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GROMYKO KRITIKUOJA JAV GINKLAVIMAS!
Vengrijos sukilimo drama ir tos 

dramos užkulisiai
SALOMĖJA N ARKĖLIŪN AI T Ė 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Kas yra tasai, Janoš Kadar, kurį 
sovietai pastatė vengrų vyriausybės priešakyje, išdavikas ar pa
triotas ?

Toks klausimas galės kilti ne ----- -... ■ --------
vienam, perskaičiusiam praeitą 
ketvirtadienį čia paskelbtąjį Ven 
grijos pranešimą, kurį parengė 
Generalinės Asamblėjos komite
tas, atlikęs ilgas studijas ir ap- 
klausinėjęs daugiau kaip šimtą 
vengrų sukilimo vadų ir jo daly
vių.

Pirmajame to pranešimo tome 
yra vietų, beveik jaudinančių, 
kur pasakojama, kaip Janoš Ka
dar, tada Imre Nagy kabineto 
narys, kartu su Nagy lapkričio 
1 d. dalyvavęs pasitarimuose su 
Sovietų Sąjungos ambasadoriu
mi Andropov.

Kadar žadėjęs kovoti prieš 
sovietų tankus

Liudininkų tvirtinimu, kaip 
pranešime rašoma, Kadar ir Na
gy kalbėjęsi su ambasadoriumi, 
kaip tik po to, kai jau buvo dek
laruota Vengrijos neutralitetas 
ir paskelbta, jog nutraukiama 
Varšuvos sutartis, kurios pre
tekstu sovietų kariuomenė turė
jo teisę stovėti Vengrijoje.

Esą, Imre Nagy išdėstęs am
basadoriui visą savo busimosios 
užsienių politikos planą ir, kad 
sovietų kariuomenė turinti pasi
traukti. Nagy pareiškimus parė
męs ir Kadar, kuris, sakoma, pri
sipažinęs, kad jo asmeniška pa
dėtis nesanti aiški, bet jis, kaip 
vengras, esąs pasirengęs kovoti, 
jei bus reikalo. Sakoma, kad Ka
dar sovietų ambasadoriui pareiš
kęs : „Aš išeisiu į gatves ir tenai 
savo nuogomis rankomis kovo
siu prieš jųsų tankus“. Liudinin
kai tvirtino, kad Kadar tuo me
tu buvo labai susijaudinęs ir jie 
mano, kad jis tuo metu buvęs 
nuoširdus.

Sako, Kadar buvęs lojalus 
Nagiui

Bet čia istorija nesibaigia, o 
tik prasideda. Generalinės Asam 
blėjos komitetui nepavyko pa
tirti nei surasti kokių pors do
kumentinių įrodymų, kad Kadar 
nebūtų buvęs lojalus Nagy ka
binetui. Pranešime,net pabrėžia
ma, kad ir Nagy bei jo artimieji 
bendradarbiai net išsižioję, kai 
patyrę, jog antrosios sovietų ka
rinės intervencijos išvakarėse 
Kadar pasiskelbė sudaręs naują 
vyriausybę.

Kad Kadar buvo laikomas lo
jaliu, rodo ir tai, jog nuo pat 
pradžios jis išbuvo Nagy kabine
te, nors jis bent porą sykių buvo 
susiaurintas, sukilimo vadovybei 
reikalaujant. Kadar taip pat, sa
koma, glaudžiai bendradarbiavęs 
su Nagy ir vadinamame partijos 
prezidiume, kuris, paaiškėjus, 
kad partijos vadovybė neįsten
gia atlikti savo pareigų, sukili
mui įsisiūbavus, buvo įkurtas ir 
kuriam vadovavo Kadar, parti
jos pirmasis sekretorius.

Todėl, pagal chronologiją, ku
ri patiekiama pranešime, atro
do, kad Kadar bendradarbiavęs 
su Nagy kabinetu bent nuo spa
lio 25 ligi lapkričio 1 dienos.

Paslaptingas pasišalinimas
Liudininkų tvirtinimu, jau

lapkričio 1 d. vakare, po to, kai 
per radiją buvo pranešta apie 
įsteigtąją Vengrijos komunistų 
partijos perorganizavimą, Kadar 
nuėjęs namo, iš kur jis po va
landos su kitu vengru komunis
tu lankęsis sovietų ambasadoje. 
Nors vėliau, lapkričio 2 ir 3 die
nomis Kadar ir buvo matomas 
Parlamento rūmuose, bet jis jau 
mažai ką beveikęs. Tačiau šitai 
nesukėlę jokio įtarimo. Bet jau 
lapkričio 4 d. anksti rytą buvo 
paskelbta, kad Kadar sudaręs 
naują prosovietinį vengrų kabi
netą.

Norėjusieji pasekti Kadaro 
veiklą nuo to kabineto sudarymo 
dienos ligi vėlesnio laiko, komi
teto nariai pasigenda Kadaro 
bent trejetui dienų. Liudininkai 
suteikę parodymų, kad būk Ka
daras dar tą pačią lapkričio 4 d. 
buvęs Maskvoje, lapkričio 5 ar 
6 dienomis Prahoje ir lapkričio 
6 d. popiet vėl atsiradęs Buda
pešte.
Generalinės Asamblėjos tyrinė
tojai taip pat negalėjo užregis
truoti ir jokios tos Kadaro vy
riausybės veiklos sovietų antro
sios intervencijos metu, išsky
rus bendrą kreipimąsi į gyven
tojus, kviečiant prie ramybės. 
Pabrėžiama, kad tada visą kraš
tą valdžiusi sovietų armijos va
dovybė.

Taip pat komiteto pranešime 
nurodoma, kad tos raudonosios 
armijos akcijos metu armijos pu 
sėje nekovoję jokie vengrų dali
niai, nebent išskyrus negausius 
vengrų slaptosios policijos na 
rius.

Pranešimo puslapiuose toliau 
seka smulkiai surinktos žinios 
apie tai, kaip Kadaro vyriausy
bė stiprėjo, sau talkon oficialiai 
pasikvietusi raudonąją armiją 
ir kaip Kadar vienas po kito at
siėmė visus punktus, kuriuos jis 
buvo paskelbęs dėl naujų refor
mų Vengrijoje. Pabaigoje kons
tatuojama, kad Kadaro vyriau
sybė šiuo metu neturi vengrų 
tautos pasitikėjimo ir laikosi tik 
sovietų tankais.

Amerikos mokslininkai, atomo tyrinėtojai buvo priimti prezidento Eisenhower užvakar ir jie 
pareiškė, kad galima pagaminti tokią aflominę bombą, kuri būtų laisva nuo radioaktyvių spin
dulių. Priimti mokslininkai buvo dr. E. Lawrence, L. Strauss, dr. E. Teller (vadinamas atomi
nės bombos tėvu), dr. M. Mill. Ar tokia bomba gaminama, mokslininkai spaudos atstovams 
nepasakė. (INS)

Užsipuolamas Nato vadas
v- J. I I I I* I II

uz vadinamus kliedėjimus
MASKVA, birž. 25. — Sovietų užsienių reikalų ministeris 

Andrėj Gromyko antradienį pareiškė, kad NATO kariuomenės 
vado generolo Lauris Norstad „kliedėjimai“ pakenkia Amerikos 
nuoširdumui, kad ji norinti susitarti dėl visuotinio nusiginklavi
mo.

KALENDORIUS
Šv. Jonas ir šv. Povilas kentėt. 

Senovės: Gediminas ir Norgaila.
Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:30.

ORAS
Šiandien Chieagoje ir apylin

kėje debesuota ir tarpais lietus. 
Temperatūra apie 80 1.

Patriotas ar išdavikas?

Medžiaga, kurios apstu apie 
Kadar veiklą ir jo asmenį tame 
Generalinės Asamblėjos komite
to pranešime, nepatiekia jokių 
komentarų nei sukilimo dalyvių 
atsiliepimų apie Kadaro veiklą. 
Skaitytojas gali laisvai apsispręs 
ti ir padaryti išvadas. Bet jam 
vistiek taip ir palieka neaišku, 
kas yra tas Janoš Kadar: pa
triotas ar tik patriotizmo akrais 
te apsisiautęs komunistas?

Prie tos antrosios prielaidos 
galima būtų dar prijungti ir ši
tokį pasakojimą iš komiteto pra
nešime surinktos medžiagos: esą 
Kadar suvaidinęs svarbų vaid
menį vengrų komunisto Laszlo 
Rajk byloje. Liudininkai pasa
kojo, kad Kadar, tuo metu būda
mas vidaus reikalų ministru, 
kalbėdamasis su Laszlo Rajk, 
kvietė jį melagingai liudyti ir 
viską prisipažinti, žadėdamas, 
kad paskui jis jam padėsiąs iš 
to išsisukti ir sudarysiąs sąlygų 
jam gyventi svetima pavarde. 
Bet atsitiko taip, jog vėliau tas 
pats Kadar, kartu su kitais trim, 
padėjęs savo parašą po Laszlo 
Rajk mirties sprendimu. .

Nori keistis

programomis
WASHINGTON, birž. 25. — 

Vakar JAV formaliai pasiūlė So 
vietų Sąjungai reguliariai keis
tis nekontroliuojamomis radijo 
ir televizijos programomis. Vals 
tybės departamentas įteiktoje 
sovietų atstovui Zarubinui noto
je sako, kad tokia programa pri
sidėtų, prie bendrųjų pasaulio rei 
kalų vystymosi. Diplomatai tu
rėtų nustatyti kaip dažnai ir per 
kokias stotis programos būtų 
perduodamos.

Sunkvežimiu į namą
WALNUT, III., birž. 25. — Di

delis sunkvežimis ,traileris, nu
stojęs kontrolės įvažiavo į namą 
ir sužeidė motiną ir du vaikus. 
Pats šoferis J. Roberts iš Juliet, 
nestipriai sužeistas. Sunkvežimis 
įkrito į namo rūsį, keletą pėdų 
nuo tos vietos kur motina Mrs. 
Carpenter plovė baltinius. Poli
cija sako, kad sunkvežimis jau

JAV studentai solidarizuoja 
kovojantiems prieš bolševizmą
NEW YORK. — Dvi didžiosios Jungtinių Amerikos Valsty

bių jaunimo organizacijos atmetė kvietimą dalyvauti komunisti
niame jaunimo festivalyje, kurie įvyks šią vasarą Maskvoje. Skelb
damos tokį nutarimą, abi organizacijos pabrėžia, kad festivalis 
yra organizuojamas sovietų vien politiniais tikslais, o ne siekiant 
patarnauti jaunimo interesams.

Jame, kaip paprastai, t-ua puo 
lami tie kraštai, kurie neprita
ria sovietų politikai. Komunisti
nės jaunimo organizacijos, — 
sakoma toliau Amerikos jauni
mo laiške, — neabejotinai paro
dė savo tikrąjį veidą, pritarda
mos brutaliai sovietų intervenci
jai, užgniaužiant vengrų tautos 
sukilimą prieš komunizmą.

Pabėgo j laisvę
FORMOZA, birž. 25. — Tris

dešimt penki raudonųjų kalinti 
kiniečiai, užmušę savo komunis
tinį sargybinį, ištrūko į laisvę ir 
laiveliu atplaukė į Formozą iš 
Keelung vietovės. Visi kiniečių 
buvo nuoširdžiai sutikti.

Festivalis ir kraujas
Tie, kurie mano, kad galima 

šokti Maskvos gatvėse festivalio 
metu, teprisimena, kas vyko Bu 
dapešto gatvėse pereitų metų 
lapkričio mėnesį, teprisimena 
tai, kaip sovietinės jaunimo or-

buvo netvarkoj važiuodamas nuo ganizaci jos pateisino brutalų so 
Ohio, III., ir 10 mylių kely jis vietinių dalinių elgesį su Vengri-
šokinėjo į šonus priversdamas 
bėgti į šalį kitus vairuotojus.

Musulmonai rems 
Alžiriją

DAMASKAS, Sirija, birž. 25. 
— Musulmonų religijos lyderių 
konferencija nutarė remti Alži- 
rijos kovotojus už laisvę. Dele
gatai iš Sirijos, Tuniso, Maroko 
ir Alžirijos nutarė remti „šven
tąjį karą“ prieš Alžirijos priešus 
prancūzui.

jos studentais, kovojančiais už 
krašto išlaisvinimą.

Tokį pareiškimą paskelbė 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Studentų Sąjunga, kuri apjungia 
800 tūkstančių studentų, studi
juojančių daugiau negu trijuose 
šimtuose kolegijų bei universite
tų.

Be apeliacijos
KAIRAS, Egiptas, birž. 25. —- 

Dvejų britų, nuteistų už šnipinė
jimą, advokatas pareiškė, kad 
jie neduos dėlto augštesniam teis 
mui skundo. Už šnipinėjimą 
Swinbum 51 m., nuteistas 5 m. 
sunkiųjų darbų kalėjimo, o Zarb, 
37 m., 10 m.

G«n. ThormM S. Power

Gen. Thomas Power, 52 m. am
žiaus, yra naujai paskirtas Stra- 

i teginės oro komandos viršininku.
! Pirma toj vietoj buvo gen. Curtis 
Į LeMay, antrojo pasaulinio karo 
1 metu bombardavęs Japoniją.
I (INS)

Stipresne negu

Hiroshimoj
ATOMINIŲ BANDYMŲ VIE

TA, Neyada. — Praeitą pirma
dienį susprogdinta atominė bom 
ba buvo didesnė negu ta, kuri 
antrojo pasaulinio karo gale bu
vo numesta ant Hiroshimos. Ste/
bėtojai sako, kad sprogimas bu
vo kaip sekundės saulėtekis. 
Sprogimas buvo girdėti net už 
300 mylių. Mokslininkai, kurie 
tyrinėjo sprogdinimą, pasakoja, 
kad už 14 mylių buvusiam pasta 
te išlakstė durys ir apgriautos 
sienos. Virš 1000 karinių stebė
tojų sekė sprogdinimą, iš specia
liai įrengtų slėptuvių. Stebėto
ja) iš Las Vegas pasakoja, kad 
atominiai debesys sudarė dvigu
bą grybo formos stulpą. Karei
vių uniformom aprengtų kiaulių 
mažas skaičius parodys kaip vei 
kia radioaktyvūs spinduliai.

Paštas laimėjo saugaus

važiavimo premiją
VVASHTNGTON, birž. 25. — 

Pašto departamentas praeitą pir 
madienį laimėjo saugaus važia
vimo premiją. Pašto viršininkas 
gen. A. E. Summerfield pranešė, 
kad praeitais metais buvo nau
dojama 70,000 susisiekimo prie-

Gromyko sukvietęs apie 50 už
sienio korespondentų perskaitė 
jiems apie pusantro tūkstančio 
žodžių pareiškimą. Tai buvo tik
rai keistas ir niekuomet nevar
totas pasikalbėjimas su užsienio 
korespondentais. Jie ne tik ne
galėjo duoti jokių paklausimų 
ministeriui Gromyko, bet nei mi 
nisterijos valdininkams. Tai bu
vo Gromyko pirmoji „konferen
cija“ su užsienio žurnalistais, po 
to kai jis perėmė ministerio pa
reigas iš pirmiau buvusio Dimi- 
try Šepilov.

Gromyko grūmoja
Gromyko perskaitė ištrauką iš 

Norstad pareiškimo, kurį jis bu
vo davęs Amerikos Senato užda
rame posėdyje, birželio 7 d. už
sienio reikalų komisijai. Jisai pa 
reiškęs, kad Vakarų sąjunginin
kai dabar yra tie kpajėgūs, kad 
gali sunaikinti visa, kas tik yra 
svarbesnio kariniu atžvilgiu.

Atsakydamas į generolo Nor
stad pareiškimą" Gromyko pažy
mėjo, „kad tokia pat galimybė 
lėktuvams yra nuskristi ir su
naikinti tuos, kurie tokius grąsi- 
nimus pareiškia“.

Kori išsiteisinti
„Jeigu Amerika tikrai nori pa 

siekti gen) rezultatų nusiginkla 
vimo konferencijoje, kuri dabar 
vyksta Londone, tai tokio pareiš 
kimo, kaip kiršinantis pareiški
mas NATO kariuomenės vado, 
neturėtų būti“, sako Gromyko.

Sovietai nori panaudoti Gro
myko pareiškimą nusiginklavi
mo konferencijoje, kad visą bė
dą galėtų suversti sąjunginin
kams už atsiradusius toje kon
ferencijoje nesklandumus. Dar 
kiti galvoja, jog sovietai yra per
daug susijaudinę, kad komisija 
prie Jungtinių Tautų įrodo so
vietų kaltę už įvykusius ir da
bar vykstančius žiaurumus Ven
grijoje.

Gavo pasitikėjimą
PARYŽIUS, birželio 25. — Va 

kar prancūzų parlamente prem
jeras Mauriee Bourges - Mau- 
noury laimėjo parlamente pasi
tikėjimą. 42 m. amžiaus premje
ras laimėjo kovoj dėl pajamų mo 
kesčių pakėlimo 251 balsu prieš 
210. Tuo pasitikėjimu išvengta 
dar vienos vyriausybės krizės.

Bus teisiamas Nagy
VIENA, birž. 25. — Austrijos 

sostinės laikraščiai skelbia, kad 
buvęs Vengrijos premjeras Imre 
Nagy grąžintas į Budapeštą kur 
manoma bus viešai teisiamas.

TRUMPAI Iš VISUR
• Akt. Jackie Cooper pagau

tas Mojane, Calif., važiuojant 
automobiliu 145 mylias per va
landą. Aktorius policijai teisi
nasi, kad tevažiavęs tik 100 my
lių.

• Keturiolika žmonių sužeis
ta kai 500 žiūrovų susimušė šu
nų lenktynėse, Londone, Angli
joje.

• Vakarų sąjungininkai pra
dėjo keturių dienų manevrus Vi
duržemio jūroj.

• Penkiolikos metų berniukas 
įkrito į šulinį netoli Highland, 
Ind., ir prigėrė.

• Virginia ir Philippinų vals
tybes birželio 24 d. palietė stip
rus taifūnas. Vėjas pūtė apie 
150—180 mylių per valandą. Lai 
vai ir lėktuvai buvo įspėti neju
dėti iš vietų.

• Lietuvos švietimo ministe
rijos organe „Tarybinė mokyk
la“ (5 nr.) švietimo ministerio 
pavaduotojas J. Kavaliauskas 
rašo apie priemones lietuvių ir 
rusų kalbų bei literatūros dės
tymui pagerinti.

„Pradinėse mokyklose žymi 
dalis mokinių dar neįgyja tvir
tų gimtosios rašomosios ir šne
kamosios kalbos įgūdžių, taip 
pat silpnos mokinių žinios iš ru
sų kalbos... Respublikos mokyk
lose dar yra daug mokinių, ku
rie ne tik V—VII klasėse, bet ir 
baigdami vidurinę mokyklą, ne
moka pakankamai lietuvių bei 
rusų kalbos ir literatūros“. Tokie 
švietimo ministerio pavaduotojo 
pasisakymai rodo, kokiame ly
gyje yra dabartinės Lietuvos mo 
kyklos.

• Po keturių dienų streiko, ja
ponai studentai barzdom apžėlę,

tikano observatorijos mokslinin- permirkę lietuje ir alkani strei- 
(kai galės atlikti‘visus astrono-, ką nutraukė birželio 24 d. prieš

Galingas teleskopas 

Vatikane
VATIKANAS, birželio 25. — 

Šiomis dienomis Vatikano gele
žinkelio stotį pasiekė naujas ga
lingas Schmidt tipo teleskopas, 
kuris netrukus bus įrengtas Va-

monių, nuvažiuota 750,000, my-, tikano astronomijos observato- 
lių ir tebuvo tik 2.14 nelaimių 'rii°je Castellgandolfo viloj. Nau 
kiekvienam 100,000 nuvažiuotų 1 ja8is teleskopas yra pats moder- 
mylių. Tai yra mažiausias nelai-!n’aus’as dangaus skliauto ste- 
mių skaičius visoje pašto istori- |bėjimo įrankis, kurio dėka Va 
joje.

Stipriai puolė salą
TAIPEI, Formoza, birž. 25.— 

Raudoneiji kinai vakar stipriai 
bombardavo artilerijos ugnimi 
Quemoy salą. Tai buvo pats stip
riausias puolimas trijų metų bė
gyje. Buvo manoma, kad komu
nistai vykdys į salą išsikėlimą, 
tačiau jo nebuvo.

Panašiai kaip

supermenas
NEW YORKAS, birž. 25. — 

J. Klein, 51 m. amžiaus biznie
rius iššoko iš 15 augšto ir liko 
gyvas. Jis buvo paimtas į ligo
ninę ir ten konstatuota, šonkau
lių įlūžimai, sulaužyta kairioji

minius tyrinėjimus.
• Vienas arabas kareivis žuvo

Negeb dykumoje susirėmime su 
Izraelio kariais.

policijos vyr. būstinę Tokio. 
Streikas kilo kai policija suėmė 
dalį demonstravusių prieš ame
rikiečius.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Sukilėliai Alžire užmušė 29 prancūzus. 16 buvo užmušti 
netoli Aumale vietovės, kiti mirė pakeliui į ligoninę.

— 500,000 akrų plotą Alaskoj nusiaubė gaisras.
— Gvatemaloj nušauti trys sukilėliai, atakavę armijos bazę 

Son Jose.
— Bogotoj, Columbijoj vakar užmušta 31 asmuo ir daug su

žeista užpuolime kraštą valdančios juntos, kuri turi valdžią nuo 
gegužės 10 d., kada buvo pašalintas prez. Pinilla.

— Adm. Arleigh Burke, JAV laivyno operacijų šefas, atvyko 
į Neapolį, Italiją, aplankyti JAV 0-to laivyno Viduržemio jūroje.

— Armijos pulk. J. C. Nickcrson, jr., 1/1 m. amžiaus yra tei
siamas už šnipinėjimą armijos teismo Huntsville, Ala., ir prisipa-

• Gaetano Qua<įliariello, bu
vęs Neapolio universiteto rekto
rius, žinomas Italijos chirurgas'
mirė šiomis dienomis. J popiežiš-; alkūnė ir kiti sužeidimai. Padė-! žino kaltu dėl nepaklusnumo, bet ne dėl šnipinėjimo. 
ką Mokslų akademiją buvo pri- tis pavojinga. Spėjama, kad šo- — Darbo departamentas praneša, kad gegužės mėn. pragyve- 
imtas 1942 m. kėjas turėjo sunkumų biznyje, nimas pabrango trim ketvirčiais cento.
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Jaunimo kongresas ir mes
Skautui,-ei yra įprastas orga- 'Kam man priklausyti lietuvių or 

nizuotas darbas, kuris nuo pir- ganizacijoms ar rūpintis Lietu- 
mos skilties sueigos tęsiasi visą vos išlaisvinimu, jei tai neduoda 
jaunystės laikotarpį. Iškylos, man jokios p faktiškos naudos? 
stovyklos, sueigos, minėjimai y- Šios ir daugybė kitų problemų 
ra ne vieno asmens, bet kelioli- šiandien sukasi dažno jaunuolio,- 
kos, kelių dešimčių ar šimtų dar ės (apie suaugusius čia nekal
bas. Skiltis, nors ir geriausia bame!) mintyse, nerasdamos at
būtų, nesurengs “skautoramos”, sakymo bei teisingo ir įtikinan- 
kad sutrauktų tūkstančius žiūro- čio sprendimo.
vų, neužpildys gatvės lojalumo:
paradu, neišleis žurnalo ir neat-l ' Visi dalyvaukime! 
liks daugybės kitų darbų, ku-| 
riems reikalinga daug rankų iri 
didelio jaunuomenės būrio.

Pareiga tautai
Gyvename krašte, kuriame in

dividui paliekama didelė laisvė 
apspręsti savo likimą. Pareiga 
kitam padėti čia dažnai sumai
šoma su materialine nauda, ir 
artimui (net tautoms) pagalbos 
teikimas dažniausiai priklauso 
nuo biznieriškų išskaičiavimų. 
Individo nuomonė ar idėja yra 
tik tiek verta, kiek ji turi pri
tarėjų minioje ir, norint būti iš
girstu, reikalinga didelio būrio 
bendrai šaukiančių vienu balsu. 
O kas gali geriau sušukti, jei 
ne žydintis, idėjomis ir mokslu 
apsišarvavęs lietuviškas jauni
mas: “Žiūrėkite, m<s esame at
stovai tos tautos, kuriai jūs pa
likote nešti baisią komunistinės 
vergijos naštą, ir mes reikalau
jame teisingumo!”

Minimos problemos yra mums 
visiems bendros ir jas geriausia 
spręsti bendromis pastangomis, 
prie vieno stalo. Įvairių nuo
monių bei idėjų atstovavimas to
kių problemų sprendime yra bū
tinas, kad priimtos rezoliucijos 
nepaliktų žodžiais, bet pavirstų 
darbais. Jaunimo kongresas 
Chicagoje, Morrison viešbutyje 
š. m. birželio 29 — 30 dienomis 
ir yra skirtas dabarties proble
mų nagrinėjimui, kad išdavoje 
būtų galima suplanuoti ateities 
jaunimo žygius. Gi neplanuoja
mas darbas paprastai baigiasi 
paprastu bankrotu.

Kiekvienam skautui yra ne
sunku suprasti Jaunimo kongre
so reikšmę ir svarbą. Nekartą 
skautui,-ei iškyla anksčiau "mi
nėtos problemos, juo labiau, kai 
pasitaiko tiek daug progų išei
ti iš savojo kiemo į įvairių tau
tybių jaunimo sąskrydžius. La
bai plati ir augšto lygio Jauni-

linka be abejo paliks gilų įspūdį 
kiekvienam kongreso dalyviui. 
Nesakome, kad kiekvieno skau
to,- ės pareiga yra dalyvauti Jau 
nimo kongrese, bet sakome, kad 
tai yrą didelė privilegija kiek
vienam, nes tokios progos retai 
tebūna ir nedalyvavimas tokioje 
šventėje būtų daugiau negu nuo
stolis susipratusiam skautui ar 
skautei.

METINE A. S. S. STOVYKLA

Š. m. liepos 1 — 7 dienomis ne
toli New Buffalo, Mich., įvyks 
VII akademinė vasaros stovyk
la. Stovyklos vadovybė: f ii. 
sktn. V. Stasiškis — viršininkas, 
šen j. R. Kezys — adjutantas, 
tėvas J. Raibužis, SJ, — kape
lionas.

Kiekvienai stovyklos dienai 
yra numatyta skirtinga progra
ma — paskaita, pašnekesys, į- 
vairių sekcijų diskusiniai pašne
kesiai, o vakare tai dienai pri
taikytas laužas. Kiekviena die
na turės savo prasmę. Bus se- 
kenčios dienos f Tėvynės diena, 
Literatūros diena, Ideologijos 
diena ir kitos. Tėvynės diena 
sutaps su JAV Nepriklausomy
bės švente, kurios metu prof. 
Stp. Kolupaila skaitys paskaitą 
“Ką mes rasime Lietuvoje?” Ki 
ti prelegentai ir jų paskaitos: 
f ii. K. Palčiauskas — “Skautų 
ideologija”, fil. kun. Nekrašas 
— “Tauta ir jos esmė”, fil. Br. 
Kviklys — "Lietuvių politinės

partijos, rezistenciniai sąjūdžiai 
ir jų siekimai”, t. n. I. Čepėnai
tė — “Lietuvių charakterio bruo 
žai”, fil. V. Černius — “Nukul- 
tūrėjimas lietuvaičių gimnazis
čių grupės”. Fil. Černiaus pa
skaitos pagrindu yra jo tezė, ku
rią jis apgynė Chicagos univer
sitete magistro laipsniui gauti. 
Visą stovyklos programą pra
ves fil. A. V. Dundzila. ASS 

I
NAUJI DIPLOMAI

Šis pavasaris yra ypatingai 
džiugus ne tik Akademiniam 
Skautų Sąjūdžiui, bet ir visai lie 
tuvių bendruomenei išeivijoje. Į 

' Išblaškyti mūsų sesės ir broliai ( 
pasiekė augštojo mokslo laips
nius. Štai mūsų nariai, sėkmin
gai baigę augštąsias mokyklas. 
Bakalauro laipsnį įsigijo N. Ab- 
raitytė, I. Čepnėnaitė, J. Drąsu- 
tytė, R. Kliorytė, I. Pesytė, G. 
Stepaitytė, R. Stravinskaitė, R. 
Bajoraitis, V. Germanas, K. Je- 
čius, A. Kudrika, G. Penikas ir 
A. Stepaitis; magistro laipsnį 
gavo V. Černius ir A. Kliorė. 
Nuoširdžiai sveikiname ir linki
me geriausios sėkmės tolimesnė
se studijose bei profesiniame 
darbe.

J RYTIN. PAKRAŠČIO SKAUTŲ 

VYČIŲ STOVYKLA

Šiais metais pirmą kartą At
lanto pakraščio istorijoje yra 
organizuojama visiems šio rajo
no skautams vyčiams ir kandi

datams keturių dienų stovykla. ( 
Stovyklos vadovybė numato, I 
kad stovykla praeis intensyvioji 
darbo nuotaikoj. Darbotvarkėj j 
numatyti žygiai, matavimai iš 
akies, šaudymas, pionerija, pir-, 
moji pagalba, naktinis uždavi-1 
nys, plaukimas, sportas bei te-1 
oretinės paskaitos ir laužai.

Stovyklos laikas — liepos 3 d. 
vakaro iki liepos 7 d. vakaro. 
Vieta — So. Woodstock, Conn., 
Ericksono ūkyje (netoli Putnam, 
Conn.), kur pernai buvo Nemu
no — Neries stovykla. Stovyk
los vadovybė: ps. V. Pileika — 
viršininkas, ps. A. Bobelis — ko 
mendantas, v. si. K. Stasiuke- 
vičius — ūkio reikalų vedėjas, 
ps. dr. kun. V. Cukuras — kape
lionas. Užsiėmimų instrukto
riais bus sktn. R. Šilbajoris, ps. 
A. Banevičius, ps. J. Raškys ir

(Nukelta į 7 psl.)

Trečiadienis, 1957 birželio 26

VIKTORO K O Ž ( C O S 
Lietuviška, gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6769 8. WESTERN A VE. PR 8-9633

Ofiso Ir buto tol. Ol.yniplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečiad. 

ir šeštad. tik 10—12 vai.

“Daug rankų didžią naštą pa- , . , ,.i „ i - . o „ mo kongreso programa, nnkti-kelia , sako musų patarle Ran-1 . . , _' niai kalbėtojai bei kultūrine ap-kos ypač yra reikalingos tada, 
kai nešama svarbi našta ir kai 
ją reikia augštai iškelti. Nesi
baigianti apeliacija į laisvojo pa
saulio sąžinę dėl vergijos Lietu
voje ir lietuvių tautos naikini-' 
mo Sibire yra toji našta, kurią 
mes nuo pečių turime pakelti 
virš galvų ir dar kartą visiems 
parodyti.

Rezistencinis darbas nebegali 
būti ilgiau paliekamas tik mūsų 
vyresniesiems. Reikia jaunosios 
kartos tvirčiausioms pajėgoms 
įsijungti į augštesnes instituci
jas, negu Lietuvių Studentų Są
junga, bedirbant visų lietuvių ge 
rovei.

Savos problemos

Gyvename aplinkoje, kurioje 
žmogaus dvasinių vertybių gra
dacija nekartą skiriasi nuo mū
siškės, suformuotos dar senutė
je Europoje.

— Ar man svarbu, kokios 
tautybės buvo mano tėvai! — 
pasakys dažnas Amerikos jau
nuolis.

— Kodėl čia begyvenant svar 
bu man palikti lietuviu? — pa
galvoja nevienas mūsiškis jau
nuolis. Kodėl man klausyti tėvų, 
auklėtojų, kurie atrodo toki ne
praktiški? Kodėl man studijuo
ti universitete, jei geriau uždirb
siu būdamas mūrininku? Kodėl 
man kurtį lietuvišką šeimą, jei 
amerikietės tokios gražios, ar a- 
merikiečiai toki nuolaidūs vy
rai? Kam man skaityti savąją 
spaudą, jei anglų kalba daug 
didesnis pasirinkimas? Kam 
man kalbėti lietuviškai, jei mo
kykloje mokausi anglų kalba?

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sėdėti Ir naktimis 
ihlegotl nes Jų užsisenėjuslos žaiždos 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvl 
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimą Ilgos vadinamos PSORIA- 
8IS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
tarpptrščlu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiflstančios suskllstos odos dedlr- 
vlnių, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolė nuo li- 
vlršlnlų odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et., $1.26, Ir 13.50.
Pirkite vaistlnėseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Milwaukee, Wlsc., Ga- 
’-v,Ind. ir Petrolt, Mi- 
chlgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order J

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

Duoną Ir įvairias ektnlngae 8 
hulkutee kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8889-41 8. Lituanlca Avė.

Tel. CLlffside 4-6376 
Pristatome J visas krautuve* 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame J visus artimuo
sius miestus.

%

JON MULKIUI,T) KAS
J. G. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas

Tranzistorinių radijų prikraunamų baterijų užtenka ligi

10,000 VALANDŲ
Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai, vėdintuvai

2512 W. 47th St. TeL FRontier 6-1998
Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1088

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pletkietvlca, sekr. Ir advokatas. ) {• »
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojoms patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta Iki 010,000.

Darbo Valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. Ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o ėešt. nuo 9 Ud vidurdienio

f

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

tik

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEIJX A. RAUDONIS, NELLIE BERTUOS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roesevelt Road Talei. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:80.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Ravings Bendrovės praeitimi, nno pat jos įsikfirimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių sangumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinins pas mos gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, angštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, nž kuinuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Ravings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nž Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigas paštu.

Rašykite dėl informacijų. Musų turtas $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. TeL GRovehilI 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nuo 12 Iki 8, antradienį Ir penktadienį nno 9 Iki 4, ketvirtadienį nno 9 lld 8 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nno 9 Iki 2 valandos po pietų.

PERKRAUSTAU
BALDUS

Vietoje ir iš toliau
K. E 1 D U K 0 H 1 S

2813 W. 91st St, Chicago, Hl. 
Tel. PRescott 9-2781

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West 51st Street
Priima ligonis pagal susltarlma 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 Iki 9 vai 
p. p. kasdien išskyrus trečiad Ir
šeštad.

Res. tel. GRovehilI 6-6603

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt.
1—4 >r 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinimą —

6822 South YVeetern Avenue 
vai., kasdien 10-12 vai. L 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso tolefonas: PR 8-3220
Res tetof. WAlbrook 6-6076

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue 

'Kampas 47-tos ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

Seštad. 2—4 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

"ii. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-0 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenue 
Chicago 20, Iii 

telefonas REpublIc 7-4000 
Reztdenda: GRovehilI 6-8161

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:10 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 lkt 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tol. Vlrglnia 7-0036. 

Reridenddos tel. BEverly 8-8344
Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-D700 

Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2464 Weet 71st Street 
(71-os ir Oampbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. YArds 7—1166 
ReaMendjoe — 8Tewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

766 We«t 86«h Street 
(kampu Halsted Ir 85-ta gatvė) 

YAL. 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kaa- 
dlen Išskyrus trečiadienius Atidarė 

šeštadieniais 1—t vai.
Tel. WAIbrook 6-3670

Res. HlUtop 6-1660

Or. Alexander J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Hedical Center 
6182 South Kedzle Avenue

VAL. 3—4 p. p. Ir nuo T—D ▼. vak.
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-9199
DR. š. JEIKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ. 
(LIETirVTg GYDYTOJ AB)
2600 Weat 68rd 8treet

VAL kasdien nuo 8—«p p Ir T:B«
Iki 9 vai. Trečlad. 1r fteftt. uždaryta.

Tel. REliauos 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

• 'YTOJAS IR CHIRURGĄ
H-'-v: VIH G y | I V •<•(.(.1 A M

8925 W«st 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 

penktad. nuo i—4 p .p. 6:30—8:30 
vai. vak. Trečlad. ir fteštad. 1—4 v. 
P P.

Tel. ofiso Ir buto Ohympte 2-4160
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St., Cicero 

Rez, 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. Ir «-! vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 1-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL, Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak pirm. antr., ketvirt 6-8:10 ▼ 

Trečlad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALI STB

7166 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) ( 

Pirniad., antrad.. ketv ir renktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad 11 
vai. ryto Iki 3 vai. popiet

Office tol. RE 7-1168 
Kės. tol. WAlbrook 5-3766

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-0700 
Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialybė — vidaus Ilgos
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 9-—11 ryto ir 4—8 v. v. 
Šeštadieniais 9—11 ryto ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Office: 10748 doutb Mlchigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St, Beverly Hiils

Vai: kasdien nuo 6 v. v. Jkl 9 v. vi.į 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

išsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — Pllllman 5-6766 
Buto — BEverly 8-8946

« P. ŠILEIKIS, 0. P.
■J Ortbopedaa - Protozlama

'’Y Aparatai-Protezai, Med. ban 
* dažai Spec. pagalba kojom

(Arelį Supports) Ir t. t.
Vai . 9-4 Ir 6 8 fleštadienAls 9-1
OKTHOPEDIJO8 TECHNIKO? UAB
2850 W. 68rd St, Chleago 29, III 

Tel. PRospect 8-6084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 425n W. 68rd St 
Ofiso toL RElianee 6-4410 

Rezld. telef. GRovehilI 6-0617 
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m.

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

Ofiso tol. CLlffside 4-2806 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermltage)

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

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 Nortb VVaeker Drlve 
(Clvlc Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. C Filtrai 6-2204

•002 VVeat 16th Str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8, Seštad. 1-2 vai 

Tel. TOvmhall 3-0060 
Kitu laiku ir trečlad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v.. Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., Seštad. 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-6105

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

55454 West 71st Street
(71st ir Campbell Avė.)

Valandos: Kasdien nuo 2—4 ir 6—-8. 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

8267 South Halsted Street
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PRospect 6-0400
Rezld. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčiatė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

Telefonas GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU LIGŲ 8PECTALISTD 
— PRITAIKO AKINTUS —

Valandos: 9—12 Ir 7-1 v. v pagal 
mialtarimą Išskyrus trečiadienius.

1422 W. Malųnetts Road

Ofiso HEmlock 4-6815 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susltarlma 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 Iki 12: 2—6; 7-9. 

Seštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayette 8-4040.

Namų — CEdarerest >-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8259 South Halsted Street 

Kasdien >—7 vai. vak. Seštad. nno
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlotory 2-1484. Resid. 2487 
W. «2nd St., tol. RepubUo 7-8818.

Ofiso telefonas — Rlshop 7-2626

DR. .AL RAŠKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzle Ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
BPEC. OHIRURGINB8 IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
Teh-f. REpublIc 7-2200 

VAL.: Pirm., antr., Kert., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
SeSt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, OpL 

Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 
keičia stiklus Ir rėmus 

4456 S. OaUfornia Ava .TA 7-7881
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
daryta), fteštad. 10 ryto iki S v. p. p. 

uždarytas

T«L ofiso VIctory 2-1681
llr-/,. VIctory 2-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 8lst Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių 

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

Tel. ofiso PR. 3-6446, rez. HE.4-3166

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

2420 Weet Marųuette Bd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso OA 6-0267, rez. PR. 6-6660 

Rezld. 6600 8. Artenlan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETI rVTS AKIŲ GYDYTOJAS

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1830 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 85th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre 
čia d. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29. III.

DRAUGAS

THE IJTHUANIAN DAILY FRIEND
4545 W. 68rd SL, Chicago 29, IlUnols, Tel. LUdlow 5-9500

Bntered as Recond-Claas Matter March 11, 1916, at Chicago. rillnots 
Vnder the Aot of March I, 1879

Mernber of the Cathollo Press Aas’n 
Puhltahml dally, evept Rundaya. 

hy ths
Uthnsnlšn Cathollo Press Roelaty 
PRENUMERATA: Metams
Ckloagol ir CloeroJ 19.00
KUur JAV Ir Kanadoj 18.00
HMenyJe 111.06

8TTB8CRIPTION RATE8 
18.00 per year outside of Chlca< 
19 00 per year in Chicago 4b Clnsr 
88.00 per year In CanAda 
Eorelgn 811.00 per year.
% metų i mėn. i

5.00 89.76
84.60 |2 60

88 0986 60

m6a
ll.ll
11.61
tl.SI

Ked.kclja straipsnius 
sauso. |S«s grąlHnn tik lt 
Beatsako. Mkalblmų kainos

taiso savo uuošlara Nssunaudotų atralųaula as 
anksto susitarus Redakotja n« skelbimų tortor 
srlstunAlamos gavus
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TARPTAUTINIS GYVENIMAS
Septynioliktoji Ispanijos katalikų socialinių studijų savaitė 

šiomis dienomis buvo Pamplonoje. Popiežius Pijus XII parašė 
laišką socialinių studijų savaitės dalyviams. Studijų tema buvo 
tarptautinio gyvenimo problemos.

Popiežius Pijus XII laiške pastebi, kad kaip reakcija prieš 
du pasaulinius karus ir prieš naujus naikinančius ginklus tarp 
atskirų asmenų ir tautų vis didėja troškimas surasti saugias 
priemones, kurios galėtų žmonijai užtikrinti taiką. Šios taikos 
pagrinduose turi būti dedamas tas Evangelijos principas, kad 
visi žmonės sudaro vieną šeimą, kurią jungia jos narių ta pati 
kilmė, ta pati prigimtis ir tas pats tikslas.

“Šis pagrindinis faktas”, rašo toliau Pijus XII, “kad visi 
žmonės turi tą pačią prigimtį ir yra skirti tam pačiam tikslui, 
skatina asmenis ir tautas nelaikyti vieni kitų svetimais, bet 
harmoningai tarp savęs santykiauti, bendradarbiaujant ir pa
sikeičiant vertybėmis”.

Pabrėždamas moralinio pagrindo reikalingumą valstybių 
tarpusavio santykiuose tarptautinėje bendruomenėje, Pijus XII 
primena, kad, kaip asmens gyvenime moralės stoka gimdo 
nuodėmę, taip ir tarptautiniame gyvenime iššaukia baisias ka
tastrofas, nes prie to veda (perdėtas tautų egoizmas bei savos 
naudos statymas augščiausia veikimo norma. Valstybių tar
pusavio santykiai negali būti įkvepiami vien aplinkybių, negali 
remtis vien nauda ar jėga, bet privalo turėti teisinį pagrindą, 
kuris yra ne kas kita, kaip tautų teisė, įdiegta pačioje prigim
tyje. Tarptautinės bendruomenės uždavinys bus iš vienos pu
sės sutaupyti ginklavimosi išlaidas, iš kitos — jieškoti pusiau
svyros tarp gėrybių gaminimo ir padalinimo tarp tautų. Laiš
ką baigdamas, popiežius Pijus XII reiškia džiaugsmą katalikų 
pastangomis pagreitinti tarptautinės bendruomenės organi
zavimą. 1 ... i

Šia proga reikia pasakyti, kad krikščioniškasis kelias yra 
kurti kultūrą ir civilizaciją dvasiniais pagrindais taip, kad dva
sinės vertybės persunktų visuomeninę akciją ir ją įprasmintų.

Pažvelgus į raud. Kiniją
Gyvenimo stebėtojai turi duomenų, kad Kinijoje komu

nistinis režimas pergyvena didelę krizę. Tai patvirtina ir Kini
jos komunistų vado Mao Tse-tung kalba, pasakyta Peipinge pra
ėjusių metų vasario mėnesį. Tik šiomis dienomis Peipingo ra
dijas paskelbė tos kalbos mintis.

Mao Tse-tung jieško švelnesnės linijos, kad apramintų ne
patenkintus komunistiniu režimu kinus. Bet Mao armija prie
šinasi Peipingo naujai, švelnesnei linijai. Mao “tvarko” maiš
tingus karininkus.

Raudonosios Kinijos ekonominis gyvenimas nepaprastai šlu
buoja. Ekonominis “planas” neveikia taip, kaip buvo laukiama. 
Kaimiečiai streikuoja prieš kolchozus.

Kinijos komunistų partija tarp savęs ginčijasi. Mao įsiki
šo. Ne paslaptis, kad Kinijoje stiprėja pasipriešinimo dvasia 
komunistiniam režimui. Peipingas šį reiškinį vadina priešrevoliu
ciniu sąjūdžiu.

Kinijoje, Sovietų Rusijoje ir kituose sovietų pavergtuose 
kraštuose bus skurdas ir augs pasipriešinimas, kol ten nebus 
pripažintos pagrindinės žmogaus teisės ir pareigos.

“Išvaryk Dievą — taį išvarysi teisingumą”, skelbia Pijus X, 
reikalaudamas, kad “tautos grįžtų ir gerbtų dieviškąją didybę 
ir suverenumą”. Tikrai negalima laukti sugebėjimo iš politikos 
be Dievo, kuri yra tik politika be teisingumo ir meilės. Patys 
krikščionys turi suprasti šią tiesą, kad Dievas nori turėti savo 
vietą — pirmą vietą — visuomenėje, kuri be Jo yra paskirta 
skendėti visuomeninėje neteisybėje ir politinėje netvarkoje.

Visuomenė, kuri negerbia ir nebijo Dievo, yra pasmerkta 
bijoti žmogaus. O dabar mes žinome, koks kietas yra žmogus 
kitam žmogui, kai jis priklauso tik nuo pats savęs.

Kas tik yra įsitikinęs krikščionybės teisingumu, turi būti 
logiškas ir nepritrūkti drąsos savo mintyse ir veiksmuose eiti 
iki galo, garsiai viešai teigdamas Dievo teises į visuomenę. Kai 
Dievas yra išmestas iš žmonių tarpo, patys įvykiai gimdo klai
das. Tuomet, vietoj dieviškosios išminties, žmonių kvailumas 

. žiauriais ir skausmingais sužalojimais vykdo žmonijos istorinę
raidą.

VAKARŲ VOKIETIJOS KOMUNISTAI 

NORI GRĮŽTI NAMO
Z. ANTAŠIUS, YVisconsin

Kai praeit lis metais Vakarų į diug prastesnes darbo sąly- 
Vokietijos vyriausybė davė įsa- ’as, negu jie turėjo Vakaruose, 
kymą uždaryti komunistų par ir dargi be teisės kritikuoti dar- 
tiją, komunistus rado tam ne- čo vadus, be teisės streikuoti, ko 
pasiruošusius. Saugumui pavy- nors reikalauti, ar ką nors pra- 
ko surukti nemažą kiekį centro sitarti apie geresnį darbininko 
ir padalinių archyvų bei kitų gyvenimą Vakaruose, 
priešvalstybinės veiklos slaptų
dokumentų. Daugybė Vakarų 
Vokietijos vadovaujančių komu 
nistų, žinodami,kad iš anos kon 
fiskuotos medžiagos paaiškės 
jų pragaištinga veikla, spruko i 
Rytų Vokietiją, kur jie buvo su 
dideliu triukšmu priimti, kaip 
Vakarų Vokietijos didvyriai, ko 
votojai už pasaulio taiką, lais
vės kankiniai. Vadukams išlaks 
čius, kilo panika ir eilinių tarpe.
Daug eilinių, bijodami, kad vie 
toj vadų nebūtų jie apkaltinti ir 
baudžiami už priešvalstybinę 
veiklą, irgi patraukė per žalią 
sieną į Rytus, tikėdamiesi ten 
rasti tikrą darbininkų rojų.

Tačiau šiandien, praslinkus 
metams nuo anos panikos, be
veik visi pabėgusieji Į Rytus tuo 
komunizmo “rojumi” yra bai
siai apsivylę; mat, Rytų Vokie
tijoj jie rado visai kitą vaizdą, 
negu jie patys apie tai turėjo 
skelbti Vakarų Vokietijos dar
bininkijai. Išskyrus tik gal ke- 
lioliką, gavusių partijoj agitato
rių ir propagandistų šiltas vie
tas, visi kiti “didvyriai” pateko

Paskutinėmis savaitėmis Va- 
k>rų Vokietijos spaudoje pasiro 
dė visa eilė laiškų, rašytų anų 
pabėgusių komunistų savo gimi
nėms ir draugams Vakaruose. 
Iš tų laiškų matyti, koks dar 
vargingas darbininko gyveni
mas Rytų Vokietijoj po soci&liz 
mo botagu. Daugelis jų apgailės 
tauja buvę suklaid. komunistų 
varoma propaganda, ir dabar, 
pamatę komunizmą praktikoje, 
mielai grįžtų atgal į Vakarus, 
« 4 ten nebūtų baudžiami ar net 
*-«udomi. Pasirodo, kad Rytų 
Vokietijos komunistų vadeivos, 
matydami atbėgusiųjų komuni
stų nusivylimą ir bijodamiesi, 
kad jie, grįžę į Vakarų Vokieti
ją, neatidengtų tikros tiesos 
apie komunizmą praktikoje, ty
čia paleido “patvirtintą žinią”, 
kad visi grįžusieji j Vakarus ko
munistai esą slaptai Adenauerio 
policininkų sušaudomi.

Praeitą savaitę Liubeko dien
raštis “Luebecker Nachrichten” 
gana ironiškai aną “žinią” apie 
grįžtančių komunistų šaudymą 
“patvirtino”. “Tačiau jie bus su 
šaudyti ne Vakaruose, — rašo 
minėtas dienraštis, — o Rytų 
Vokietijoj; mat, Adenauerio po
licininkai anuos grįžusius “did
vyrius” perduos atgal Rytų ko-

komisijos pirmininkas, paskelbė 
viešą prekybos su raudonąja Ki
nija tyrinėjimą. Jis siūlo leisti 
Ameriko oro linijoms įsteigti paš munistams, gi komunistai su nu
to ir keleivių susisiekimą Kini- 
jon ir pasvarstyti Amerikos 
spaudos atstovų įsileidimo klau- 
siąm. Čia kertama sekretoriaus 
Dulles Kinijos “izoliavimo” sie
kimui.

4. Kaikurie vakarinių valsty
bių senatoriai (demokratai) sa
ko, jog užsienio kraštams remti 
skirti JAV doleriai nepasiekia 
tikslo, nes duodami be aiškių 
minčių ar sumanymų.

5. New Yorko senatorius res
publikonas Javits siūlo pradėti 
kultūrinių programų pasikeiti
mą su Sovietų Sąjunga.

Kodėl Senatas šiuo momentu 
susirūpino mūsų užsienio politi
ka? Tai todėl, kad gyvename 
įdomų momentą, kuriame kon
servatorių ir liberalų reikalai ne
tikėtai sutampa. Konservatoriai 
norėtų sustabdyti bilionų skyri
mą ginklams ir norėtų prekybos 
su Kinija. Gi liberalams atsibo
do nuolat kartojamos senosios 
pozicijos, kurios nieko nepasie
kia. Todėl Senatą užvaldė nuo
taika išnaudoti progas ir išspręs 
ti didelius klausimus. V.

klydusiais nuo Lenino kelio 
draugais, nors jie būtų ir krau
jo broliai, nekalba, už juos kal
ba jų kulkosvaidžiai”. Taip 
jiems ir beliko tik skūstis savo 
artimiesiems Vakaruose, nes ke 
lio atgal nebeturi.

NAUTILUS IŠMETI? INKARĄ SAN FRANCISCO

K-'- f. /*»
Atomine energija varomo povandeninio laivo N.autilus įgula, išsirikiavusi pa
radui ant denio kariniame uoste San Francisco. Povandeninis laivas žada 
pasilikti ten keturias dienas. (INS)

zavo streiką Ruhro anglių ka- biliais važinėjo ir net barzda su 
syklose, reikalaudamas dvigu- elektra skuto, gi Rytų Vokieti- 
bai didesnių algų angliakasiams, joj net prosui anglis turi aarbo- 
ir kurstė darbininkus nusikraty vietėje pasivogti ir išpūstomis 
ti “kapitalistų viešpačiais” ang- kišenėmis pėsti į namus keliau- 
lių kasyklose, dabar pats esąs, ti. O kiek tokių dar Vakaruose
paprastas, pigiai apmokamas i yra, kurie pilnai tebetiki ir te- j generolais ir nepatikimiesiems 
angliakasys raudonųjų vergijoj, beskelbia komunizmo rojų. Sa- galvas kapos, o dibar paaiškėjo, 

ko, kad “Vilnies” ir “Laisvės” kad reiks mirti eiliniu melagiu, 
redaktoriai nuo birželio 2 die
nos smūgio esą dar neatsipeikė
ję, baisiai nusiminę, nusivylę 
Chruščevu ir apgailestaują, kad 
Stalinas mirė nespėjęs įvykdyti 
jiems savo pažadą. Mat, tą die- 

Darbininkas H. W. iš Rosto- j ną Chruščevas pasikalbėjime su 
cko, Meckl., laivų statyklų, prieš! JAV spaudos žmonėmis, per
metus dirbęs Hamburgo laivų 1 duotame čia per TV, pareiškė, von iš Pietų Amerikos, 
dirbtuvėse ir visa gerkle rėkęs

kad tik jų vaikaičiai sulauks so
vietų santvarkos Amerikoje. Ir 
kur gi nenusimins nes jie visą 
laiką tikėjo, kad dar jie patys 
sovietų valdžioje dalyvaus mini- 

1 steriais arba taps raudonaisiais

be jokios vilties sulaukti švie
sesnio rytojaus. Jis prašo savo 
draugą prisiųsti jam anglinį, ne 
elektrinį, lygintuvą (prosą), 
mat elektra esanti per brangi, o 
anglių galįs kišenėse parsinešti 
iš darbovietės.

dėl ten darbininkų išnaudojimo, 
dabar rašo, jog jo akys “atsida
riusios, kai kišenė užsidarė”. 
Dirbąs dvigubai daugiau negu 
Hamburge, tačiau Rostocke iš 
savo algos trigubai mažiau reik 
menų tegalįs nusipirkti. Toliau 
laiške, rašytame savo sūnui stu
dentui, klausia jo, ką Vakarų 
Vokietijos vyriausybė darytų 
su juo, jei jis taip imtų ir atsi
rastų nanjie — Hamburge?

Tai šitokį gyvenimą “darbi
ninkų rojuje” atrado tie, kurie 
vakaruose skelbė komunizmą 
kaip darbininko išlaisvintoją iš 
kapitalistų vergijos. Vakarų Vo 
kietijoj jie rėkaudami automo- 
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RADIO PROGRAMA

S

Uet R&dlo Programa IA stotie. 
IYBM8, 1090 kll. sekmadieniais 12— 
12:80 vai. per pietus: liet. muzika 
dainos. Ir MagdutGs Pasaka. Blznlc

Kartais pasiskundžia gana at- Suu^Fio/totejSSiių
tuvy, 602 K. Broadvray So. Bostot 
87, Mase. Tel. So. 8-0489. Ten pa 
(raunama . Orausaa*

virai, pavyzdžiui: Leipcigo pabė 
gelis dienrašty “Leipziger Neut- 
se Nachrichten”, leidžiamame 
Vakarų Vokietijoje, Frankfur
te, išspausdintame laiške, rašy
tame iš Leipcigo (Rytų Vokieti
jos) savo broliui, gyvenančiam 
Vakaruose, aiškina, kad gyveni
mas Rytuose esąs gana sunkus, 
sunkesnis, negu jis galėjęs įsi
vaizduoti. Labai sunkiai dirbąs 
šešias dienas savaitėje su virš
valandžiais fabrike, tačiau savo 
automobilį, su kuriuo prieš me
tus pabėgo iš Vakarų į Rytus, 
turėjęs parduoti, nes nepajėgęs 
jo išlaikyti, per didelė praban
ga.

Kitas buvęs vadukas, kuris 
vos tik dar prieš metus organi-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllir

KADA IR KAM MOKAMOS

be Lenino medalių ir be antpe
čių, ir ne tik jiems, bet ir jų 
vaikams. Gi sovietinę Lietuvą 
jiems irgi nepatartina važiuoti, 
nes iš ten kelio atgal nėra. Vis
ką praradus beliks tik keikti sa 
vo ir sovietų konsulus, kaip 
anie lietuviai, grįžusieji Lietu-

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JŪSŲ BALDUS!
STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrginia 7-7097

MOVJNG

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
Hl - Fl PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% !
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANK’S TV & RADIO, INC-
3240 South Halsted Street Tek CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

Pensijos ir Pašalpos | Pradėtit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Siame leidinyje ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sodai Securlty) įstatymas su 
naujausiais 1950 metų papildymais, 
būtent: 1) Oficialus penslĮų Ir paSal- 
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus. 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 60 metų amžiaus 

Be to, Siame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų {statymas 
(Wonkmen’s Compensatlon), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
siželdimus kiek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
•'DRAUGAS”

4545 West 68rd Street 
CMcago 29, Illinois

Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.
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SENATAS NORI VIKRUMO 
POLITIKOJE

Bostono “Monitor” korespon
dentų biuro vedėjas Washingto- 
ne W. H. Stringer rašo:

Įdomu stebėti, kaip JAV Se
natas ragina Amerikos užsienio 
politiką būti lanksčia kaip tuo 
momentu, kada šiai politikai 
lankstumo iš tikrųjų reikia. Be 
abejojimo prezidentas Eisenho- 
weris už šitą paramą yra dėkin
gas. Mes gyvename dienomis, 
kuriomie vyksta dideli dalykai. 
Rodos, jog yra progos pasiekti 
“pirmą žingsnį” tikram nusigink 
lavimui. Pasaulis rimtai susirū
pinęs atominių bandymų pasek
mėmis, nes jos gali pavojingai 
užteršti visos žmonijos kvėpuo
jamą orą. švystelėja ir kitokių 
santykių su raudonąja Kinija 
proga. Visur čia reikia didelio 
atsargumo, atsakomybės ir ini
ciatyvos.

Prisiminkime, kaip JAV Se
natas, padėjęs Trumanui Mar- 
shallo planą ir Atlanto apsigy
nimo sąjungą sukurti, vėliau 
užšaldė sekretorių Achesoną 
Valstyliės departamente ir suri
šo jam rankas veikti. Dabar gi 
Senatas visokiais paskirų sena
torių pareiškimais tartum sako;

“Daugiau veiklos!” Valstybės 
Departamentas raginamas nesu- 
akmenėti senose pažiūrose. Reiš 
kiama minčių, kad kaikiurios už
sienio politikos linijos iš tikrųjų 
paseno ir iš mados išėjo.

Žvilgterėkime į senatorių min
tis.

1. Demokratų daugumos va
das Senate senatorius Johnson 
ragina eiti pirmyn, o nesitraukti 
atgal propagandos lenktynėse su 
Sovietų Sąjunga. Jis nebijo, kad 
komunizmo propaganda užkrės 
amerikiečius, ir siūlo kas savai
tę pasikeisti radijo programo
mis su Maškva. Šalia to John
son pasiūlė penkių punktų nusi
ginklavimo planą, artimą Eisen- 
howerio planui. Tokiu būdu pa
rėmė Stasseno pastangas Lon
done.

2. Respublikonų vadas Senate 
senatorius Knowland pasiūlė 
Maskvai pasitraukti iš Vengri
jos mainais su leidimu Norvegi
jai pasitraukti iš Atlanto sąjun
gos. Sumanymas galbūt nekoks, 
bet visgi įdomu, kad respubli
konų partijos senosios gvardijos 
vadas išeina su pasiūlymu ką 
nors daryti, nestovėti vietoje.

3. Demokratas senatorius Mag 
nuaon, Senato prekybos reikalų

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

136 tęsinys
— O jei neatsileis?
— Jis pyks mėnesį, du, bet nusileis. Ir tu nebėk 

iš namų. Kur aš akis dėsiu: mano vyras pabėgo. Mes 
turime laimėti. Viešpaties ranka tokia gera, tiek 
daug padarė, argi dabar ji bus rūsti.

Tuo metu klegėdamas ir gerai nusiteikęs namų 
laiptuose pasirodo vachmistras. Švarkas mėlynuoja, 
o veidai žydi. Supa portfelį. Pamatęs abu susėdusius, 
mosteli ranka.

— Ir ką taip ilgai kalbėjosi? — susidomi Sama
nė. — Sakė: naujienos, geros naujienos.

Vachmistrą lydi tėvas. Ir jis pažvelgia į prieklė
tį. Meistras tuoj atsikelia.

— Turiu grįžti prie darbo. Gerai, Samane, džiau
giuos! —

Abu nuskuba savais keliais.
Išlydėjęs policiją, Gimbutas užlipa ant naujos 

trobos. Keistu žvilgsniu numatuoja meistrą, įsikiša 
nykščius liemenės kišenėn ir juokauja. Atrodo gerai 
nusiteikęs ir vis kalba, kad šeštadienį dainuos ir 
ūžaus, jei pakels sparus. Apėjęs sodą, iškyla į laukus 
ir vėl grįžta toks paslaptingas ir keistas. Motina pir
moji nori sužinoti, ką sakė policija. Jis tik ranka 
pamoja:

— Pelai! — ir eidamas toliau mąsto. — Ir ne 
pelai! Kai išgirs, tai visi išgrius! Ir šitaip mūsų 
sviete ir mūsų laikais dedasi!

PRIE LINOS namų sustojo policijos vežimas.
— Ponas vachmistre, gal baltinius pasiūti?! — 

Lina išbėgo pasitikti ir atidaro vartelius.
— Šarka tu! — juokiasi Drąsutis. — Na, duok 

žandelį, pabučiuosiu! — Mergina pasilenkia, o vachmis
tras išstato lūpas, pabučiuoja į skruostą. — Koks ma
lonumas! — lipa iš vežimėlio ir pasiima portfelį — Aš 
tarnybiniais reikalais, ne dėl marškinių, — juokiasi 
pakimusiu balsu ir viduje apsižvalgo, sustoja prie siu
vamosios mašinos. — Va, tokį dalyką reiktų ir policijai 
įsitaisyti. Kas perdaug šneka, niekus tauškia, į laik
raščius rašo, taip ir suvarai lūpas bent keliom siūlėm. 
— Neiškentęs jis pamina mašiną ir tuoj atšoksta išsi
gandęs, kad negriebtų pirštų. Tada atsisėda ir išsiima 
iš portfelio popieriaus lapą. — Tamstele, dažnai čiul
bėjai pas Jalių, gal ką žinai, gal ką nugirdai dėl tų pi
nigėlių? — vachmistras juokiasi, pieštuku kaso de
šinį ūsą.

Į juoką ir Lina atsako tokia pat linksma gaida.
— Ponas vachmistre, aš amatininkė, sunkiai gy

venu. Bankelyje pinigų stirta. Aš paėmiau — ji taip 
juokiasi, kad vachmistras sužavėtas čiumpa jos ranką 
ir pabučiuoja.

— Taip ir maniau, kad tu nežinosi. Ir kam čia rūpi. 
Pinigai grįžo ir kvit.

— Be reikalo juos grąžinau! Lina šaiposi.
— Išdykėlis žvirblis, cho! Dabar pakalbėkim rim

tai. Tai buhalteris, Julius Rumšas, krito prieš Samanę 
Gimbutaitę.

— Juk ne jam toji mergina. Ir Samanei Gimbu- 
taitei reikia ramaus, tikro švento Juozapo, kaip meis
tras!

— Meistrelis, oho meistrelis! — Drąsutis išpučia 
žandus ir nusijuokia. — Bet tas buhalteris tikras kry
žiuotis, kerštu kalba. Peckelis. Sumaišė, sudirbo, sodi

na į balą mane, kunigus. Koks nemalonumas! 
jis įgrūda portfelin tuščią lapą ir rengiasi išeiti.

— Dar vienas klausimėlis: galiu jus aplankyti? — 
Lina išdykaudama juokiasi.

— Su didžiausiu malonumu!
— O jei ateičiau kiek vėliau!
— Tamstele, labai prašau, sakykit, kokius gėri

mus vartojate? — išpučia žandus iš nustebimo ir vėl 
susijuokia, pagriebia portfelį ir išvažiuoja.

Grįžęs paskambina į valsčių ir policijos vadui į 
apskritį, painformavo, ką nuveikė ir papasakojo, kad 
įtariamasis asmuo, buhalteris, įstojęs į tautininkų par
tiją. Policijos vadas, kuris visoje Lietuvoje didžiavosi 
savo policininkais, juos saugojo ir gynė, liepė tuoj 
veikti, kad liktų švari policija ir kunigai.

Pakalbėjęs išsitiesė minkštasuolyje ir pergalvojo, 
kaip planingiau ir greičiau vystyti veikimą. Jaučia, 
kad reikės veržti diržą, visus sunkiuosius ginklus išsta
tyti prieš bankelį, bet kaip? Kur įrodymai? Besvarsty- 
damas nė pats nepastebėjo, kaip užsnūdo.

Pabudo tik stipriai į duris pasibeldus. Riste nusi
rita nuo minkštasuolio ir nustemba — tamsu. Mieguis
tas apgraibom perėjo kambarį ir prisimena, kad kaž
kur padėjo pistoletą. Delnu pridengęs brykšteli degtu
ką ir ginklą pamato ant stalo. Dėl atsargos įsikiša ki
šenėn ir žengia priemenėm Kuris čia laikas, gal paklaus
ti, kas esi. Už durų pasigirsta mergaitės balsas. Glubs- 
tvos, pagalvoja vachmistras, — nedrįs! ir duris ati- 

; daro.
Tamsumoje negali gerai įžiūrėti, matosi tik papurę 

plaukai. Mergina grūdasi vidun, lyg kažko bijodama.
— Paukštyte, kur gi tu ?
— Ar nepažįstate. Greičiau įleiskite!
Vachmistras net žengteli atgal. Lina. Jis buvo 

ir užmiršęs, kaip juokavo ir siūlėsi užeiti „kiek vėliau“. 
(Bus daugiau)
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Lietuvių Tautinių Šokių 
šventės raštinė 

3320 So. Halsted St., Chieago, III. 
Telef. CLiffsIde 4-4096

Biletų Pardavimas ir Informacija 
atidaryta kiekvieną dieną nuo 
10 vai. ryto Ilki 9 vai. vakaro

Biletų ir informacijos reikalais 
kreipkitės j

Lietuvių Tautinių Šokių 

šventės raštinė

. i1 ............-ū „ j" " .'4E

PIRMOJI JAV IR 
KANADOS LIETUVIŲ

TAUTINIŲ ŠOKIŲ

ŠVENTĖ

International Amphitheatre
Birželio 30 dieną 2:30 vai. 

South Halsted ir 42 St.• i
Salės vėsinamos

L'-........ -h-----

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS Trečiadienis, 1957 birželio 26

□

JAV ir Kanados Lietuvių

JAUNIMO

KONGRESAS

Birželio 29 dienų 9:30 valandų

MORRISON viešbutyje,

79 West Madison Street

Lietuvių Meno Parodos

ATIDARYMAS

Birželio 28 dienų 8 vai. vakare
I

B.

MORRISON viešbutyje,

79 West Madison Street

BANKETAS ir ŠOKIAI 
Tautinių Šokių šventės. 

Jaunimo Kongreso ir 

Meno Parodos Dalyviams 

pagerbti

Birželio 30 dienų 7 vai. vakare

MORRISON viešbutyje,
79 West Madison St.

MINTYS, JAUNIMUI SUSIRENKANT 

Į KONGRESĄ

15 ATENįl Į NEW YORKĄ
nedarbingumo užšaldymo 
kaciją paduoti? .

apl i- apdraustas Socialiniame draudi- 
; me. Ar tai tiesa? 

jūs nedirbate nuo AT. Jūsų galvojimas yra klai-
P. MALDEIKIS

Lietuviškai jaunyste priimta 
vadinti tą žmogaus gyvenimo lai 
kotarpį, kuris prasideda, jam iš
einant iš paauglystės, ir baigia
si, jam įaugant į suaugusiųjų 
gyvenimą, jų rūpesčius ir atsa
kingumą. Tiesa, kartais jauni
mu plačia prasme pavadinamas 
ir visas priaaugantis jaunų žmo 
nių atžalynas. Tačiau dažniau
siai mūsų kalboje jaunimo ter
minas taikomas tik tiems, kurie 
jau yra išėję iš brendimo laiko
tarpio vidinių nelygumų bei sun
kumų ir kurie dar lėtai ir nežy
miai tebetęsia bei tebepergyve- 
na intelektinį, charakterio ir 
vertybių sferos brendimą iki 
maždaug trečiojo gyvenimo de
šimtmečio vidurio.

Jaunystė mėgstama vadinti 
gražiausiu žmogaus gyvenimo 
laikotarpiu, nes tuo metu žmo
gus, dar nepalinkęs po praktiš
kumo našta, daugiau gyvena ide 
alais, viską daugiau matuoja ide 
akosiomis vertybėmis, pergyve
na meilės išsiskleidimą ir ją re
alizuoja ar bent pasiruošia ją 
realizuoti šeimoje. Jaunystės pa 
baigą patiriame jau ne tiek iš 
individualinių psichologinių, kiek 
iš socialinio pobūdžio atmainų: 
vedybos, pastovus įsijungimas į 
kurią nors profesiją, atskiro na
mų ūkio susiorganizavimas ir 
įaugimas į viešąjį atsakingumą. 
Daugeliui tai sutampa ir su 
augštojo mokslo baigimu. Nors 
ir po to dar praeina keletas lyg 
ir praktinio pobūdžio bandymų 
metų, kol maždaug nuo 30 am
žiaus metų žmogus galutiniai 
pereina į vidurinio amžiaus lai
kotarpį, pasižymintį didesniu 
nuosaikumu, lygumu, darbo pro- 
duktingumu ir racionalumu, ta
čiau tie pereinamieji metai jau 
nebecharakteringi jaunystei.

dar ir iš to, kad dabar visiškai 
atkrinta jaunimo ir vyresniųjų i 
varžybos dėl geresnio uždarbio 
bei pragyvenimo. Šiuo atveju 
jaunimas yra nepalyginamai ge- 

1 resnėje padėtyje už savo tėvus, 
kurie, išblokšti iš savo krašto 
ir pergyvenę eilę sunkiai pake
liamų sukrėtimų, jau neturi są
lygų svetur atitinkamai prisitai
kyti. Išskyrus vieną kitą preten- 
zingesnį atveją, jaunimas jau 
neturi ko vyresniesiems pavy
dėti ar dėl ko su jais varžytis. 
Jam yra durys atviros visur įsi
jungti ir veikti. Pvz. šiandien 
yra labai sumažėjusi jaunojo ra
šytojo ar kurios nors kitos Sri
ties kūrėjo kritika, ir daug dau
giau džiaugiamasi, kad jis ku
ria.

Ypatingieji uždaviniai

Pereinamasis rezervuaras
Nežiūrint to, kad jaunystė pa

ti turi savo prasmę, savo užda
vinius ir vertybę, praktiškai ji 
laikoma paskutiniu pasiruošimu 
suaugusiųjų atsakingumui, 
dalis tokio viešo atsakingumo 
jau ir jaunystėje tenka išbandy
ti, atliekant savo pareigą krašto 
gynybos organizacijoje.

Jaunystė yra lyg koks per
einamas žmonių rezervuaras, iš

Kaip jau matėme, jaunystė 
yra laikotarpis, iš kurio žmogus 
išeina į šeimą, į profesinį gyve
nimą ir įauga į bendrą tautos at
sakingumą. Šių laikų mūsų tau
tos padėtis kiekvienam uždeda 
pareigą visus šiuos žingsnius 
derinti su gyvybiniais pavergtos 
tautos siekimais. Gyvenant ypa
tingą mūsų tautai laikotarpį, 
kaip kiekvienam tautos sluogs- 
niui, taip ir jaunimui iškyla ypa
tingi uždaviniai. Kaip pavergto
ji, taip ir išblaškytoji tautos da
lis išliks tautiškai gyva jei pri
augančioji karta tautiškai nepa- 
klys ar nebus aplinkos įtakų tau
tiškai sunaikinta. Todėl visų 
mūsų — ir vyresniųjų, ir jau
nesniųjų — vienodas uždavinys: 
gelbėti tautą nuo jai gresiančios 
mirties. Todėl visi mūsų žings
niai bei gyvenimo posūkiai yra 
mūsų likiminės kovos įpareigoti 
derintis su tautos išlikimo sieki
mais. Kad ir kaip jie bebūtų 
individualūs bei asmeniški daly
kai, ir vedybos, ir profesijos ar 
veikimo srities pasirinkimas jau 
nėra vien tik to ar kito asmens 
reikalas, nes visuose mūsų pri- 

q! Vaciuose žingsniuose bei pasirin
kimuose tauta kovoja dėl išli
kimo. Kad ir kaip privatus rei
kalas yra šeimos sukūrimas, ta
čiau jis negali išvengti pareigos, 
kad toji šeima būtų lietuviška, 
kad ji būtų tvirta ir kad ji vė
liau išauklėtų naują lietuvišką

kurio suaugusiųjų gyvenimas kartą. Kad ir kaip yra privatus
vis pasipildo naujai subrendusio
mis ir naują energiją nešančio
mis jėgomis. Iš to žmonių rezer
vuaro gauna sau naujų jėgų vi
sų sričių institucijos bei organi
zacijos. Iš jaunimo sau prieaug
lį verbuoja rašytojai, meninin
kai, mokslininkai, auklėtojai, kul 
tūrinės bei politinės organizaci
jos. Neretai jaunimo prieauglis 
iškelia ir kaikurių problemų vy
resniesiems. Tačiau šių dienų lie 
tuviškame gyvenime jau nėra to 
kios institucijos, kuri bijotų jau 
nimo antplūdžio, nes šie visur 
labai laukia aktyvesnio jaunimo 
prisidėjimo bei pagalbos.

Lygiai šiandien mūsų tarpe 
nėra vietos tam jaunuolio Alek
sandro Makedoniečio susirūpini
mui, kad tėvas viską nukariaus, 
ir vėliau jam jau nebebus kur 
pasireikšti. Lietuvybės išlaiky
mo ir tautos išlaisvinimo rei-

reikalas savo energijos nukreipi
mas į tą ar kitą gyvenimo sritį,

Katsoyiannou, moteris 44 m. amžiaus, serganti paralyžium, at
vyko iš Graikija į Ameriką gydytis. Čia ją matome pasitinkant se
serį dr. Amalia Lignos. Šalia stovi paralyžuotosios duktė Mary. (INS)

Socialinės apdraudos
klausimai ir atsakymai

KL. Mano brolis duoda man 
pilną išlaikymą. Jis neturi kitų 
išlaikomų 'asmenų. Kai jis išeis 
į poilsi ir gaus Socialinio drau 
dimo pensiją, ar aš turėsiu tei
sę pagal jo sąskaitą gauti pa
šalpą?

AT. Neturėsite. Veikiančiam So 
dalinio draudimo įstatyme nėra 
nuostatų, pagal kuriuos būtų 
mokamos mėnesinės pašalpos 
apdraustojo darbininko sese
rims.

KL. Aš tapau nedarbingu
1953 m. ir nuo to laiko nedirbu. 
Gydytojas man pasakė, kad aš 
birželio mėnesį galėsiu atsikelti 
iš lovos. Ar aš galėsiu tuo laiku

?. JeĮgu ji 
m., lai jū

AT 
1953
mo aklikįciją 
š. m. lie

ikįc

alĮ

jūs turite užšaldy-: dingas. Tarnyba bažnyčiai yra
užpildyti prieš Socialinio draudimo aprūpinama 

[S men. 1 dieną. Jeigu, (covered) nežiūrint to ar tar-
jūs negalle atvykti asmeniškai,1 nautojas yra JAV pilietis ar ne.

Žvelgiant į ateitį kad šiuo žodžiu nesiekiama da-
Ypatingas uždavinys dabar ryti sugestijų, ką jaunimas kon- 

kyla jaunimui — tai jaunesnių- grėsė turėtų svarstyti ir kaip 
jų brolių ir sesių atžvilgiu. Li- svarstyti. Tai yra jų reikalas, 
tuanistinėse mokyklose dabar te Turime gražaus jaunimo, ir jis 
dirba beveik tik Lietuvoje buvę . savo uždavinius žino. Tačiau ne- 
mokytojai. Jaunimo organizaci- galima atsisakyti pareigos dary- 
jos vis dar tebebando atsiremti j ti sugestijų, kad visi siektume 
į vyresniuosius. Tačiau amžiaus mūsų vyresniųjų ir jaunesniųjų 
ir išauklėjimo tarpas tarp vy-. jėgų darnaus! bendradarbiavimo
resniųjų ir mokyklinio jaunimo 
vis didėja. Jiems darbas daro
si vis sunkesnis. Jau atėjo lai
kas, kada turėtų pradėti juos 
pakeisti čia mokslus baigę ar 
bebaigią jaunesnieji, kurie yra 
daug artimesni mokykliniam 
jaunimui tiek savo amžiumi, tiek 
šio krašto dvasios pažinimu. Li
tuanistinės mokyklos jau greit 
nebegalės išsiversti be čia išsi
mokslinusio jaunimo pagalbos. 
Taip pat vis daugiau jaunimo pa 
galbos laukia laikraščių redakto
riai ir jaunimo organizacijų va
dai. Visuomeniškai subrendęs 
ir čia išsimokslinęs jaunimas jau 
nebegali nepaisyti fakto, kad 
jau yra atėjęs laikas vis daugiau 
ir giliau įsijungti į įvairias kul
tūrinio gyvenimo sritis, pasiim
ti vis daugiau atsakingumo už 
tautos gyvybės išlaikymą ir vis 
daugiau paremti tautos vedamą 
kovą d'ėl išsilaisvinimo. Vyres
nieji visur jų laukia. Į vyresnių
jų didesni patyrimą, nuosaiku
mą, atsargumą bei konservatyvu 
mą pridėjus gerą dozę jaunųjų 
energijos, ryžtingumo ir naujos 
dvasios, visos mūsų bendrosios 
pastangos galėtų būti vaisinges-

ir kad mūsų išsklaidytos jėgos 
būtų vieningai sujungtos bend
ram darbui ir didiesiems mūsų 
tautos siekimams.

KO TIK NAMAMS REIKIA, 
Tuoj Jums DAINA TV teikia
• Televizijas
• Hi-Ei fonografus, Plokšteles
• Radijus — vietinius ir importuotus
• Dulkiasurblius
• Vėdintuvus ir Vėsintuvus
• Elektr. namų apyvokos reikmenis
• Rašomas mašinėles
• Elektr. laikrodžius
• Baterijas, antenas, lemputes ir 

daug kitokių dalykų
Aplankykite modemišką prekybą,

PTCLCvision

Csales - serviče)
Sav. Ink. A. SEMFNAK 

3321 S. Halsted — CLiffsIde 4-5665 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadlenlalr

Ir ketvirtadieniais 9—9

tačiau tai nepaneigia fakto, kad nes ir sėkmingesnės.
visų mūsų energija yra tautos 
turtas, jos gyvybės kraujas.

Yra mūsų bendra nuomonė, 
kad mūsų tautos Išlaikymas re
miasi mūsų tautos kultūrinių 
vertybių išlaikymu. Lietuvybės 
išlaikymo priemonės yra dau
giausia kultūrinės. Todėl ir jau
nimui ateina eilė vis daugiau įsi
jungti į įvairias kultūrines sri
tis. Iš jaunimo visi laukiame 
naujų kultūrininkų, subrendusių 
ir išsimokslinusių šio krašto są
lygose ir pajėgiančių kurti nau
jas vertybes. Iš jaunimo turės 
ateiti nauji rašytojai, dailinin
kai, muzikai, teatralai, moksli
ninkai, filosofai, dvasininkai, 
mokytojai, L. Bendruomenės 
veikėjai, politikai ir kiti kultū
ros darbininkai, kurie parems vy

Baigiant tenka pasiteisinti,

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBE

kalai yra toki dideli ir jų sritys i resniuosius, pasisavins jų paty
tokios gausios ir plačios, kad čia 
reikia dar daug žmonių, norin
čių ir pajėgiančių dirbti vienu ir 
ar kitu būdu ginti tautos reika-
lūs. Ypatinga padėtis susidaro desnę pažangą.

rimą, jų darbą pagilins naujo
mis išvadomis, suras naujus ke
lius ir toliau stiprins tautą nau
jomis vertybėmis ir ves ją į di-

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. W®lls.. Kaina 
tik 60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti relkalin-Į 
gą knygelę, kuri tikrai palengvins i 
įsigyti J A V pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS.

4545 West 63rd Street 
CMcago 29, Illinois

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA

R H EEM

LOWBOY
ŽIEMINI

AIR4»NDmONER

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATTNG

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, UI.

TOwnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

Charterad and Suporvitad by the U.S. Govtrnn-ar* 

CCRMAK IRIAI) tHlf.AftO 8. IU-

JOHN J «A2ANAU«A» -

tai gali apie savo nedarbingumą 
pranešti vietos Socialinio drau-i 
mo įstaigai dabar laišku 
telefonu.

KL. 1956 m. gruodžio 15 d. 
mane atleido iš karo tarnybos. 
Ar yra galimybių mano karo 
tarnybos laiką užskaityti į Soc. 
draudimo kreditus, kai aš su
lauksiu 65 m. amžiaus?

AT. Jeigu jūs karo tarnybos 
laiką panaudosite kitai federah- 
nei pašalpai gauti, tai tuo pačiu 
metu negalėsite to laikotarpio 
prašyti užskaityti Socialinio 
draudimo kreditams. Visdėlto 
jeigu karo tarnybos laiko ne
naudosite kitai pašalpai gauti, 
tuomet tą laikotarpį galėsite už
skaityti Socialiniam draudimui.

KL. Neseniai mano bažnyčia 
buvo vienam pabėgėliui spon- 
seriu ir priėmė jį dirbti kaip 
sargą. Aš žinau, kad bažnyčios 
tarnautojai yra apdrausti Sočia ! 
liniame draudime prieš keletą 
metų. Kadangi minimas sargas 
nėra JAV pilietis, tai jis nėra

tA<* 
«ioka»»e

A.ugfr4
pįvideoAą

'r-

—Pr. Šul.
P. S. Čia patiekti klausimai ir 

arba gauti į juos atsakymai yra gau
ti iš Socialinio draudimo įstai
gos vedėjo Mr. Anderson’o ir 
negali kelti jokių abejonių dėl 
re:£inpo tsakymo.

1 KAZYS ČESNAUSKAS
U 6444 SO. TROY ST.
f Telef. WAlbrook 5-7670 ii 
j ’ GIbson 8-4938

karnai.

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mų namų statyboje. • Patys 
itliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo-

-70£o:»Ėi«i«£»š»;»;^^0E;cH0E»£ac50H0E*meaHiH0n<aiH0E3»
S 0 P H I E BUCUS

RADIO PROGRAMA
Ift WOE)' stoties — Banga 1890 

PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
N O PIRMAD. IKI PENKTAD.

S 45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEftTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). S:30—8:30 v. r. U stoties 
tt’OI’A — 1400 kJl.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chieago 29, 1,1. HEmlock 4-3418

MIDLAND
1 Savings and Loan

Association
IH S U R E 3

F
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

& SAUGIAUSIA lt 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BE NOROVt

4038 Archer Avenue Tai. la3-azw 
AUGUST SA L DŪKAS Pr.xld.mt.

y*

25 0,000 DOLERIŲ
vertės rakandų geriausių išdirbysčių

Miegamo kambario setai, svečių kambarių setai, Dinnette setai, 
lovos, matracai, pečiai, lempos, staliukai, kaurai, kilimai, kle- 
jonkės, televizijos, radijos, fonografai, oro šaldytuvai, šaldytu
vai, skalbiamos mašinos. Deimantai, Jewelry, laikrodėliai, rašo
mos mašinėlės, siuvamos mašinos.

Kainos visiems prieinamos ir kreditas.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, Ine.
3241 So. Halsted Street Tel. CAlumet 5-7237

Atdara pirmad. ir ketvirtadienio vakarą iki 9:30 
Sekmadieniais nuo 12 vai. iki 5 p. p.

Dudriko Radijo Valanda iš \VHFC, 1450 kil. radijoi stoties 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 7 vai. vakare. J

1 957 BUICKAS 
T i k

£2,595.00
Dynallow, Radio. Apšildymas. Baltos Padangos

Lletuvlikoįe Prakyboje-MILDA BUICK, Ine. 
>07 W. 351h St., Chieago 9, III. LA 3-2022
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PABĖGĖLIS ŠIANDIEN IR RYTOJ
kKan. dr. J. Končiaus kalba pi siskirstę aktyviai dalyvavo nu

sakyta gegužės 31 d. per Muen- nėtose komisijose. Komisijų pa- 
cheno radiją V.O.A. ruoštus nutarimų projektus ple

Jungtinių Tautų rūmuose Že- numas rimta1 apsvarstė ir priė- 
nevoje, gegužės 27-8 d. d. įvyko j mė labai palankias rezoliucijas 
konferencija šūkiu “Pabėgėlis pabėgėlių klausimais. Rezoliuci- 
šiandien ir rytoj”. Konferenci- jos bus įteiktos Jungtinėms Tau 
joje dalyvavo J. E. Jungtinių toms, laisvojo pasaulio valsty- 
Tautų augštasis komisaras dr. j bių vyriausybėms ir visiems lab
Lindt, Tarpvalstybinio Europos daros organizacijų centrams. 
Emigracijos komiteto pirminin-1 Ypatingai pagrindinai buvo

CYRANKTEWICZIUS POZNANĖS PARODOJE

Paulius Medalie (kairėj), JAV parodos pirmininkas, vedžioja po 
eksponatų sales lenkų min. pirmininką JiSozą CyrankieWiczių. Cy- 
rankievviczius išsitarė: “Tikiuosi, jog mes galėsime prekiauti su 
JAV . . .” (INS)

lo ir išskubėjo.
sugrįžęs sako: “Tėve, Eugeni- 
jau. ar žinai ką padarei? Jūa _ 0 kas jam?
buvote užsivilkęs mano apsiau- _ Iš molio k b|
stą, kuriame buvo mano 10 do- m .
lerių.” I — niekis, visi pradžioj

i taip daro.
Tėvas Eugenijus maloniai pat — Bet kartais jis juos ir val- 

žvelgė ir švelniai pasakė: “Ar-igo. 
man šiandien įvyko stebuklas.” nestebuklingas šv. Pranciš-i — Smulkmena, gali ir pam'ė-

STEBUKLINGAS
GAILESTINGUMAS . . .

Tėvas Eugenijus savo labai 
gera širdimi buvo pagarsėjęs 
visoje apylinkėje. Vieną vakarą 
kunigams susirinkus prie stalo, 
jis staiga pradėjo pokalbį ste
binančiu pareiškimu: “Žinote,

Po valandėlės. Ką ;
Jurgučiu

turiu darvti su savo

kas ambasadorius Tittman, Aus 
trijos vidaus reikalų ministeris 
Helmer, Amerikos, Vokietijos 
Turkijos, Danijos ir kitų valsty-

išstudijuota padėtis, susidariusi 
sovietų patrankoms ir tankams 
triuškinant Vengrijos žmones, 
kaip per kelias dienas į Austriją

bių atstovai ir pasaulinių šalpos ir Jugoslaviją atbėgo apie 200,-
organizacijų delegatai, viso 248 
dalyviai. Bendrąjį Amerikos Lie 
tuvių Šalpos Fondą kartu su 
manim atstovavo Aldona Djmb 
ravienė ir Izidorius Rugienius. 
Šioje konferencijoje dvi dienas 
rimtai buvo svarstoma viso pa
saulio pabėgėlių problemos. 
Kaip žinoma, didžiausia pabė
gėlių skaičių sudaro žmonės, pa

000 vengrų pabėgėlių. Laisvasis 
pasaulis tai staigmenai nebuvo 
pasiruošęs ir todėl buvo jieško- 
ma išeičių sunkenybėms išveng
ti. Iš Vengrijos įvykių daug pa
simokinta ir šioje konferencijo
je sudaryti geri planai ir taisyk 
lės kaip vyriausybės, tautinės ir 
tarptautinės šalpos organizaci
jos galės koordinuotai gelbėti,

sprukę nuo komunistinio tero-! jei vėl kur nors pasireikštų pa- 
ro. Valstybės vyrai ir humanita našus kaip Vengrijos įvykis, 
rimų organizacijų atstovai su Esančių Europoje pabėgėlių 
dideliu atsidėjimu svarstė dau- problemoms spręsti labai kons- 
gelio tautų tragišką padėti. Bu- struktyvią ir entuziastin. kalbą 
vo gvildenta po lapkričio revo-1 pasakė Jungtinių Tautų augšta- 
liucijos atsidūrusių laisvėje ven sis komisaras pabėgėlių reika- 
grų pabėgėliams pagalbos teiki- lams dr. Lindt. Jis atkreipė y pa 
mas ir svarstyti planai galutinai I tingą dėmesį Į ligonius ir pabrė-
išspręsti graikų, čekų, ukrainų, 
estų, latvių ir lietuvių pabėgėlių 
problemos. Su didele atyda ir 
rimtimi buvo svarstoma taip gi 
Artimuosiuose ir Tolimuosiuose 
Rytuose esančių pabėgėlių ir iš
tremtųjų reikalai.

že reikšmę suderintos jo vado-

Dabar į JAV dolerį yra at- mokėsi 3,463 asmenys ir jiems 
kreiptos viso pasaulio akys, nes išleista pusantro miliono dole- 
visi tik Amerikoje mato draugiš rių, o Korėjos karo 26,662 vete- 
ką ranką, kuri mažiau turtin- ranai sunaudojo 34 mil. dolerių.
goms valstybėms padeda išbristi r ... _o ... . ,J 1 Likusįjį 52 milionai buvo iš

mokėti veteranų gydymui, jų 
ligoninių,' o taip pat ir veteranų 
administracinių įstaigų išlaiky
mui.

iš skurdo, alkio 
nio pavojaus.

ar komunisti-

226 milionai veteranams
Per 1956 metus Illinois vals

tybėje gyvenantiems vetera-j 
nams bei jų šeimoms buvo išmo 
keta 226 milionai dolerių. Iš 
šios sumos — 85.5 mil. dolerių 
atiteko 119,965 gyviems vete
ranams kompensacijų ir pensi
jų formoje. 32 rrfil. dolerių buvo 
išmokėta 40,389 mirusiųjų vete
ranų našlėms ir vaikamp, o 19 
mil. dolerių išleista “9.1” ap- 
draudų premijų daliniam apmo
kėjimui.

Taip pat nemaža suma — 35.5
vaujamos įstaigos ir šalpos or- j mil- dolerių išleista veteranų pa

šalpai moksle. Pagal Il-tjo Pa
saulinio karo ‘9.1 Bill” pernai

Išlaidus keliautojai

“American Express” įstaigos 
kelionių biuras apskaičiuoja, jog 
šiais metais 81 milionas ameri
kiečių keliautojų išleis 17 bilio-į 
nų dolerių. Pereitais metais JA 
Valstybių keliautojai išleido 16, 
257,781,368 dol. '

1956 m. daugiausia keliauto
jų 14 rnil. aplankė New Yorko 
miestą, kur jie paliko 1 bilioną 
dolerių. Po jo eina Washington, 
D. C., su 5,555,590 turistais, 
New Orleans, Denver, Miami ir 
t. t. Edv. š.

Kaikurie kunigai pažvelgė j 
jį įtartinai, bet klebonas švel
niai tarė: “Papasakok, Tėve, 
mums apie tai.”

“Kai aš ėjau gatve, prie ma
nęs priėjo vargšas ir papasako
jo savo vargus. Tai buvo viena 
iš skaudžiausių man girdėtų is
torijų. Aš turėjau jam pasaky
ti,kad neturiu pinigų, bet mel-j 
džiausi į šv. Pranciškų. Jis vi-' 
suomet padeda tokiais atvejais. I 
Netyčia įkišau ranką į kišenę 
ir mano dideliam nustebimui 
ten buvo popierinis banknotas. 
Aš jį atidaviau vargšui, kuris 
buvo labai nustebintas, kadangi 
šv. Pranciškus padarė stebuk
lą: tai buvo 10 dolerių.”

Vienas iš kunigų staiga paki-

kus, kuris šiandien man įkvėpė ginti, 
ąpsivilkti tavo apsiaustu vieto-

savojo.” —M. G. jau 25 metų...

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE. T-I94I

Betgi nesmulkmena, jis

S T E I N T E X T I I. E BENDROVE 
dabar švenčia savo JUBILEJŲ. Pirkdami medžiagas da
bar Jūs gausite dar ir spesialią dovaną ir mokėsite žemas 
kainas už Jums reikalingas medžiagas.

ganizacijų veiklos.
Konferencijai užsibaigus Jung

tinjų Tautų augštasis komisaras 
pabėgėlių reikalams dr. Lindt 
priėmė lietuvių delegaciją, su

Malonu pažymėti, jog iš tau- į kuria svarstė likusiųjų Europo- i 
tinių organizacijų lietuvių dele-Į je pabaltiečių įkurdinimo ir pa- 
gacija buvo viena žymiausių. I galbos teikimo reikalus. Balfo' 
Latviai ir estai savo delegacijų i pirmininkas, kuris yra labai ge-1 
neatsiuntė, todėl lietuvių dele-, rai susipažinęs su pabaltiečių pa i 
gacija atstovavo latvių ir estųĮ fcėgėlių būkle, išdėstė jų įkurdi- 
pabėgėlių reikalus. į nimo problemas ir dr. Lindt pri

Iš konferencijos delegatų bu- į žadėjo vispusiškai su Balfu ben-
vo sudarytos trys komisijos 
šiems svarbiausiems klausi
mams nagrinėti:

1. Pabėgusių iš už geležinės 
uždangos priėmimas ir teikimas 
jiems visokeriopos pagalbos.

2. Emigracija į kitus pasaulio 
kraštus, jei pabėgėlis nori emi
gruoti ir

3. Pabėgėlių tautiniai, religi
niai, kultūriniai reikalai ir pa
galba jiems įsikurti.

Lietuvių delegacijos nariai pa

dradarbiauti teikiant pagalbą 
pabėgėlių įkurdinimui. Jungtinių 
tautų komisaro įstaigos ir Bal
fo ateities bendradarbiavimo 
planams ir sutartims sudaryti 
pabaltiečių įkurdinimo reikalus 
tvarkant pavesta abiejų organi
zacijų biurams.

Šioje konferencijoje lietuvių 
delegatai turėjo geros progos 
susipažinti ir užmegsti ryšius 
su vyriausybių atstovais ir šal
pos organizacijų delegatais.

18” size $64.95

ARBET’S Ine.

REMINDS YOU.;Ą

v tai Pdibtiui gMo lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuviu 
Katalikų Radijo Programa

vadovaujama
bietuvoh Vyčių Pittoburgb.

Ji THANSL!' GJAM* 
Kiekviena sekmaaAen* nuo 

1:80 iki 2:00 vaL p. n.
0 STIPRIOS IR JaIJNOO

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKb

Visata reikalais krelpkltSs S'uo adre 
•u: LITHUAN1AN CATHOLIC HOUI. 
Radi o Statton WIZ)A. Hraddock. Pa

DOLERIAI, DOLERIAI, DOLERIAI
JAV parama užsieniui nuo karo nukentėjusioms vals-

T , x T,_7 tybėms atsistoti ant kojų.Imant nuo 1945 metų, JAV . . ..... T. ..... . 1950 metais, įskilus Korėjosužsienio paramai praleido virs . ....
__ ji- V a-a , karui, ls ekonominio pobūdžio62 bilionų dolerių, kurie atiteko , ...... ,. paramos buvo pereita daugiaukiekvienai didesniajai pasaulio . . ... .d 1 į karinę paramą ir čia ameri

kiečiams draugiškos arba neut
ralios valstybės gavo nemaža 
karinių reikmenų.

Šiuo metu didžiausią amerikie 
čių paramos dalis atitenka toms

with a ROBBINS & MYERS

Winrfow Fa*
irvalstybei, įskaitant Rusiją 

Kiniją.
Prieš 10 metų, kada komunis

tai bandė įsitvirtinti Graikijoje 
ir Turkijoje, amerikiečiai toms 
valstybėms suteikė 400 milionų
dolerių pašalpos, kuri buvo pati valstybėms, kurios susisiekia su

At the flip of a switch, oceans 
of cool air pour through Severai 
rooms! It’s the easy, practical 
way to breeze-cool your small 
home or apartment. Exhausts 
stale air; pulls in cooling breezes. 
Reverses electrically to circu-

iate fresh air. 18* and 22* stzeg. 
Two speeds, both intake and 
exhaust. Install with a screw- 
driver.Adjustable mounting 
panels. Guaranteed 5 years. 
Sample its cool breezes in our 
store today!

NEPRALEISKITE

PROGOS
Kiekvienai dovanų progai didžiau 
siu pasirinkimu:

• šveicariški laikrodžiai,
• kristalas, įvairiausi vokiečių, 

čekoslovakų ir švedų kristalo dir
biniai,

• Gintaro puošmena specialio
mis kainomis tautinių šokių festi
valio dalyvėms.

• Bavarų porcelanas, pilni iri 
pusrytiniai servyzai,

• tautodailės dirbiniai: audiniai, 
drožiniai, odos albumai, etc.,

• deimantiniai stiklui rėžtukai,
• klasikinės ir pramoginės mu

zikos plokštelės,
• amžinos plunksnos, Hummel 

ir religinės figūros, elektros skus
tuvai, keramikos dirbiniai, žiedai 
su gimtadienio akmeniu, etc.

• knygyne — visos lietuviškos 
knygos.

Prekių kainos labai prieinamos. 
Užeikite, skambinkite ar rašykite: 
Terra, 3333 S. Halsted St., Chica
go 8, III., tel. LA 3-0427; namų — 
DA 6-4158.

didžiausia tais laikais.
Per sekančius kelis metus, pa-

komunistinio pasaulio teritorija. 
Tokių valstybių tarpe yra Ko-

gal Marshallo planą, Vakarų rėjos respublika, Formoza, Pie- 
Europa buvo stipriausiai remia- į tų Vietnamas, Pakistanas, Tur- 
ma ir 1949 metais JAV šiai pa-1 kija ir Iranas. Tačiau, bendrai
ramai Europoje sunaudojo net 
6.1 bilionų dolerių. Bet šio lai
ko parama buvo daugiau eko
nominio pobūdžio ir ji padėjo

paėmus, šiuo metu bemaž nėra 
tos valstybės, kuri negautų ame 
rikiečių finansinės ar karinės 
paramos.

ARBET’S, INC-
FURNITURE AND APPLIANCES STORE

C'omplete Interior Decorating Service 
and Gustrkn Drąperies

2442 W. 47th Str. Chicago 32, Illinois 

Tel. - VIrginia 7-0700

fAUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune op) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamas duslintuvus jdedu veltai

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-58 ........ .............. $K.25Mnrcery 49-51 ................. 88.95
Ohev, Ali 1987-58 ........ 8.25Olds, fi cyl. 41-50 .......... 8.20
Chevrolet 54-55 .............. 9.95pivmouth 42-58 ............... 9.95
Chrysler 6, 42-52 .......... 9.91 Pontiae 87-54 ................... 8.95
Dodge 6, 42-58 ............... 9.95Rulck 87-52 ...................... 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paipa irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M. CESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

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

Universal Savings and Loan Assodatlon nžtikrina saugomą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10.000.00 kiekvienam indėliui ir įeikalingt rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

J

ŠTAI PAVYZDYS KAINŲ:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted 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”, “antiųue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai .................................................98c.

60 colių vilnonės 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. Su kiek

vienu pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Paa STEIN’A jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 

“laces”, satiną, taffetą, '‘brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas { rytus nuo Halsted SL, lt/2 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Kd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152.

■f
PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 
ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai. ____

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 61882

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILI 

GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

N SA U J A
19 5 7

CHRYSLER

*2811

NAUJAS
19 5 7

PLYMOUTH

*1732
Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnas

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER _ PLYMOUTH DIRECT FACTORY DEALER

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telcf. VIrginia 7-1515
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MŪS V KOLONIJOSE
New York N. Y.

Radijo valandos gegužinė
Liepos 4 d. — JAV Nepriklau

somybės šventėje — įvyks “Lie
tuvos atsiminimų” radijo valan
dos metinė lietuvių radijo die
na — gegužinė Jamaica Polish 
National Hali & Park, 108-11 
Sutphin Blvd., Jamaica, L. I.,
N Y.

Gegužinės programoje bus lie
tuvaitės gražuolės rinkimai, skir 
ti išrinkimui “Miss Lithuania”, Į rinama, kol reikės nešioti gorse 
o taip pat karališkos šeimos rin-, tą. Ačiū Dievuliui! Po daugel 
kimai, polkutės ir tango šokimo metų visų vargų sulaukėme pa- 
varžybos; be to bus lietuviški! sveikusios dukrelės. Tai tiek a- 
tautiniai šokiai, kuriuos pašoks j pie mūsų dukrelės dabartinę pa- 
“Rūtos” radijo ansamblio šoke- dėtį. 
jai, vadovaujami Jadvygos Ma
tulaitienės. Gegužinės pradžia 1 
vai. p. p. Šokiai — nuo 5 vai. p. 
p. iki 10 vai. vak., grojant gar
siam Ted Maksymowicz radijo 
orkestrui. Lietuvių radijo die
na — gegužinė įvyks betkokiam 
orui esant. Jokūbas J. Stukas

I
židinį pasveikusi iš ligoninės. Iš 
li’oiinės grąžo š. m. balandžio 
18 d. sveika ir laiminga. Dabar
tinis dukrelės stovis toks: ligos 
turimi rezultatai geri, gali vaikš 
ėioti kasdien po 4 vai., nešioda
ma medicinišką gorsetą, kuris 
labai nemalonus nešioti, minėtą 
gorsetą gali tekti nešioti nuo 1 
iki 2 metų. Likusį laiką dar tu
ri gulėti gipso lovutėje. Reika
linga rūpestinga priežiūra. Gy
dytojų ortopedų ir toliau bus tik

VIS GINČIJASI PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomos: DABULEV1ČIE-

I NE - KARECKA1TE ONA, iš Vil- 
i niaus ir PETRAUSKIENE KAREC 
KAITĖ DOMCE, gyv. Vilniuje ir 
Kaune. Atsiliepti: Krasnojarsk 20, 

I UI. P. Morozovą 8, Žitkevičienė El
ze.

J ieškoma MAGDALENA JAN- 
KUNYTĖ G.ALINAUSK1ENĖ, ki
lusi iš Kauno apskr., Zapyškio vai., 
išvykusi j JAV ir gyv. Brooklvne. 
Ji pati, ar kas nors iš jos giminių 
prašomi atsiliepti adresu: Juozas 
Jankūnas, Petro Kalpoko g-vė, 
Nr. 39-1, Kaunas, Lithuania.

Kostas Dijokas iš Mongolijos Si
bire įieško pusseserės ANTANI
NOS TUMAITIS, ANTANO TU- 
M AKLIO ir ONOS ŽAKYTES duk
ters, gyv. Philadelphia, Pa. Tuanai- 
tytės motina kilusi iš Žagarės, 
Daukšų kaimo. Atsiliepti: Julius 
Veblaitis, 640 Court St„ Elizabeth 
4, New Jersey.

(LASSIFIRD AND HELP W ANTED tlK
KKAL ESTATE

'rtKiTL uar d nokite ar
*'• Ii'oihiiu, Hirtą Įtei mano įstaigą 
Naudok it ė- man '•u«ir,(n untnrue

E. KURŠIUS
R E AI, ESTATF SALES

RKpiihlir 7-944)0

Džiugus tėvo laiškas
Vandutė Lingytė prieš keletą 

metų buvo susirgusi sunkia kau 
lų liga. Jos tėvai tremtiniai ne
turėjo pinigų gydymui. Tada 
Baltas kreipėsi į Amerikos lie
tuvius, prašydamas pagelbėti tai 
jaunai mergytei sunkios ligos ne 
laimėje. Amerikos lietuviai jaut
riai atsiliepė, ir Vandutės tėvai 
galėjo rimtai pradėti gydyti. Da
bar Balto centras gavo džiugų 
tėvo laišką, kurį skelbiame au
kotojų žiniai:

“Dabar galiu drąsiai parašyti 
ir pasidžiaugti savo šeimos lai-

Labai ir labai esame dėkingi 
Balto vadovybei ir visiems gera
širdžiams, kurie prisidėjo prie 
mūsų dukrelės gydymo ir prie
žiūros. Mes pasiliekame karšto
se maldose su visais gerašir
džiais. Dieve duok visiems as
meniškos laimės ir džiaugsmo! 

Su geriausiais linkėjimais 
Juozas lingė”

Džiovininkų sanatorija
Illinois gubernatorius Strat- 

ton pareiškė, kad norima sulai
kyti visa valstybinė pašalpa 
Cįiicagos Municipalinei Tuber
kuliozės sanatorijai. Prieš tai 
ėmė stipriai protestuoti minė
tos sanatorijos vadovybė. Gu
bernatorius sako, kad Chica- 
gos miestas pats turi gydyti sa
vo džiovininkus, o Chicagos pa
reigūnai nepasiduoda, tvirtin
dami, kad tai būtų persunki

me. Dukrelė jau grįžo į šeimos našta miestui.

Pastabos ir nuomonės

KAD NESIKRYŽIUOTŲ . . .
Birželio mėnuo kiekvieno lie-; zatoriai spaudoje skundėsi tuo 

tuvio sieloje yra ispaudęs mū- pačiu reikalu), 
sų tautos kančios simbolį. “Bai
susis birželis” yra tapęs stan
dartinis terminas, kuris vaiz-

Manau, kad, turint geros va
lios, Sporto Klubas galėtų su
tvarkyti savo veiklą taip, kad

dingai nusako, kiek daug aukų ne3ikryžiuotų su taip reikšmin- 
buvo sudėta tą mėnesį ant Lie- gaig mūsų tautiniais reikalais, 
tuvos aukuro. Tad yra visai na- 2inom£li nenoriu sudaryti įspū- 
tūralu ir būtina, kad sąmonrn- žio kad sportinįnkai sabotuoja 
gi lietuviai prisimintų tą dieną lietuvišką veiklą. Anaiptol — 
savo žuvusius ir išvežtus, ir ypa- Sp3rto Klubas kaip įr kitog or_ 
tingai pratintų mūsų jaunimą g3nįzacįjOS) pasitarnauja lietu- 
prisiminti ir pagerbti šiuos mū-; reikalui. Tačiau jis nu-
sų tautos kankinius. i sipelnytų dar daugiau visuome-

Šiuo metu, kai Vasario* 16 d. į nas paramos jr pagarbos, jei 
yra tapusi džiaugsmo šventė, pasįstengtų išvengti tokių veiks- 
kurios metu išklausoma koncer- mų kurįe nesiderina su bendrą-
to, pašokama ir alaus pageria- ja Lietuvos laisvinimo politika, 
ma. Baisaus birželio minėjimas norg jje Sporto Klubui įr labaį 
yra vienintelė diena, kuomet naU(jįngi
galime kolektyviai, su rimtimi gia proga verta pagirti gkau. 
ir atitinkama programa prisi- tų vyčių oktetą) kurig -iame
minti komunizmo padarytas minėjime išpildė lietuvių pro- 
žaizdas musų tautai. Tad joks gramos dalį nors viliončs ok_
padorus lietuvis neturi teisė3 
sakyti, kad yra perdaug verkš
lenama ar perdažnai Lietuva 
yra vartoma grabe.

Birželio 16 dieną New Yorke 
buvo surengtas Baisaus birželio 
minėjimas drauge su latviais ir, 
estais. Salė buvo paimta viena | 
iš populiariausių New Yorke —, 
Town Hali. Ir skaudu buvo ma
tant tame parengime vos porą 
desėtkų lietuvių iš gausios New 
Yorko kolonijos. Žinoma, dėl to 
dalinai tenka kaltinti karštą 
orą, bet negalima nepaminėti ir 
dar vienos priežasties — taip 
gerai išreklamuoto ir tiek daug 
linksmybių žadančio sportinin
kų pikniko.

Suprantu, kad sportininkams 
reikia pinigų (kam jų nerei
kia!) įvairioms sportininkiš- 
koms aistroms patenkinti. Ta
čiau dar nereiškia, kad tai rei
kia atlikti tokių parengimų są- 
skaiton, kaip Baisaus birželio 
minėjimas. Yra netvarkoj turė
ti tokius sporto vadovus New 
Yorke, kurie jau ne pirmą kar
tą nusisuko nuo Lietuvai taip 
svarbių parengimų ir organiza
vo New Yorko sportininkus ki
tiems reikalams, tokiu būdu 
skaldydami vis retėjančias są
moningų lietuvių gretas. (Ne
seniai lojalumo parado organi

teto vyrams važiuoti į pikniką 
ar prie jūros buvo, tikriausiai, 
nemažesnės kaip kitiems. Gar
bė skautams vyčiams ir jų va
dovui muz. M. Liuberskiui.

J. Morkūnas

Finansų sekretorius Humphrey 
teigia, kad biudžetas yra perdide- 
lis. (INS)

Tirs Gary miesto vadovybę
Mokslininkų grupė, vadovau

jama Chicagos universiteto 
prof. P. H. Rossi, šią vasarą 
tirs, kaip veikia Gary miesto 
vadovybė. Tyrinėtojai yra so
ciologijos specialistai ir jie yra 
gavę iš Socialinių Studijų tar
nybos Washingtone lėšų ištirti 
kaip veikia didelio pramonės 
miesto vadovybė ir jos įstaigos.

Džiovininkų koplyčia
Chicagos Municipalinėje sa

natorijoje yra pastatyta Šv. Jė
zaus Širdies koplyčia, kur būna 
pamaldos baigiantiems sveikti 
ligonims. Iš čia aptarnaujami 
visi tos sanatorijos katalikų 
dvasiniai reikalai. Kapelionas 
sako, kad po ligoninę išnešio- 
jant šv. Komuniją kasdien rei
kia padaryti iy4 mylios kelio. 
Kapelionai ligoniams stengiasi 
nešti kuo daugiau dvasinės pa
guodos. Koplyčią įtaisė turtuo
lis Leuis.

Nėra gražesnių pasakų visam 
pasaulyje kaip, 

Andersono pasakos,
taip sako vaikų literatūros žino
vai ir pedagogai. Jos patraukia 
vaikų dėmesį, praturtina vaizdu^ 
tę ir veikia auklėjančiai.. Jau nė
ra pasaulyje kultūringos tautos, 
kuri nebūtų išsivertusi šių pasa
kų j gimtąją kalbą.

Lietuvių kalbon šias pasakas 
išvertė žymus kalbininkas J. Bal
čikonis. Gera proga jaunimui tuo 
pačiu pasimokyti ir lietuvių kal
bos.

Anderson Pasakos I tomas, 208 
pusi., kaina $2.00 Andersono Pa
sakos II tomas, 204 pusi., kaina 
$2.00.

Reikalaukite knygynuose, 
platintojus arba užsakymus 
resuokite:

UŽMikymu. «u pinigai, nųikite

DRAUGAS

4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

pas
ad-

JS#

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Nainy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Western Avė.. Chicago 36, III

CONTINENTAL SAVINGS A LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YAftdg 7-0145

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., Chicago 32. UI

DISTRICT SAVINGS A
3430 S. Halsted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

ST. ANTNONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50. III., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS
1800 S. Halsted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

Jieškomas STASYS KAZĖNAS 
iš Žusinių kaimo, Dūkšto rajono. 
Dabartiniu laiku jis gyvena Ame- 
koje. Jo įieško brolis Julius Lietu
voje. Jis pats ar apie jį žinantieji 
asmenys prajom rašyti adresu: 
Pranas Stankevičius, 115 Hunger- 
ford St„ Hartford, Conn.

Jieškomi KINDERIAI, sūnūs My 
kolo .kilusių *iš Dirgelių k., Kal
tinėnų vals. Pajieškojimu yra su
interesuotas Mykolo brolio sūnus 
Kazimieras. Dėl platesnės informa
oijos apie Kazimierą kreiptis laiš
ku: 211 Platt Avė., Pittsburgh 16, 
Pa.

LAIKAS — PINIKAI
O savininkas sutiko sumažinti kai

nų iki $41.0ou u- perleisti pirkėjui 
lengvai mokamą paskolą už 2 augštų 
po 6 kamb. indr. narną Marųuette 
Parke. Namas & metų. sutvarkytas ir 
puikiai įrengtas. Dvigubi langai. Aug- 
šta pastogė. Beveik įrengtas rūsys.

: Dvigubas mūro garažas Volodkevi-
čius.

1% AUGŠTO MTRAS
5 kamb. apačioj, 3 kamb. ir graži 

I vonia viršuje. Lengva perdirbti i ant- 
I rą butą. Marąuette Parkas. $18,000.

A. Sirutis.
5 AKRAI ZEMftS NETOLI ČIKAGOS

Į 2 gyv. namai, dvigubas garažas, ki
ti ūkiški pastatai, vaismedžiai. Visa 

j žemė aptverta. Prie 3 didelių kelių 
Lemonto rajone. $17,000. Įmokėti tik
$4,500. A. Rėlaitis.

7 KAMB. REZIDENCIJA
Prie 73-čifcs ir California. Apšildy

mas gazu. Mūr. 2 karų garažas. 43 
pėdų sklypas. Parduos už geriausią 
pasiūlymą. A. Katilius.

PIGIAI — UŽ $19,000
6 kamb. 9 metų rezidencija, 73 ir 

Waslitenaw. Svečių ir valgomas klo
tas kilimais nuo sienos iki sienos. 2 
auto garažas. Kavaliauskas.

•i P. L E 0 N A S
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAIbrook 5:6015

Jieškomas BRONIUS SAVIC
KAS, ir Jo žmona ZOFIJA. Jieš- 
jo sesuo gyvenanti Lietuvoje. Pra
šome kreiptis pas — Ona Gedvilą, 
6422 S. Maplepood Avė., Chicaero 
29, III Tel. GR 6-5985.

ALFA KORSAKAS prašomas at
siliepti, arba apie jį žinantieji pra
šomi pranešti jo motinai: Mrs. M. 
Korsakas, 10,25 J Street, Lincoln, 
Nebraska.
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Kviečiame jus praleisti 
atostogas

Shore Gardens 
Vasatvieteje

Puiku pasimaudyti, laiveliais pa- 
plaukiuoti bei pažvejucti. Prieina
mos kainos.

DICK & BETTY LINKUS
TWIN LAKĘS, VVIS.,

Tel. Twin Lakęs TRiangle 7-9191

IVI O V I N G
A BENIULIS atlieka įvairiu* 
perkraustymus bei pervežimuf 
•S tolimų ir artimų atstumų

Tel. BIshop 7-7075

•Af «Af •AT »Af Uf •Ąf tĄ- »A» »A? -A- -AT •At ‘A? -A? ‘A? «Af,
STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAIS
pristatėm
Visokių Rfišių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LIIMBER CO

STASYS LITWINAS. P res.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atldara kasdien nno 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

*»***«»«»*»**»***

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė
Prccin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS (JUS. sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

18 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas apeclalua didelis 

aunkvežlmia sn pilna ap- 
dranda. Plgna ir nąžiningao 
patarnavlrnaa.

R. ŠERĖNAS
2017 W. «7tli l‘l., CbbMign,

III. VVAIbrook 5-8063

uiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiunimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiHUimiiiM  
Šioje nekilnojamo turto pardavimo 

įstaigoje perkant ar pardModant. jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAIj ESTATE SALES 

2(100 W. 5l)th St. Tel. PRospect 8-5454
liliiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiinii::::::::;Į;i!iiiiiiiiiiimniiimjiiiiiiiiimiiiitiimnmuiiiiiimin

St. Michael’s Parish
ORLAND AREA 

RANCH
Ideal family home 3 bedrm. living 
room, kitchen with eating area. 2 
car garage, large half acre lot. Tile 
baith. This is a buy for $15,750. 

Call Julien at

G R O E B E
122 H Mariem Avenue

PALOS HEIGHTS, ILL.
Glbson 8-1000

,,ROG<21— OPPORTUNmES
NEPRALEISKITE PROGOS. 

Dėl rimtų priežasčių parduodama 
maisto krautuvė su geru bizniu ir 
geroje vietoje. 4551 So. Herraitage 
Avė. YArds 7-4301.

BUILDING & REMODELING

Nauji namai, garažai, (vairūs pa
taisymo Ir pertvarkymo (remodel- 
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRAOTOR 

1327 S. Campbellv., Chicago 32, III. 
YArds 7-9675

' LIETUVIŲ STATYBOS 
| BENDROVE
Į IVI O R A S
š Bullders Gcn. Contractnra

Atlieka planavimo Ir s,taty- 
bos <larbus gydytojų ofisų, gy

li veliamųjų Ir viešųjų pastatų, 
flt Namų (kainavimas ir Įvairūs 
™ patarimai nemokamai.
L Kreiptis šiuo adresu:

| JONAS STANKUS
M ltaštinės ir buto telefonas
0 i’ltnapcct 8-2OI3’
n 6800 SO CAMPBELL AVĖ. 
• Chicago 29. IIL

Namų statyba, (vairūs pataisymai
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti' namą, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErnunal 6-6581 

nuo 6 vai p. p. kasdien Ir sekma- 
dlenlaiH nuo 10 - 4 vai Adresas: 616 
\ olt*»»» tVIIInu Sprtnffb Hl

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercdniui 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229

Namų tel. BIshop 7-8840 
2787 Weat 43rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRITCTION COMPANY 
1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame Visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Maukite DAniihe 6-2793 nuo 9 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. Oljymplc 2-5121 nno 6 vai. 

vakAro iki 11 vai. vakaro

llemkilc ilicii. Draii^!

Mūr. 3 butų, biznis, garažas. $20,900. 
Mūr. 4 būtų, centr. šild., gar. $24,000. 
Mūr. 2 po 4, greit, pardav. $15,200. 
Mūr. 2 po 6, centr. šild., gar., pigiai 
Mūr. naujas 6 k., did. lot, burgenas. 
Mūr. 3 butų, taverna, gar. $20,600.

Yra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 ArckeT avė. LAfayette 3-3384

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 6, centr. šild.. garažas, 

šviesūs kamb. Reikia skubiai parduo
ti, duokite pasiūlymą.

Mūr. 2 po 4 ir skiepe 1 kamb., ge
ras mūras, plasteris, nemaži kamb.. 
garažas.

Med. 2 po 4, centr. šild., garažas, 
arti mokyklos.

Med. 2 po 4, centr. šildymas, tik 
$14.600.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 6, centr. šild. abiem 

butam, dideli mieg., arti susisiekimas 
ir mokykla, reikia skubiai parduoti. 

Med. 4 kamb. su skiepu ir centr.
šild. tik $12,000.

Mūr. su kraut, ir 4 kamb. butu, 
centr. šild., garažas, nebrangiai.

MARQUETTE PARKE:
Naujas mūr. 5 kamb. 3 mieg., cent.

šild. gazu. Labai graži vieta.

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W.43rd St„ CL 4-2390

HELP WANTED — MEN

COAL & OIL
SALESMEN '
FULL and PART-TIME

VANDER WAGEN BROS.
4552 W. B3rd St * 
POrtsmouth 7-8020

REIKALINGAS SENESNIO AMŽ. 
ŽMOGUS prie baro ir valgyklos ir 
kaipo sargas. Duodamas maistas bei 
kambarys ir atlyginimas pagal su
tarti.

Skambinkite — KE 6-8863

WAREHOUSE JOBS
Order Filler & Packer; also Stock 

Man for Shipping & Receiving 
5 dav week 

Permanent work
J. W. BOTLER PAPER C0.

223 W. Monro© St.
FRanklin 2-5806

HELP WANTED — FEMALE

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės į
SOPRYCH REAL ESTATE 

#407 S. Kedzie Avė. WAlbrook 5-8216 
Klauskite ALEX KANAVER8KIO

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

42S9 So. Maplewood Avė.
Tel. CLiffside 4-7450; Res. 

YArds 7-2046
Nutarę pirkti ar parduoti nekilno

jamąjį turtą kreipkitės j šią Įstaigą ir 
gausite teisingiausią ir puikiausią pa
tarnavimą.

BRIGHTON PARKE, 41st Str. & 
Maplewood Avė., 2-jų butų namas 
su ekstra sklypu prie šono. 4 ir 5 
kamb. šildymas gasu. 2-me augšte 
butas naujai Įrengtas. Viskas, taip 
puiku, kad panorėsite tuojau pat ten 
ir gyventi. Garažas su įvažiavimu iš 
šono. Tikrai puikus Ir nebrangus na
mas. Turite pamatyti, kad galėtu
mėt {vertinti.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas ir pre
kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl praio- 
me turinčius parduoti namus kreip
tis i raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdIow 5-6900
BRIGHTON PARKE arti lietuviš

kos mokyklos pigiai parduodami: 2 
BUTŲ MOKINIS su rūsiu ir pastogė, 
centr. šildymas alyva, $23,600.

MEDINIS*—2 po 4 k. ir dar ekstra 
sklypas. $10,00.

PAJAMŲ MEDINIS. 3 erdvūs bu
tai, aluminum langai. Nupiginta 
kaina.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ.

LAfayette 3-8881

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATB-IN8URAN0E 

NOTARY PUBLI0 
2405 West BĮ St. 
WAlbrook 6-6090

PRospect 8-9579 (vak. ir semad.)

GAGE PARKE
Mūrinis — 2 po S kamb. bu gra

žiai įrengtu rūsiu. Garažas. Numažin
ta kaina.

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai perduoti 

1 '/i augšto medini namą — 6 ir 81/į 
kamb., alyvos šildymaa Tik $12,200. 
A. Vaina.

1 % augšto mūr. pajamų nuosavy 
l»ė. 6 k. apačioj ir H/, k. viršuj su 
atskiru Įėjimu ir vonia. Garažas. Kai
na $20,700.

BRIGHTON PARKE
1% augšto mūr., 7 kamb. (4 mieg.) 

apačioje, 4 k. butas viršuj. 60 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$24.600.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais 
Namų SavininkaiI

Turiu pirkSJus visų rūšių namams. 
Norėdami skubiai parduoti namą, 
šaukite nemokamam įkainavimui. J. 
Bacevičius.

VIRPĄS RmI Etlate
Insurance, Notary PnbUo 

6616 So. W«atern Avė.
PRnsp. 8-2284 arba ifEm. 4-7086 

tguMiMAimimiiimiisiiiniiv

D. M0MSTIVI6IUS
REAL ESTATE - 1668 W. 161 st 

Tel. BEVF.RLY 6-8646 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas Tarpininkavimas blanluoM ir
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Taa

NAMAS 2-jų butų pb 5 kamb., 
šalia tuščias sklypas, 2 autom, ga
ražas. 5349 S. Campbell Avė.

CICEROJE arti 8v. Antano baž
nyčios parduodamas mūrinis 2-jų 
augštų namas, geriausiame stovy. 
5 butai: 1-4 k., 3 po 3 k. ir 1-3H 
kamb. Karštu vand. stokeriu apšil. 
2 autom, garažas. Geros pajamos. 
$33,900. Skambinti OLympic 2- 
5828.

BE YOUR OWN BOSS — WORK 
IN ONE GIRL OFFICE

STENOGRAPHER 
General Office

Some experience desinable būt not 
ab^olutely necessary. Age no bar- 
rier — up to 45. Ldght shorthand. 
Knowledge of bookkeeping helpful. 
5 day week. Blue Cross and Blue 
Shield. Paid vacations and holi- 
davs. Salary according to ahility. 
A wonderful position for an ambi- 
tious, capable perdon.

BEACON METAL 
PRODUCTS C0.

2682 S. Shields Avė. CA 5-8828

REGISTERED NURSES 
AND LICENSED 

PRACTICAL NURSES
Kor Rehabilitation Center at 

ST. JOSEPH HOSPITAL 
Interesting work and ejicellent oppor- 
tunities. Please apply or write to — 

Sister Georgette or Dr. Harold 
A. Ladwig, Asst. Director 
Jadkson 6224 — Ext. 451, 

Omaha, Nebraska

ISNUOMUOJAMA — FOR KENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame batų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 

6916 So. Western. PRospect 6-2284

IŠNUOMUOJAMAS VASARNA
MIS. Penkios mylios į rytas nuo 
Miohigan City, Ind., Michiano9 
Shores, ifenUotmuojamaa vasarna
mis. Labai graži aplinkuma, rami 
vieta, skaidrus Michigano ežero 
vanduo. Gali patilpti iki 10 asme
nų. Informacijas teikia D. Mikelių- 
nas, 3734 Parrish Avė., East Chi
cago, Ind. Tel. East Chicago 2250- 
R po 5 vai. vak.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMĄ S
A. Stančiansliag instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naoee), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 S. 40th Court, Cicero
TeL OLynplc 6-0775 nno 8 vaL 

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

OLymiHc 2-6752

LIET APnRAITDON AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos AutomoU- 

Hų finansavimas Notartatas V aisty 
bės patvirtino* kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAIbrook 6-6671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6166 8. Ashland Arft- Chloagn 86. III.

REAL ESTATE

FOR KALE 101 ACRE U'OODED 
TRACT

5 room home — addllional blgs. 
good condition. rx>cated in hunting, 
fishing and boating area. 2 miles 
from Adams, Wiaconsin. Ideal loca- 
tion for retired couple.

B y own<T — $i,5OO 
For inrorm. call Ijaumlale 1-0423

2ICREKIT! ŽIŪRĖKIT! 2IOREKIT! 
40 akrų ESTATE FARM Michiganc. 
Tik 6 mylios nuo Dowagiac miestelio. 
Čia yra pelningas vaisių ūkis bei žuvavi- 
mo vasarvietė prie nuosavo privataus eže
ro. 2 modern. namai, su elektra, kiti pa
statui, su visais įrengimais bei visais įran
kiais. Viskas geriausiame stovy. Čia tu
rėsite užtikrintą gyvenimą bei laimę — 
arba vaisių ūky, žvejybos vasarvietėje 
arba gyv. vietoj. Nepraleiskite progos, pa
žiūrėkite.

Tel.: Berrien Center Miehigan — 
State 2-7325. Arba rašykite:

F. Sobey, 1341 W. Garfield Blvd., 
Chicago 36, III.

Skaitykite "ftranfo”!
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SKAUTYBĖS KELIU
(Atkelta iš 2 psl.) > ir truputį keistai atrodė sesės,

, , laikančios pagaliukus rankoje vyr d. V. Strolia. Stovykloj ,r rimerkuBioB žiūrinčios į 
tikslas yra suburti didesni akai- tol), tai nieko - jos tik medžių
čių skautų vyčių gamtoje, suteik 
ti jiems progų, pasigilinti prak
tiškame skautavime bei pasiruoš 
ti kaikuriems prityrusio skauto 
vyčio programos punktams.

Stovyklos mokestis yra $10 
arba po $2.50 už vieną dieną as
meniui. Visi skautai vyčiai ir

augštį matavo.
Diena prabėgo labai greitai.

Gavome ir pasimaudyti, ir laive
liais paplaukioti, o vakare me
džiai pirmą kartą išgirdo lietu
višką dainą ‘‘Lauželis, lauželis”.

Ilgai dar skambėjo tos gra-
, , . . ... žios dainos, kol pagaliau ir miš-kandidatai, neiaunesm kaip 161 , „ ■ _ ..
metų, norintieji vykti j stovyk
lą, registruojasi pas savo būre
lių vadus arba tiesioginiai adre
su: V. Pileika, 1039 Maple Aven 
Hartford, Conn. Registracijos 
mokestis yra 2 dol. ir jis bus 
įskaitytas į bendrąją stovyklos 
mokestį. Registracija baigiama 
liepos 1 d.

rengsimi; buklą '
New Yorko studentų skautų 

Korp! Vytis juniorų sueigoje,

mą.
Sekmadienį pradėjome šv. mi- 

šiomis. Kun. Vaišnys paskati
no visus veikti pagal šį pavyz
dėlį: Žmogus svečiavosi praga
re. Daug išvaikštinėjo ir visur 
matė didelius, juodus katilus, ap 
statytus velniukų sargybomis. 
Tačiau priėjo vieną katilą, kurio 
niekas nesaugojo. Nustebęs žmo 
gus paklausė viršininko, kodėl 
nėra sargybos. Tas paprastai at 
sakė: “Šiame katile yra lietu-

KISHI SPAUDOS KLUBE

Japonijos ministeris pirmininkas 
Nobusuke Kishi kalba Spaudos Klu 
be V'ashingtone. Jis pageidavo tai
kos sutarties tarp Japonijos ir 
JAV revizijos. Vėliau bendrame 
pranešime Eisenhoweris ir minist
ras pirmininkas pranešė, jog jie su
sitarė dėl “greito pėsčiųjų Ameri
kos kovos dalinių pasitraukimo iš 
Japonijos”. (INS)

kuri įvyko birželio 17 d. Sirusų viai; mes nebijome, nes jie ne-
bute, buvo iškeltas pasiūlymas 
New Yorko skautams akademi
kams įsigyti buveinę. Šioje pa
talpoje būtų lietuviškų knygų

pabėgs. Kai tik vienas bando 
iškišti galvą, tuojau visi kiti už
sipuola ir įtraukia jį atgal”.

Vėliavos pakėlimo metu man
knygynėlis, prenumeruojami lie-1 teko garbė pasveikinti visus da- 
tuviški laikraščiai, būtų įvairių j lyvius rytinio rajono vadeivės
žaidimų (stalo tenisas, šachma
tai ir pan.). Čia taip pat vyktų 
akademikų skautų sueigos ir ga
lėtų vykti skautų vyčių, vyresn. 
skaučių ir jūrų skautų sueigos. 
Savaitgaliais, kai nebūna tinka
mo akademikams parengimo, 
čia būtų organizuojami kultū-

v. s. E. Putvytės vardu ir per
duoti rytinio rajono skautų ir 
skaučių geriausius linkėjimus.

Po gardžių pusryčių v. s. O. 
Zailskienė pateikė pranešimą a- 
pie rytinio rajono suvažiavimą 
ir bendrai to rajono veiklą.

Paskutinis pašnekesys buvo 
ringi pasilinksminimai lietuvis- į sktn. K. Palčiausko. Čia buvo iš- 
koj nuotaikoj. Patalpa būtų iš- Į keltos mintys skautiškos dva- 
puošta lietuviškais ornamentais, [ sios išlaikymo klausimu. Buvo
kad kiekvienam būtų malonu jo
je pabūti.

Kas žinotų tokiam tikslui tin
kančią patalpą (rūsį, krautuvę, 
butą ar pan.) ir galėtų ją per
leisti skautams akademikams ar 
išnuomuoti, prašoma pranešti 
Romui Keziui, 130 Hendrix Str., 
Brooklyn 7, N. Y. Telef. AP 7- 
3p44. Pageidautina, kad patal
pa būtų Woodhaveno ar East 
New Yorko apylinkėje.

VADOVŲ SUVAŽIAVIMO 
ĮSPŪDŽIAI

Pagaliau atvykome į seniai 
lauktą sąskrydį. Graži Linkų va 
sarvietė Christiana Lodges, Ed- 
wardsburg, Mich., mus tyliai pa
sveikino. Jaukūs nameliai, vilio
jantis ežeras ir medžių ošimas 
ragino eiti toliau. Po kelių žings 
nių pasigirdo skaidrus sesių ko- 
mendantės N. Maskoliūnien’ės 
sveikinimas. Tuojau pat priėjo 
ir brolių komendantas psktn. 
R. Minkūnas, ir mes buvome su 
pažindinti su šio sąskrydžio vir
šininku sktn. V. Stasiškiu.

Švilpuko garsas sušaukė da
lyvius, kurių buvo apie 90, prie 
vėliavos. Čia buvo matomi vei
dai iš Chicagos, CleVelando ir 

.Detroito. Vyriausioji skautinin
ke O. Zailskienė ir kun. Vaišnys

daug pasiūlymų, tačiau visi su
tiko, kad svarbu sukurti ir iš
laikyti gerą skiltį, ir skautiška 
dvasia visuomet gyvuos.

Po pašnekesio dar turėjome 
progą išmokti daugiau žaidimų, 
net ir užkūrėme vandeniu api
piltus lauželius.

Pagaliau ir vėl stovėjome prie 
vėliavos — jau paskutinį kartą 
sugiedoti himną. Bet nenusimi
nėme, juk daina mums žada: 
“Kai laužui gęstant, lūpos mūs 
tyliai sudiev šnibždės, tai skau
tiška tvirta viltis vėl mus su- 
jungt žadės”...

Vyr. sk. Diana Papievytė

KAS NAUJO MŪSŲ 
SOVYKLA VIETEU ?

(Pasikalbėjimas su stovyklai į- 
rengti komiteto pirmininku inž. 

V. Pavilčiumi Chicagoje)

Neseniai baigus skautams rem 
ti piniginį vajų, pasidarė įdomu 
sužinoti, kas naujo padaryta 
Chicagos skautų stovyklavietė
je.

— Jau visi skautai sparnus 
pakėlę stovyklos kryptimi, visi 
domisi, kas naujo bus šiemet į- 
rengta stovyklavietėje ?

— Bražėnas “skautoramos” 
scenoje viešai pareiškė, kad pa
lapinėse bus grindys, išklotosnuoširdžiai pasveikino suvažia-

vusius ir viršininko patiekta dar [*??*»» sPa‘vo‘Ios te-
, , ’ . ... ... leviziios aparatai ir t.t. Neiau-

ran (maudymuisi ir vandens 
sportui; 6) pagerinti sanitari
niai įrengimai.

Tai ir viskas. Tik tiek leido 
mums turimi pinigai, o tą sumą 
sudarė vien tik tėvų komiteto 
surengto baliaus pelnas.

— O kaip piniginis vajus, ku
rį tėvai paskelbė sklypo dovano
jimo akto dieną?

— Taip, tai buvo prieš praė
jusių metų stovyklavimą. Rei
kia džiaugtis vajaus rezultatais. 
Stambesnieji aukotojai tap0 at
skirų įrengimų mecenatais, pvz. 
berniukų šulinio — dr. Stp. Bie- 
žis, mergaičių šulinio — Justinas 
Mackevičius, tiltelio ežeran — 
dr. Aglinskas su dr. Tauru (jų 
sūnūs jūreiviai), dr. Budrių šim
tinė išbaidė uodus, o skautų ir 
skaučių tėvai sudėjo sumą san
dėliui pastatyti.

Šiemet, nors buvo ir įpareigo
ti vajų tęsti, tačiau jo nevyk
dėme.

— Kodėl?
— Pirmiausia turėjome susi

tvarkyti viduje: jeigu naudoja
mi visuomenės pinigai, tai turi 
būti ir atitinkami organai jiems 
tvarkyti, o antra — iškilo dides
nis dalykas — “skautorama”, 
kur viskas buvo skiriama sto
vyklai ir net renkamos aukos.

— Be abejo “skautorama” da 
vė nemažą paramą stovyklos į- 
rengimui?

— Neabejotina, tai buvo gra
žus iškėlimas skautų ir skaučių 
vardo, bet pinigai iš “skautora
mos” mūsų dar nepasiekė.
 »

tiiiiiiiiuiiiiiiiiiiHiiimiiiiiiiiimniiiinii

P 0 P U L A R
LITHUANIAN RECIPES*

Bnrinko JUZS DAUŽVARDIEin

— Jūs minėjote susitvarkymą 
viduje stovyklos įrengimų atžvil 
giu, visuomenei būtų įdomu ži
noti — kaip?

— Sudaryta stovyklai įrengti 
taryba, į kurią įeina po tris at
stovus iš kiekvieno Chicagos 
skautų vieneto (tuntų, akademi
kų, skautininkų ramovių) ir tė
vų komiteto atstovai. Taryba 
renka trijų asmenų vykdomąjį 
komitetą ir revizijos komisiją. 
Vykd. k. telkia lėšas įrengi
mams, sudaro projektus, sąma
tas ir, tarybai patvirtinus, vyk
do darbus. Bendradarbiauja su 
patikėtiniais.

— Kas išrinkti į vykd. k-tą, 
kas tie patikėtiniai ir koki jūsų 
santykia isu jaais?

— Vykd. k-tą sudaro sktn. 
Gurėnas, Pupelis ir aš. Patikė
tiniai yra sklypo valdytojai — 
juridinis asmuo. P. Rakas, do
vanodamas sklypą lietuvių jau
nimui, perdavė jį valdyti nuo
mos sutartimii 99 metams trims i 
patikėtiniams — sktn. dr. Ag-i 
linskui, sktn. dr. Budriui ir Ra-1 
kui. Jie visi yra mieli mūsų tal
kininkai stovyklos įrengime. 
Pvz. dabar jie stengiasi, kad tu
rėtume pastovų nuolatinį priė
jimą prie privataus maudymosi 
ežero, kuris yra visai netoli prie 
stovyklavietės. Mūsų sklypą lie
čiąs ežerėlis maudymui netinka, 
visai negilus ir dumblinas.

— Ką planuojate ateičiai?
— Tokiam stovyklavimui, 

kaip mūsų skautai stovyklauda
vo Lietuvoje, sklypas pusėtinai 
paruoštas. Praėjusių metų sto
vyklavimas buvo tik bandymas, 
gi šiemet ten įvyks ir jubilėjinė 
mūsų “jūreivių” stovykla. Vi
sa tai duos pagrindus ateities 
sprendimams.

Turint tokį gražų sklypą, yra 
minčių ten įrengti ir vasarojimą 
ištisą vasarą, šiemet stovyklų 
metu bus padaryta topografinė 
sklypo nuotrauka, kad būtų ga
lima ir popieriuje viską supla
nuoti. Būtų gražu, kad prie to 
planavimo prisidėtų visa skau

tiškoji šeima, skautų bičiuliai 
ir rėmėjai aplankytų šiemet sto
vyklas, susipažintų su vietove, 
o po stovyklų visiems bus pri
siųstos specialiai paruoštos an
ketos. Iš pasisakymų gausime 
nuomonių subendrinimą, leng
viau bus daryti sprendmius. Ta
da palaipsniui galėsime telkti lė
šas atskiriems objektams, ku
rie įeis į bendrą nustatytą pla
ną. J Lapinas

Skelbkitės “Drauge"!
•A’’...

A A
STANISLOVAS PECHUUS

Gyveno 1325 S. 49th Court, 
CICERO, ILL.

Mirė birželio 25 d., 1957, 6 v. 
ryto, sulaukęs pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Kalti
nėnų parap.

Ciceroje išgyveno 4t> m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Petronėlė (Justaitė), 4 
sūnūs: William, marti Maggie 
iu jų šeima; Victor, marti Ann 
ir jų šeima; kun. John ir kun. 
Noel, duktė Bernice, švogerka 
Ona Jončius, jos vyras Anta
nas. pusbrolis Antanas Jonėius, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Priklausė šv. Vardo Draug. 
ir Grant Works Civic Improve- 
ment Club.

Kūnas pašarvotas Vasaitis- 
Butkus koplyčioje, 1446 S. 50th 
Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, birželio 27 d., iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Antano parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, duk
tė, marčios, žentas ir anūkai.

Laidotuvių direktorius "Vasai- 
tis-Butkus. Telef. OLympic 2- 
1003.

MOMIHCSvnjsias mrkrauSTz/S
" » TOLI IR ARTI

NAUJI OIDEU TRUMU- NAUJAUSI NRAUSTTMO ĮRANKIAI 
•C&U METŲ PATYRIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tai wau>.o«>i« 5-9209

Atliekame dideliu; ’r ir ius automobilių remontus Lyginimas, da
žymas. ElektriniB suliedinimas Parduodame uitomorulių dalis 

Sinclair gaaolino stotis “PAGALBA“
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA“ — A. Stanevičiau, Sav

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman ftve.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namu tel. WRlbrook 5-5934

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON.

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

UOOlfIO VALANDOJ 
iaaEltv

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

046 fe Weatan Av< Air Oondltioned koplyfe 
746M — 7-3601 AatomobiUama vtote 
hnrte gyvena kttese miestų dalysei gausims 

koplyčių arčias Jūsų namų.

botvarke pradėta suvažiavimo 
programa.

Pirmą paskaitą skaitė sktn. 
Stasiškis, suteikdamas įdomių 
patarimų draugovių programų 
įvykdymui. Skautininkas ypatin 
gai iškėlė įžodžio svarbumą Dau
giausia pasitaiko, kad vyresniš
kumo laipsnio gavimas ar įžo
džio davimas tampa paskutiniu 
skautavimo tašku. Tačiau reikia 
atsiminti, kad III patyrimo laips
nis yra skauto įsipareigojimo ko 
deksas, II pt. laipsnis — skau
tavimo techniškos žinios, I pat. 
laipsnis — aktyvus techniškų ži
nių pritaikymas, o įžodis yra pa
žangumo taškas.

Taip pat reikia prisiminti, kad 
vadovas ne tik stato reikalavi
mus, bet ir pats duoda pavyzdį.

Po trumpos pertraukos sktn. 
Stasiškis apibūdino draugovės 
štabo posėdžių eigą ir, talkinin
kaujant broliams, pravedė pa
vyzdingą štabo posėdį.

Tenka pastebėti, kad taip įdo
miai ir išsamiai pateiktos min
tys nesusilaukė gyvų diskusijų.

Nors suvažiavime buvo vado
vai tačiau visiems patiko mūsų 
viršininko pravesti žaidimai. Čia 
išmokome ir per padangą lįsti, 
bėgant iš stiklo vandens neiftpil- 
ti ir net karalių su visu sostu 
pernešti į priešų -pusę. O jeigu

levizijos aparatai ir t.t. Nejau 
gi užmiršote ar netikite?

— Laužavedžiui daug kas leis
tina kalbėti.

— Taigi ir mes tuos dalykus 
paliksime įsirengti patiems skau 
tams.

— O kaip tas modernus pa
statas su virtuvėmis ir salėmis, 
kuris parodoje “skautoramos” 
metu buvo išstatytas?

— Amerikoje labai mėgsta
mos gražios reklamos. O gal tai 
ir bus ateities kūrinys stovyk
loje, bet šiuo metu tas pastato 
projektas yra tik skautuko spor 
to kūrinys.

Šių metų stovyklavimui bus 
nauji dalykai: 1) pagilintas mer 
gaičių šulinys; jo vanduo turėjo 
nemalonų prieskonį, kurio da
bar nebėra; 2) įvesta elektra; 
3) telefonas; 4) mergaitės ir 
berniukai turės po vieną didelę 
palapinę (50 pėdų ilgio), kuriose 
lietaus metu galės būti valgyk
los ir pravedami užsiėmimai; 5) 
įrengtas modernus tiltelis eže
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GUŽAUSKU
BEVRRLY HILIJ4 GELINYCIa 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, nana» 
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimu.

2443 M'mt ftSrd Strem
Tel. PKospect «-<»»»» Ir PR N-OMS4.

rai nepaprasta Knyga Virė XOV r» 
oeptų grynai lietuviškų valgių gaml 
nlmul anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dlenė, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra 
dljo Ir televizijos stotis, surinko pa 
člus įdomiausius lietuviškų valgio 
receptus Ir DRAUGAS Juos Išleido 
labai parankioje formoje. Pirmų kar 
tų tokia knyga pasirodo knygų rln 
kojs

Gera dovana kitataučiams ar anų 
llškal skaitantiems lietuviams

Kaina — $2.00
’ žseicytnun kartu su pinigais siųskit*

“DRAUG 4 H“
4545 Mest, OSril Street 

CMcago 29. Illinois
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PETRONĖLĖ 
(JANIS) JANKAUSKAS

(BEItENYTft)
Gyveno 3514 S. Lowe Avė.
Mirė birž. 25 d., 1957. Gimė 

Lietuvoje. Kilo iš Kauno apy
linkės.

Amerikoje išgyveno 46 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Williani, 3 sūnūs: Bruno, 
marti Stephanie; Stanley, marti 
Betty, ir Edward, marti Bve- 
lyn; 2 dukterys: Stella ir Ber- 
nice Koran, žentas James, 12 
anūkų, 7 proanūkai, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas MoKeon 
koplyčioje, 634 ,W. 37th St.

Laidotuvės įvyks penkt., birž. 
28 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta Į Nativity of Our 
Lord parapijos bažnyčių, 37th 
St., & Union Avė., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, riuk- 
tetys, marčios, žentas, anūkai Ir 
pmanūikat.

Laidotuvių direktorius Josepb 
McKeon. Tel. YArds 7-0925.

A. A-
KAZIMIERAS KLIMAS, Sr.
Gyveno 5217 S. Union Avė.

Mirė birželio 24 d., 1957, 2:15 
vai. popiet, sulaukęs pusės am
žiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš 
Alytaus apskr., Simno parap.

Amerikoje išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Charles, malti Helen, 
anūkai: William ir James; sū
nus Anthony, marti Adeline, 
anūkas Michael, duktė Helen 
Hughes, anūkai: Elizabeth Flo- 
rian, jos vyras Edward; John 
Carolyn ir Richard, duktė Ed- 
na Hane.v, žentas George, anū
kė Sandra Lee, sūnūs Robert, 
marti Dorothy, anūkė Pattilinn, 
sūnus Edvvard, marti Norma, 
sūnus Bernard, marti Charlene, 
anūkė Bebrą, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Chic. Liet. Draugi
jai ir Keistučio Klubui.

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

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, birželio 27 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Visitation parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtiis J Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, 
marčios, žentai ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Petras 
Bieliūnas. Telef. LAfayette 3- 
3572. 

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9852

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

AMBUL.ANCE DIENA IK NAKTĮ

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vlce-Prealdent

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patama- ^es turime koplyčias
1 vimaa dieną ir nak- fiT v s o s e Chicagos ir

1 tį. Reikale šaukti _ t Rosclando dalys<’ ir
mus tuojau patarnaujame.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PRILUPS
3307 S. LITUAN1CA AVĖ. Tel YArds 7-3401

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

tffM_

I paminklų patalpas Ir atgal mes visuomet parūpinama 
transportaclją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 5 vai. popiet

IŠSIRINKITE PARAK — RUS PASTATYTA KAPINIU DIF.NOJK! 
JOKIO IMOKlJIMo. NUMOKCMI'VF KAPINIO IIIENOJK.

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZŪOYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ~
2424 W. 69th STREET REpublii 7-1213
2314 W. 28rd PLACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5215 ir 'lOvvnhall 3-9687



X Visiems ateitininkams pri
menama, kad ateitininkų fede
racijos vado ir kitų organų rin
kimai baigiasi liepos pirmą die
ną. Visi ateitininkai raginami 
savo pareigą atlikti.

X Jaunimo kongresui auko
jo: Omahos lietuviai per J. Šar
ką $100, dr. Z. Rudaitis $3, Br. 
Gustaitienė $10, M. Rėklaitis 
$100, VI. Sinkus $5, A. Sugin
tas $1, Gailestingųjų Seserų 
sąjunga $25, Dantų Gydytojų

X Dr P. Kisielius ALRKF 
Jaunimo stovyklai paaukojo!
200 dol. 100 dol. paaukojo dr.
J. Juozevičius. K. Žoromskis pa
aukojo 50 dol.

X “Chicago Tribune” redak- sąjunga $50, Policininkų drau- 
cinio štabo narė Gladys Priddv 
parašė straipsnį apie Liet. Tau-
tinių Šokių šventę, kuris turėtų 
pasirodyti ketvirtadienį South- 
Southwett Metropolitan laidoje.

X Vienas iš didžiausių Litu- 
anus žurnalo pavienių aukotojų 
šiuo metu yra P. Pažeriūnas iš 
Melrose Parko, prisiuntęs 100 
dol. Tai graži lietuvių auka kil
niam tėvynės bylos garsinimo 
darbe. Aukas siųskite: Litua- 
nus, 916 Willoughby Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y.

X Alice Siephens balso mo
kyklos studentės atliks rečitalį 
sezono užbaigimui 1957 m. bir
želio 28 d. 8 vai. vak. Music 
Room 833, Fine Arts Building, 
410 Michigan Avė., Chicago. 
Įėjimas be mokesčio ir visi su
sidomėjusieji yra kviečiami da
lyvauti. Neviena visuomenei ge
rai žinoma dainininkė atliks da
lį rečitalio.

X Red. kun. Juozas Prunskis, 

išbuvęs 11 dienų Šv. Kryžiaus 
ligoninėje, vėl grįžo prie savo 
darbo “Drauge”; dėkingas vi
siems jį gausiai lankiusiems, 
ypač J. E. vysk. V. Brizgiui, 
prel. Ign. Albavičiui, prel. L.

gija “Krivūlė” Chicagojp $10.
X Br. J. J. Simonaitis, gydy

tojas ir chirurgas, ypač širdies 
ligų specialistas, kaikurį laiką 
dirbęs Lojolos universitete, rū
pestingai seka naująją medici
nos mokslo pažangą, gilinasi sa
vo specialybėje ir atsidėjęs pa

tarnauja ligoniams. Jo kabine
tas netoli “Draugo” įstaigos: 
4255 W. 63 str.

X 100 metų Cicero miesto 
sukaktį minint, Cicero lietuviai 
nori pasirodyti efektingai. Tuo 
reikalu visų organizacijų atsto
vai renkasi šį ketvirtadienį
7:39 vai. v. Šv. Antano parapi
jos stlėn pasitarimui, kaip gra
žiau reprezentuoti šią gausią 
lietuvių koloniją.

X žinomasai radijo pranešė
jas Povilas Šaltimieras dabar 
kalba kasdien iš didžiulės WGN 
radijo stoties. Jo programa 
“The Gadabout” girdima kiek
vieną savaitės dieną 11:30 vai. 

i ryto. Trečiadienį, birželio 26, ir 
šeštadienį, birželio 29, jis paža
dėjo kalbėti apie ruošiamą Lie
tuvių Tautinių šokių šventę. 
Paklausykit.

X Cicero lietuviška vaikų
Tulabai, kan. J. Paškauskui,1 aikštelė pradėjo veikti birželio 
kun. P. Cinikui, kun. K. Baraus-i 24 d. Veiks vieną mėnesį po tris 
kui, red. L. Šimučiui ir dauge-' valandas kasdien. Priimami vai- 
liui kitų; taipgi dėkingas už kai nuo 4 m. iki 7 m. amžiaus, 
gausius užuojautos laiškus.

I

TREKRAATIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Situaciniame žemėlapyje maityti įvykiai, buvę praeitą savaitę. Tarp jų pažymėtinį įvykiai Ha
iti, badas raudbnojoj Kinijoj, ir kt. (INS)

Trečiadienis, 1957 birželio 26■ ■ I ■,!■■■ — ■ ,

IŠ ARTI IR TOLI
). «. VALSTYBĖSE — Kongr. Reuss atsiuntė Vy-
. . _ ' tautui Vardžiui, dėstančiam po-

— Laisves Varpo. Naujosios .... . . , .__... t utinius mokslus Wisconsin uni
versitete, į kongreso rekordus 
įrašytą savo kalbą, pasakytą

Anglijos lietuvių kultūrinės ra
dijo programos, diena šiemet

s birželio 29 d., šeštadieni. . .. ....._ . , « . ryšium su birželio men. įvykiais.Tą dieną jvyks Romuvos parke „_ , x , .. 1 Kongremanas Reuss yra nuo-Brocktone, Mass., gegužine, ku- -• , .. . . , .,. ’ sirdus lietuvių draugas ir galinai paruosta speciali progra- , , , , , ., * 5 b m s daiktas, kad kandidatuosma. Ją atliks Worcesteno lietu- . ,, ~ . . , ,x , i šen. McCarthy vietą, nors kolv.ų trys chorą,: moterų, vyrų kas ats|aak- Say0 žodjrje kon-įr misrus choras atskirai. Vi- , „ . . _, , grėsė kongr. Reuss pnmine visiems šiems chorams vadovau-, * • i *•, ~ „ sas pavergtųjų kančias, prūni
. , , . , Ine, kad laisves troškimas pa-je dalyvaus ta,p pat Worceste- tuose kraštuose tebžra 
no lietuvių skautų tautinių šo- dehs jr išreiįM kad 
kių grupe, vadovaujama E. Viz-
baraitės. Visi šie kultūriniai 
vienetai stipriai reiškiasi Wor- 
cesteryje, Mass., bet dar mažai 
žinomi kitų kolonijų lietuviams. 
Įvykstančioje gegužinėje bus 
proga su jais arčiau susipažin
ti. Šalia to per visą dieną bus 
duodama lietuviškoji muzika iš 
juostų, į kurias įrašyti solistai, 
kvartetai, chorai. Kaip kitais 
metais, taip ir šiemet Laisvės 
Varpo gegužinėje tikimasi daug

klausomybė pavergtų tautų bus 
'atstatyta.

—- Laisvės Varpo ir jo vedė
jo P. Viščinio antrašas yra 
toks: 47 Banks St., Brockton 
18, Mass., telef. JUniper 6-7209. 
Šis antrašas įsidėmėtinas tiems, 
kurie turi reikalų ir Laisvės

esančių lietuvių yra pagrindi- 
: nė jo veikimo sėkmės sąlyga. 
Dėl to tiek branginame ir Jūsų 
auką”.

— Austrijos lietuvių biblio
teka pavesta tvarkyti Vytautui 
Mituzai, Ebersęhwang b/Ried, 
Feichter 2. Austrijos LB valdy
ba bus labai dėkinga visiems, 
kurie paaukos bibliotekai lietu
viškų knygų.

— Lietuvis kunigas Al. Aren 
tas-Amdt, sėkmingai išlaikęs 
visus egzaminus ir apgynęs di
sertaciją, Vienos universitete 
gavo teologijos daktaro laipsnį. 
Be to, už nuopelnus tvarkant 
Goetzendorf parapiją, vietos vy 
skupo atžymėtas dvasinio tarė
jo (Geistlicher Rat) titulu.

— Kun. Kazimieras Kaniaus
kas, taip pat Premonstratiečių 
vienuolyno lietuvis kunigas, ei
na klebono pareigas Wartber- 
ge. PremonstrAtiečių vienuoly
ne yra dar ir trečias lietuvis 
kunigas, Leonas Olšauskas, ku
ris dirba Schlaeglio vienuolyne

Programa vien lietuviška. Aikš- 
X Alice Stephens gavo- ofi- telei vadovauja mok. Ališaus-

cialų pakvietimą būti teisėja i kienė. 
dainininkų konkurse, kurį pra- Kas nori- dar nevėlu užsire-| lietuvių iš visos Naujosios Ang 
veda “Chicago Tribune” muzi- gistruoti. Tai galima padaryti lijos, kurioje Laisvės Varpo ra 
kos festivalio komitetas kiek- kreipiantis pas vaikų aikštelės
vienais metais. Vasaros pabai- vedėją B. Ališauskienę ir kun.

A. Vilkaitį.

Varpu. Praktika parodė, kad kaįp mokyklų kapelionas, 
siunčiamos senu antrašu žinios 
pasiekia Laisvės Varpą pavė
luotai, todėl negali būti laiku 
perduotos.

goję tūkstančiai susirenka Chį- 
cagos stadiume išklausyti lai
minguosius dainininkus ir or
kestrus. Tai jau antri metai, 
kad p. Alice Stephens yra kvie
čiama būti teisėja jaunų naujų
jų Chicagos ir apylinkės talen
tų.

X Iš Toronto, Kanados, į 

Tautinių šokių šventę atvyks
ta šie šokėjai: Rita Merkelytė, 
Danguolė Kundrotaitė, Angelė

X Chicagiečių šokėju repeti
ciją International Amphitheatre 
pereito penktadienio vakare ap
lankė Chicago Sun-Times, Von- 
drak Publications ir Back if the 
Yards Journal fotografai. Jie 
padarė nemaža nuotraukų.

Parapinių mokyklų vaikų re
peticiją aplankė Chicago Tri
bune ir American fotografai. 
Angliškoji spauda kreipia gra-

dijo programa plačiai klauso
ma ir mėgiama. Ji išsiskiria iš 
kitų radijo programų savo kul
tūriniu ir visuomeniniu pobū
džiu. Tai bene geriausia lietuvių 
radijo programa šiame krašte.

— Braunau miestelyje buvu
si gausi lietuvių kolonija visai 
likvidavosi.

— Salzburgo lietuvių seniū- 
— Dvi Omahos radijo stotys |nui kun. V. Pupiniui, SJ, persi

Kuodaitė, Gražina Augaitytė, i žaus dėmesio į šokių šventę bei 
Rita Juknevičiūte, Sigita Skirs-1 jos dalyvius, 
gailaitė, Irma Linkytė, Dalia
Treigytė, Gailutė Klinkaitė; iš 
vyrų: Sigitas Kazlauskas, Juo- 
as Rukšys, Kęstutis Šalkaus
kas, Albinas Slivinskas, Kęstu
tis Kačiulis, Juozas Karasiejus, 
Algis Mickevičius, Antanas Ba- 
ziliausikas, Leonas Baziliauskas.

Išvyksta iš Toronto šį penk
tadienį 11 vai. Chicagoje bus 
šeštadienį 8 vai. ryte ar tru
putį vėliau.

X JAV Ir Kanados Lietuvių 

Jaunimo kongresas prasideda 
šeštadienį, birželio 29 d. 9 vai. 
30 min. ryte Chicagoj, Morrison 
viešbuty, 79 West Madison St.

Darbotvarkėje žymiųjų mūsų 
jaunimo veikėjų pranešimai. 
Veiks 8 sekcijos. Bus apsvars
tytos ir priimtos svarbios rezo
liucijos. Įvyks šaunus rautas.

X Sekantiems Tautinių Šo
kių šventes dalyviams yra rei
kalingos nakvynės: Benokraity- 
tei D., Benokraičiui V., Kijaus- 
kaitei N., Končiūtei S., Vareko- 
jytei T., Žagarskaitei R., Gele- 
žytei N., Juodvytei L., šlapeliui, 
Neimonui G., Sniečkui G., Venc- 
lauskui V., Kasperaičiui V. (vi
si iš Clevelando), Bačanskaitei 
B., Bogutaitei B., WiszinckUi 
E., Svotelytei A., Duliui V., Ve
liuonai A., Eringiui S., Nastop
kai L., Bačanskui A., Sesusai- 
čiui V., Svoteliui, Drazdžiui V., 
Petruševičiui A. ir Šilgaliui E. 
(visi iš Baltimorės). Galintieji 
augščiau minėtus asmenis pri
imti nakvynei, prašomi praneš
ti Tautinių šokių šventės rašti
nei, 3320 S. Halsted St.., CLiff- 
side 4-4096.Išsiuntinėta 5,680 kvietimų 

Pakviesti studentai, nelanką x Lietuvių tautinių šokių 
mokyklų jaunuoliai ir visuome-I specialistė Marija Baronąitė-
nės veikėjai. Būtinas amerikie
čių spaudos ir televizijos ben
dradarbių pakvietimas. Išleista 
5,680 atsišaukimų paskiriems 
asmenims bei organizacijoms 
didįjį jaunimo sąskridį lėšomis 
paremti. Pasiųsti 193 aukų la
pai Lietuvių Studentų sąjungos 
skyriams. Aukas Jaunimo kon
greso išlaidoms apmokėti tuoj 
pat siųsti ir aukų lapus su pi
nigais grąžinti šiuo adresu: 
Romualdas Slėnys, 6239 South 
Walcott Avė., Chicago 36, III., 
telef. RE 7-6068.

Grebliūnienė, kuri lankė Ameri
kos lietuvių kolonijas prieš ka
rą, dabar gyvena Australijoje. 
Sekdama Šokių šventės ruošos 
eigą, ji rašo čikagiečiams bičiu
liams: “Jei mano buvę mokiniai 
leidžia knygas, rašo straipsnius, 
ruošia pasirodymus ir galų gale 
šventę, tai man didesnio ačiū ir 
nereikia. Gyvenimas parodė, 
kad pasėta sėkla plačiai ir gra
žiai bujoja. Vieno man tik gai
la, kad aš esu taip nežmoniškai 
toli nuo to viso sąjūdžio ir ne
galiu net paploti per petį vi-

— Skautų vadovų sąskrydis, 
įvykęs birželio 15 ir 16 d. d. 
gražioje Linkų vasarvietėje prie 
Christiana ežero, praėjo su di
deliu pasisekimu ir pakilia nuo
taika. Dalyvavo per 100 jauni
mo ir keliolika suaugusiųjų. 
Sąskrydžiui vadovavo sktn. V. 
Stasiškis, vyr. skltn. t. n. Nijo
lė Maskoliūnienė ir ps. V. Mi- 
kūnae.

Prie sąskrydžio sėkmingumo 
prisidėjo gražus oras, labai ža
vi vieta, nemokami laiveliai pa- 
siirstymui ir Linkų vaišingu
mas. Teko patirti, kad nuo bir
želio 23 iki liepos 8 d. vasaroto
jams bus duodamos didelės 
lengvatos — tikslu sudaryti 
progą didesniam skaičiui vasa
rotojų pažinti šią gražiąją va
sarvietę.

— Petro Kiaulėno paroda, 
įvykusi Pr. Lapienės vasarvie
tėje birželio 15—16 d., susilau
kė ypatingo dėmesio iš lietuvių 
publikos. Jos pamatyti buvo 
specialiai atvykę žmonių ir iš 
tolimų vietų, kaip J. Mockaitis 
iš Lasting, Mich., arcb. Okulis 
iš Bostono, Gražulis su žmona 
iš N. Mexico, nekalbant apie 
artimesnių vietų lietuvius.

Kadangi nė vienas išstatytų 
paveikslų nebuvo pardavimui, 
tai daugelis užsisakė spalvotas 
jų nuotraukas, kurių užsaky
mus mielai priėmė velionės 
žmona Vassia Kiaulėnienė.

soms,-ienas tiems, kurie daro 
tokį gražų darbą. .. Džiaugčiau
si, jei man vėliau parašytumėt 
įspūdžius. Nuoširdžiausi linkė
jimai pp. Jameikienei, Šilingie- 
nei, taip pat ir nepažįstamiems 
p. Radauskienei ir p. Setui. No
rėčiau, kad jų pastangos būtų 
apvainikuotos pasisekimu.”

KAS KĄ IR KUR
—Studentų santariečių metinis 

narių ir kviestųjų svečių suvažia
vimas įvyks š.m. rugsėjp mėn. 6, 
7 ir H d. d. Juozo Bačiūno ūkyje, 
Tabor farm. Sodus, Michigan.

Darbotvarkėje numatyti Lietu
vos Enciklopedijos red. dr. Juozo 
Girniaus, rašytojo A. Landsbergio 
ir kitų pranešimai, vadovybės rin
kimai, meninė programa ir pasi
linksminimai.

Prieš pat suvažiavimą, rugsėjo 3, 
4 ir 5 d.d., ten pat įvvks organi
zacijų vadovybių veiklos, susirin
kimų tvarkymo ir korespondenci- 
niai kursai. Visais santariečių su
važiavimo reikalais informuoja C. 
V-bos pirm. R. Mieželis, ‘2258 So. 
Saoramemto Avė., Chicago 23, Ilk, 
telef. YArds 7-1001.

— Lietuvių Profesorių draugijos 
Amerikoje (LPDA) narių visuoti
nis suvažiavimas įvyks šių metų 
liepos 7 d., sekmadienį, 3 vai. po 
pietų Menininkų klube (2548 West 
69 Street, Chicago, Illinois). Nu
matyta ši dienotvarkė: 1. Suvažia
vimo atidarymas, 2. Prezšd&umo 
sudarymas, 3. Valdybos ir revizi
jos komisijbs pranešimai, 4. Pra
nešimų klausimais diskusijos, 5. 
Buvusios Lietuvių Tremtinių Pro
fesorių d-jos Vokietijoje likvidavi
mo klausimas, 6. LPDA narių, ku
rie neatlieka įstatų par. 31 numa
tytų pareigų, klausimas, 7. Valdy
bos, revizijos komisijos ir garbės 
teismo rinkimas, 8. Sumanymai ir 
kiti bėgamieji reikalai.

LPDA narių visuotinis suvažia
vimas šaukiamas kas antri metai. 
Visi draugijos nariai maloniai kvie
čiami dalyvauti šiame suvažiavi
me ir aktyviai prisidėti prie nu
matytų dienotvarkėje klausimų 
svarstymo.

Valdyba

nietė Klečkauskaitė. Ji buvusi 
nuteista 25 metams Sibiro. Li
kus invalidė buvusi atleista ir 
kurį laiką gyvenusi Kaime. 
Šiais metais jos vyro austro pa
stangomis vėl pasiekė Vieną.

— Ernos Kavolytės - Lerch 
sūnus Manfredas 15 m. amžiaus, 
Innsbrucke mirtinai peršautas 
17 metų mokyklos draugo Lud- 
wig Schvvarz, kurie berniukui 
norėjo pademonstruoti pistole
tą. (E.)

Iš OKUPUOTOS LIETUVOS
— Jonas Mickeliūnas, buvęs 

gimnazijos mokytojas, netekęs 
beveik visiško akių regėjimo 
(gleukoma) toliau mokytojau
ti nebegali. Su savo šeima gy
vena Zarasuose, Komunarų g- 
vė 3. Gauna valet. pensiją.

— Laiške iš Lietuvos rašo
ma: “Gyvulių teturime vieną 
karvę, o už ją reikia atpilti 
valstybei 100 litrų pieno, už 
žemės 60 arų reikia valstybei 
pristatyti 30 kg. mėsos, 50 štu- 
kų kiaušinių. Mokesčiai ir drau 
dimai metams sudaro 210 rub
lių metams. Senesniems mokes
čiai panaikinti, bereikia prista
tyti tik 50 litrų pieno. Gerai 
uždirbant gyvenimas nėra blo
gas. Daug kas nusiperka au
tomobilius, motociklus, dvira
čius. Karvė kainuoja 3,000 rub
lių, savaitės veršiukas 200 — 
300 rublių, 100 kg. kiaulė kai-

kėlus į Vieną, nauju seniūnu 
išrinktas Bronius Kižys.

— 1950 ,mt. Sovietų iš Vie
nos buvusi išvežta Rusijon kau-inuoja 1,500 rublių”.

paminėjo baisiuosius birželio 
įvykius. Buvo pateikta informa
cijų, liet. muzikos ir vienas tau
tinis šokis.

— Kun. L Musteikis Omahoj 
(Nebraska) baigė universiteti
nes studijas laisvųjų mokslų ba
kalauro laipsniu. Pastaruoju 
laiku jis eina vienuolyne kape
liono pareigas.

DIDŽ. BRITANIJOJE
— “Kaimietiškoji psalmė”,

Felix Timrnermans veikalas, ne
seniai pasirodė Anglijoje. Ro
mano leidėjas — Nida, o vertė
jas — V. Kazokas.

— V. Dargia, vadovavęs Ni
dos spaustuvei, birželio vidury 
iš Anglijos išvyko į Vokietiją. į statas, kuriuo visuose Illinois

— L. Fuldos komedija “Mo- miestuose, miesteliuose ir kai- 
kyklos draugai” birželio pirmo-j anuose nustatoma, jog po 10 v. 
joje pusėje buvo pastatyta Lon-i 30 min. vaikai (iki 14 m. am- 
done. Veikalo režisorius buvo' žiaus) negali vieni rodytis gat- 
F. Neveravičius, o dekoracijas i vėse. Jie tegali tada eiti su sa- 
piešė A. Petrikonis. Aktorių pa-lvo tėvais. Jaunuoliai iki 17 m.

CHICAGOS ŽINIOS
Vertina "Draugo" talką
Kovai Su Širdies Ligomis 

draugija atsiuntė mūsų redak
cijai specialų diplomą, reikšda
ma padėką už mūsų dienraščio 
parodytą prielankumą jų va
jaus metu ir vertindama “Drau
go” pagalbą toje srityje.

Nepilnamečiai nakčia 
— namie

Illinois senate priimtas nuo

Areštavo dėl leidimų 
klastojimo

Chicagoje areštuotas advo
katas Howard R. Williams ir nuvažiavo

Farmeriai grįžo iš Rusijos
Į Chicagos aerodromą iš ke

lionės po Rusiją atskrido 34 
Illinois ir Wisconsin farmeriai. 
Kiekvienam kelionė kainavo ar
ti $1,800. Kelionėje jie išbuvo 
16 dienų. Jie sakosi radę, kad 
Rusijos ūkiai mažiau produkty
vūs negu Amerikos, tik tenai 
moterys sunkiai dirbančios. 
Anot amerikiečių ūkininkų, so
vietai tiek užsidegę kolektyvi
nių farmų, kolchozų idėja, kad 
tam aukoja savo ūkio našumą. 
Amerikiečiai matė sovietų mo
teris murinant. Jeigu jos nebu
vo pristatytos prie kitų darbų, 
tai bent šlavė gatves.

Subadė tramvajuje
Sigmundas S. Fainer, 54 m. 

amžiaus, buvo tris kartus per
durtas peiliu kai važiavo tram
vajumi. Perdūrė nepažįstama 
moteris. Ji įėjusi į autobusą 
piktokai pasakė, kodėl nepasi
traukia jis į šalį. Tada be jokio 
perspėjimo ji kirto tam vyrui į 
veidą. Kai jis ją pastūmė, ta 
peiliu triskart perdūrė jo krū
tinę ir išlipusi iš tramvajaus 

taksiu. Sužeistasis

reigas atliko V. Milvidas, V. 
Šalčiūnas, A. Kusta, A. Griki- 
naitė, R. Petrušaitytė, A. Ma- 
šalaitienė, A. Ragauskas, P. Ne- 
nortienė.

AUSTRIJOJ
— Austrijos lietuviai, nors 

labai sunkiose sąlygose gyven
dami, praeitais metais paauko
jo per Tautos Fondą Lietuvos 
laisvinimo reikalams 910 šilin
gų. Tautos Fondo valdybos var
du J. Kaminskas Austrijos lie
tuviams atsiuntė padėkos laiš
ką, kuriame t. k. pažymi: “Ži
nome, kad lietuvių Austrijoje 
būklė yra nepaprastai sunki, 
juo brangesnė jų auka Lietuvos 
reikalui. Jei lietuvių Austrijoje 
pavyzdžiu pasektų kitos skait- 
lingesnės mūsų emigracijos ko
lonijos, tai įgalintų Vliką pla
čiau darbe užsimoti ir daugiau 
nuveikti. To darbo nemažėja ir 
sąlygos veiklai nesidaro leng
vesnės. Bet Vilkas yra pasiry
žęs ištverti iki galo ir jam pa
rama visų laisvajame pasaulyje

amžiaus gali vieni gatvėje ro
dytis iki 11 vai. Tas nuostatas 
pasiųstas pasirašyti gubernato
riui.

buvęs raštininkas Alfred M. 
Rhodes, pirma tarnavęs įstai
goje, kur išduoda vairuotojo 
leidimus. Jiedu išdavė suklas- 
tuotą leidimą dėl James B. 
Hayes, kurio leidimas buvo at
imtas dėl vairavimo mašinos 
įsikaušus. Jie ir daugiau kartų 
yra išdavę suklastotus leidimus.

2 vai. plūduriavo vandeny
Keturi jaunuoliai per 2 va- 

landi plūduriavo Fox ežere, įsi
kibę apvirtusios valties. Tik vė
liau išgirdo jų šauksmą viena 
moteris ir juos išgelbėjo. Jie 
buvo šokiuose to ežero saloje 
ir plaukiant laiveliu į krantą,
kai grįžo namo, laivelis apsi- 

Skiepai išgelbsti kūdikius .vertė, 
nuo TB

Dr. Sol Roy Rosenthal, Chi
cagos Municipalinės sanatorijos 
direktorius, pareiškė spaudai, 
kad naujagimiams duodami 
skiepai prieš džiovą juos ap
saugo nuo susirgimo ta sunkia 
liga. Tokių skiepų milionai iš
dalinti po visą pasaulį per Pa
saulio Sveikatingumo organiza
ciją ir daug kur toks skiepiji
mas yra įstatymais įsakytas.

Teismų reforma nepraėjo
Jau nuo seniau planuojama 

Illinois teismų veikimą labiau 
atpalaiduoti nuo ryšio su poli
tinėmis partijomis, nes dabar 
teisėjus renkant kandidatus 
stato partijos. Tas reikalas bu
vo svarstytas Illinois atstovų 
rūmuose, tačiau reformų planai 
nepraėjo.

Tobulina O’Hare aerodromą
Sudviemis Chicagos firmomis 

pasirašyta sutartis, siekianti 
$1,799,212, einant kuria bus 
praplėsti lėktuvams nusileisti 
takai O’Hare aerodrome ir įves
ti kiti patobulinimai.

tik vėliau pastebėjo, kad jisai 
perdurtas. Buvo nugabentas į 
Šv. Bernardo ligoninę. Moteris 
užpuolėją gali turėti apie 35-40 
m. amžiaus.

Mirė automobily
Chicagos Municipalinio teis

mo tarnautojas Teodoras J. 
Mazzola, 61 m. amžiaus, pirma
dieni mirė gavęs širdies ataką 
tuo metu, kai automobiliu va
žiavo miesto centre. Nelaimė 
įvyko 111 W. Washington. 
Greit atsiskubino pagalba su 
deguonio gaivinančiomis dujo
mis, tačiau nelaimingojo jau ne
bebuvo galima išgelbti.

Pataria baigti mokyklą
Chicagos Prekybos ir Pramo

nės sąjunga skatina visus jau
nuolius baigti bent augštesniąją 
mokyklą, nes kuo toliau tuo la
biau bus reikalinga didesnių 
kvalifikacijų tarnautojų ir dar
bininkų, ir nebaigusiems nė 
augšt. mokyklos bus sunkiau 
gauti tarnybą.

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ !

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So Halsted St. Vlctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9—6

J


