rugsėjo 3d., 1956

OAKS DARŽE
Prie Il9th St ir Archer Avenue, Lemont, Illinois

Tam pačiame darže, kuriame ir pernai buvo, šiais 
metais rinksis tūkstančiai Amerikos lietuvių. Daržas ge
rokai patobulintas.

Lietuviai biznieriai suveš daug dovanų, kurios bus 
duodamos tiems, kurie atsilankys į išvažiavimą, už atsi
lankymo biletus.

Bus ir programa, kurios metu aktoriai Alfas Brinką, 
Alg. Dikanis ir Jonas Kelerius atliks humoristo Alb. Valenti
no parašytus linksmus vaidinimus apie pilietybės egzaminus 
ir apie Staliną, kuris šiuo metu yra išvietintas ir keliauja po 
pasaulį.

Tango muzika aidės visame darže, nes BALYS 
PAKŠTAS visus kvies į šokius.

Veiks bufetas su skaniais gėrimais Ir valgiais.
Autobusai atveš visus, kurie neturi automobilių.
Rezervuokite Labor Day DRAUGUI ir remkite sta

tybos bei mašinų fondą.

Kviečia —
DRAUGO ADMINISTRACIJA

Didžioji suvažiavimų salė
Chieągos Nejudamų Nuosa

vybių taryba paskyrė savo 
žmones į specialų komitetą, ku
ris svarsto didžiosios suvažia- 

! vimų salės statybos reikalą.
, Tas reikalas laikomas svarbiu, 
nes suvažiavimai, konvencijos 
Chieagai kasmet atneša apie 
$200,000,000. Gerai įrengta spe
ciali suvažiavimų salė daugelį 
konvencijų patrauktų į Chica
gą. Minėtoji Nejudamos Nuo
savybės taryba paskyrė 12 sa
vo delegatų tam reikalui svars
tyti.

Berdis — generalinis USS
superintendentas

Albertas J. Berdis pakvies
tas didžiausių pasaulyje United 
States Steel korporacijos fab
rikų generaliniu superintenden
tu. Savo darbą toje bendrovėje 
Berdis pradėjo 1929 m. kaip 
kuro inžinierius Gary fabrikuo
se.

Mažėja polijas
Šiemet Chicagoje įregistruo

ta 870 susirgimai polijo liga; 
atrodo, kad jos siautėjimas jau 
ima atslūgti. Sveikatingumo ta
rybos pirmininkas dr. Bunde
sen skelbia, kad jau mažėja 
naujų susirgimų atvejai.

Nauja bausme dėl Hodge
Buvęs Illinois valstybės au

ditorius Orville E. Hodge da
bar tapo kalinys nr. 25303, Illi
nois teismo nuteistas kalėjimo 
bausme nuo 12 iki 15 metų. 
Drauge jis atlikinės 20 m. ka
lėjimo bausmę, uždėtą federali
nio teismo. Klausinėjamas, ko
dėl jis čekių suktybėmis išeik
vojo daugiau miliono dolerių 
valstybės pinigų, jisai aiškino
si, kad tai daręs siekdamas pa
didinti savo indėlius ir norėda
mas turėti daugiau lėšų politi
niams užsimojimams.

‘ I
Iš užsidegusio sprausminio 

lėktuvo
De Kalb apskrityje, netoli 

Chieągos, nukrito sprausminis 
lėktuvas, keletą mylių dar pa- 
skridęs po to, kai iš jo iššoko 
pilotas Įeit. V. Heurlin, 30 m. 
amžiaus. Jisai, dar skrisdamas, 
per radiją pranešė, kad gaisrą 
perspėjančios lempos jam pa
rodė lėktuve pavojų. Dar kiek 
paskridęs, jis iššoko su para
šiutu, uždėjęs automatinius 
kontrolės įrankius lėktuvui. 
Lėktuvas dar kiek paskridęs 
nukrito niekam žalos nepada- 

1 ręs.

Trečiadienis, rugpjūčio 22, 1956

KAS KĄ IR KUR
— Studenčių Giedros korporacijos 

susi rinkimus įvyks kotfviytadiciiį, 7 
viii. vakare, pus Jūrą Navickaitę, 
(>(140 S. Talman avė.

Berniukas po 5 tonomis 
plieno

Penkerių .metų berniukas 
John Sparks, lankydamas savo 
tėvą, dirbantį geležies fabrike 
Chieągos apylinkėse, per neat
sargumą buvo užgriautas pen
kiomis tonomis plieno gaminių. 
Laimei, jis buvo išgelbėtas tik 
su mažais nubraižymais; atro
do, kad sunkiau nėra nukentė
jęs-

Vagys išpjovė lubas
Woodstock miestelyje, nela

bai toli nuo Chieągos, vagys iš
pjovė lubas brangenybių krau
tuvės, esančios 109 S. Benton, 
ir išvogė brangenybių už $20,- 
000. Per 28 colių pločio skylę 
jie nusileido virve.

Mergytės kovoja su poliju
Dvi jaunos Chieągos mergy

tės: Charlene Feinstein, 10 m., 
ir Sandra Caisman, 9 m., pada
rė 100 mažų puodakelių ir juos 
pardavinėdamos po 29 centus 
kovai su polijo liga surinko $29.

NARIAI UETUVIU TAUP. IR SKOUNIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. VVestern Avė. Chicago 36, III.

.CHANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, IU.

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

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

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

I


