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SIRIJA KALTINA JAV KARINIAIS VEIKSMAIS
Tars žodį dėl JT komiteto

raporto apie sovietų agresiją
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ,

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINES TAUTOS. — Vakar speciali Jungtinių Tautų 
generalinė asamblėja susirinko Vengrijos klausimu. Bus tartas 
žodis dėl JT komiteto pranešimo apie sovietų agresiją Vengrijoje 
ir pakartotinai Sovietų Sąjunga bus už tai pasmerkta.

Ta specialioji sesija įvyksta ■ --------------- « . ■»
vos vieną savaitę prieš regulia- ir už vengrų tautos laisvės ir ne- 
rios sesijos pradžią. Taip buvo priklausomybės išplėšimą, 
nutarta patyrus didžiumos JT Antrojoje rezoliucijų katego- 
narių nuomonę. Rugpjūčio 19 d. rijoje buVo pageidavimas, kad 
painformuotos visos JT narių vy Generalinis sekretorius pasiųstų
riausybės, kad „spiriant reika 
lui“, renkamasi rugsėjo 10 d. 
svarstyti darbotvarkės punkto 
Nr. 67. Šitaip čia vadinamas 
Vengrijos klausimas.

Buvo nutarta susirinkti

Kai kovo mėn. 10 d. regulia
rioji — vienuoliktoji sesija bai
gė savo darbus, Suezo ir Vengri
jos klausimu buvo nutarta susi
rinkti specialios sesijos, kai tik 
bus reikalas.

Daugelio manymu, tas „reika
las“ susirinkti buvo tuojau po 
šios vasaros birželio 20 d., kai 
tik oficialiai paskelbtas JT ko
miteto Vengrijos pranešimas. Jį 
parengė penkių JT narių amba
sadoriai, pasiremdami daugiau 
kaip šimto liudininkų parody
mais. Tas pranešimas sudarytas 
iš dokumentinės medžiagos, kuri 
įrodo, kad sovietai panaudojo sa
vo kariuomenę Vengrijos sukili
mui numalšinti.

Nors tada vidurvasarį ir daug 
kalbėta ir rašyta apie tą prane- j 
Šimą, bet, turbūt, sesijos sušauk
ti nebuvo įmanoma, jei tik dabar 
tai daroma. Ir tuo būdu vakar 
JT generalinė asamblėja susirin
ko specialios sesijos vos vos ne 
metinėms praėjus nuo Vengrijos 
įvykių pradžios.

Jungt. Tautų silpnumas

Tie, kurie matė ir pergyveno 
dabartinių Jungtinių Tautų pirm 
takūnės — Tautų Sąjungos tra
gišką likimą, ėmusį jau aiškėti, 
kai ta Sąjunga neįstengė su
drausti agresijai pasinešusios 
nacių Vokietijos ir fašistinės Ita 
lijos, panašų likimą pranašauja 
ir JT. Jungtinės Tautos jau 
daug iš ko susilaukė ir tebesusi- 
laukia priekaištų už tai, kad ne
įstengė užkirsti Sovietų Sąjun
gos agresijos Vengrijoje.

Visa, ką JT nuveikė, yra su
telkta dešimtyje rezoliucijų, ku
rios, paprastesnėn kalbon išver
tus, yra ne kas kita, kaip pasiū
lymai, rekomendacijos. Organi
zacija neturi priemonių ir negali 
priversti rezoliucijoje paliestos 
valstybės priversti tų rezoliucijų 
laikytis ar jas pildyti.

Dešimt rezoliucijų

Iš tų dešimties rezoliucijų — 
keturios jų lietė sovietų karinę 
intervenciją ir politinius klausi-
mus, kitos — stebėjimą ir Ven-1 jos pasienių. Taipgi komitetas 
grijos padėties investigavimą vie nerado įrodymų, kad kas nors 
toje, pagalbą vengrams Vengri- sovietų kariuomenę būtų kvietęs, 
joje ir jų pabėgėliams, atsiradu- kaip sovietai skelbė. Taip pat ko 
siems už Vengrijos ribų. mitetas atmetė ir antrą sovietų

Dvi pirmosios kvietė Sovietų tvirtinimą, kad antrosios inter- 
Sąjungą sustabdyti karinę inter- vencijos metu sovietų kariuome- 
venciją ir siūlė, kad, atstačius nę kvietęs Kadaro kabinetas. Ko- 
teisę ir tvarką, būtų pravesti lais miteto aiškinimu, Kadaro vyriau 
vi rinkimai Jungt. Tautų prie- sybė buvo pastatyta sovietų ir
žiūroje. Trečioji rezoliucija buvo 
primta, kai gauti pranešimai, 
jog sovietai deportuoja vengrus. 
Revoliucija kvietė sustabdyti trė 
mimus ir sugrąžinti ištremtuo
sius. Ir kai sovietai nepaklausė 
nė vienos iš trijų rezoliucijų, 
gruodžio 12 d. buvo priimta re-
zoliuciją, kuri pasmerkė Sovietų generalinė asamblėja dabar susi- 
Sąjungą už JT Chartos laužymą | renka specialios sesijos.

Gomulka įspėjo 
lenkus taupyti

užsieninę valiutą
VARŠUVA, rūgs. 10. — Len

kijos komunistų partijos vadas 
Gomulka vakar įspėjo lenkus tau 
pyti užsieninę valiutą. Gomulka 

.ragino lenkus suveržti diržus, 
kad nebūtų išleista užsieninė va
liuta sviestui ir kitiems gami
niams.* „Mes visi norime geriau 
gyventi, bet pirmiausia mes tu
rime pagaminti daugiau, geriau, 
ir pigiau“, — pareiškė Gomulka 
100,000 asmenų, dalyvavusiems 
tradicinėse pjūties iškilmėse.

savo stebėtojus į Vengriją padė
ties pamatyti, bet jie negalėjo 
nuvykti, nes vengrų komunistinė 
vyriausybė jų neįsileido. Iš kitų 
valstybių, kurios buvo prašytos 
įsileisti JT stebėtojus, tik Aus
trija sutiko, o Čekoslovakija, Ru 
munija ir Jugoslavija pasiprieši
no.

Pagaliau nieko neišėjo ir iš JT 
asamblėjos pageidavimo, kad 
pats Generalinis sekretorius nu
vyktų į Vengriją. Jo komunistai 
nenorėjo įsileisti ir pasiūlė su 
juo susitikti... Romoje. Vėliau 
jie buvo nustatę, kad gruodžio 
16 d. jis atvyktų į Budapeštą, bet 
gruodžio 12 d. susitarimą atšau
kė. Taip dabar tas JT generali
nės asamblėjos pageidavimas ir 
liko neišpildytas, nes kai komu
nistai vėliau kvietė Generalinį 
sekretorių atvykti, tasai nevyko. 
Dabar tas klausimas tebėra atvi
ras. Jei JT asamblėja nutartų, 
Generalinis sekretorius, žinoma, 
keliautų.

Kai nepadėjo rezoliucijos...

Kai jau jokios rezoliucijos ne
padėjo, Generalinė asamblėja nu 
tarė sudaryti komitetą, kuris su
sipažintų su esama medžiaga ir 
pagal ją parengtų pranešimą 
Tas komitetas nebuvo įleistas į 
Vengriją ir todėl rėmėsi vengrų 
pabėgėlių parodymais. Apklaus! 
nėjimai vyko New Yorke, Romo
je, Vienoje, Londone ir Genevo- 
je-

Svarbiausi to komiteto prane
šimo punktai paneigia viską, ką 
sovietai teigė. Komitetas sako, 
kad Sovietų Sąjunga neturėjo 
teisės, kaip ji skelbė, jog turi, 
pagal 1947 m. sutartį su Vengri
ja, interveniuoti. Ta sutartis kai 
bėjo apie Vengrijos pažadą ne
leisti fašistinių organizacijų veik 
los. Toliau komitetas sako, kad 
tai nebuvo fašistų išprovokuotas 
sukilimas, kaip sovietai kaltino, 
bet kaip tik priešingai — tai bu
vo spontaniškas visos tautos su
kilimas.

Komiteto išvados

Komitetas taip pat surado 
daug įrodymų, jog sovietai Ven
grijoje pirmosios intervencijos 
metu panaudojo ne tik tą kariuo
menę, kuri Vengrijoje stovėjo 
pagal Varšuvos sutartį, bet ir ka 
riuomenę, sutrauktą iš Rumuni-

Dinamitas nunešė
pusę pastato

NASHVILLE, Tenn., rūgs. 10. 
— Nashvillės pradžios mokyklo
je šiandien vidurnaktyje sprogo 
dinamitas. Dinamitas sprogo 
Hattie Cotton pradžios mokyk
loj 'koridoriuje ir nunešė pusę 
pastato.

Penkiolika negrų vakar buvo 
įleista į pirmus skyrius šešiose 
NaahviUe mokyklose, bet tik vie
nas id jų įsirašė į Hattie Cotton 
pradžios mokyklą.

V.V/

Gromyko vadovaus
sovietų delegacijai

LONDONAS, rūgs. 10. — So
vietų Sąjungos ministerių tary
ba paskyrė užsienio reikalų mi- 
nisterį Gromyko vadovauti so
vietų delegacijai 12-toje Jungti
nių Tautų generalinėje sesijoje, 
kuri prasidės rugsėjo 17 dieną, 
pranešė vakar „Tass“ (sovietų 
žinių agentūra).

Delegatai susirinko
PORTON, Anglija, rūgs. 10.— 

Jungtinių Amerikos Valstybių, 
Britanijos ir Kanados delegatai 
vakar susirinko Portone į 12-tą 
toksologijos (nuodų mokslo) 
konferenciją.

Senatorius Maskvoje
LONDONAS, rūgs. 10. — So

vietų Sąjungos ministerio pirmi
ninko pagelbininkas Anastas Mi- 
kojanas vakar priėmė Jungtinių 
Amerikos Valstybių senatorių 
Ellenderį (D., La.), kuris dabar 
yra Maskvoje, pranešė „Tass“ 
(sovietų žinių agentūra).

Kai išvyks iš raud. Kinijos

todėl nekonstitucinė. Komitetas 
taipgi surado duomenų, jog ven 
grai buvo suimami ir tremiami į 
Rusiją, nore Sovietų Sąjunga tai 
pakartotinai neigė.

Dar ir daugiau įvairių kaltini
mų prieš sovietus yra sukaupta 
tame pranešime, dėl kurio JT

WASHINGTONAS, rūgs. 10. 
— JAV vyriausybės pareigūnai 
pasiruošę suvaržyti tolimesnį ke
liavimą Amerikos studentų, ku
rie nuvyko į raudonąją Kiniją, 
nepaisydami JAV uždraudimo 
keliauti į raud. Kiniją.

Valstybės departamentas va
kar pranešė, jog Shelby Tucker, 
vieno iš 42 amerikiečių, kurie 
nuvyko J raud. Kiniją, pasportas 
tegalioja tik „grįžimui į namus“.

Amerikietis Shelby Tucker stu 
dijuoja teisę Oxford universite
te Anglijoje. Galbūt valstybės 
departamentas leis jam baigti 
teisių studijas Anglijoje.

Valstybės departamentas tur
būt kiečiau pasielgs su tais, ku
rie nuvyko su studentu Tuckeriu 
į Peipingą po dalyvavimo tarp
tautiniame jaunimo festivalyje 
Maskvoje.

Ne taip kaip kiti, Tucker ne
davė savo paso komunistinės Ki
nijos pareigūnams, ir raudonieji 
ištrėmė jį iš Kinijos. Grįžus į 
Maskvą, JAV ambasadorius Lle- 
welyn Thompsonas perdavė vals
tybės departamento instrukcijas

Izraelio delegatas Jungtinėms Tautoms MordecaiR. Kld- 
ron (kairėje) klausosi Jordano delegato Yusuf Haikal (de
šinėje) nusiskundimų prieš Izraelį Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryboje New Yorke. Haikal pareiškė, kad Izreilis 
bando “konfiskuoti” niekeno žemę pietinėje Jeruzalėje. Kid- 
ron atsikirto, kad visos arabų valstybės — ypač Jorda
nas — ginkluojasi sunaikinti Izraelį, (INS)

Ant tvoros sėdintieji gali
nulemti Adenauerio likimą

STUTTGARTAS, Vokietija, rūgs. 10. — Keletas milionų ne
apsisprendusių jų (sėdinčių ant tvoros) balsuotojų š. m. rugsėjo 
15 d. gali nulemti Vakarų Vokietijos atstovų rinkimus į parlamen
tą. ■ «.

Visų partijų pareigūnai sako, 
kad 10 procentų iš 35 milionų re
gistruotų balsuotojų dar galuti
nai neapsisprendęr^iėšoji nuo
monė teigia, kad svyruojančių 
balsuotojų gali būti net daugiau 
kaip 5 milionai.

Jei betkuri partija neturės ab
soliutinės daugumos, žymesnis 
neapsisprendusių balsuotojų pa
krypimas į vieną ar kitą pusę 
gali patraukti svadstykles arba 
Adenauerio krikščionių demo
kratų arba socialistų opozicijos 
naudai.

Neaiški padėtis

Didžiausias skaičius svyruo
jančių balsuotojų yra vidurio Vo 
kietijoje, Ruhro pramonės ir 
Hamburgo srityse. Jose bus iš
rinkta apie pusė visų 494 atsto 
vų. Socialistai, tradiciniai stip
rūs tarp pramonės darbininkų, 
minėtose srityse yra didžiausi 
Adenauerio priešininkai.

Pietų Vokietijoje partijų ri
bos yra žymiai ryškiau užbrėž
tos.

,dėlTuckeriui grįžti į Londoną 
tolimesnės jo bylos“.

Valstybės departamento pa
reigūnas Lincoln White pasakė 
spaudos atstovams, kad praneši
mas apie 41 amerikietį bus pa
skelbtas, kai „jie išvyks iš raud. 
Kinijos“.

Nehru prašo 
nepasmerkti Rusijos

dėl Vengrijos
NEW DELHI, Indija, rūgs. 10. 

— Indijos ministeris pirminin
kas Nehru vakar pareiškė, kad 
pasmerkimas Sovietų Sąjungos 
dėl jos užgniaužimo Vengrijos re 
voliucijos pablogintų padėtį.

Nehru pasakė Indijos parla
mente, jog naudojimas rusų ka
riuomenės sutriuškinti revoliuci
ją buvo „viena didžiausių trage
dijų pastaraisiais metais“, bet 
klaida būtų pasmerkti rusus.

• Apie 15 baltųjų mokinių va
kar išėjo iš Strugis, Ky„ augštes 
nės mokyklos, kai negrai moki
niai sugrįžo į klases.

Kas gi yra tie neapsisprendę 
balsuotojai ir kodėl jie laukia iki 
paskutinio momento, kai tuo tar 
pu rinkiminė kova jau eina nuo 
birželio mėn.

Politiniai vadai ir stebėtojai 
taip sako:

1. Kaikurie yra nepriklausomi 
ir jie laukia to momento, kai vi
sai paaiškės partijų ir jų kandi
datų veidai.

2. Kiti svyruojantieji (sėdį 
ant tvoros) neturi nei prie vie
nos partijos jokio patraukimo. 
Tai ypač pasireiškia tarp jaunų 
balsuotojų. Jie eis balsuoti, kad 
tik sumažintų galimybę pavesti 
valdžią į jiems mažiau pageidau
jamos partijos rankas.

3. Esą dar ir tokių, kurie norė
tų pasirinkti vieną mažesniųjų 
partijų, negu krikščionių demo
kratų ar socialistų, bet jie bijo, 
kad jų balsas nenueitų niekais.

Įteikė memorandumą
Vengrijos reikalu

NEW YORKAS, rūgs. 10. — 
Centro ir Rytų Europos kilmės 
amerikiečių konferencija, kuriai 
šiuo metu pirmininkauja prel. 
Jonas Balkūnas, įteikė Jungtinių 
Valstybių delegacijos prie Jung
tinių Tautų ambasadoriui Henry 
Cabot Lodge išsamų memoran
dumą Vengrijos padėties klausi
mu ryšium su JT komiteto pra
nešimu, kurį šiomis dienomis 
svarsto Jungtinių Tautų asam
blėja savo specialiai sušauktoj 
sesijoj.

Pas Chruščevą
LONDONAS, rūgs. 10. — So

vietų Sąjungos komunistų parti
jos vadas Chruščevas, atosto
gaująs Kryme, vakar priėmė 
prancūzų radikalų ir radikalso- 
cialistų partijos delegaciją, vado
vaujamą buvusio Prancūzijos 
premjero E. Daladier, pranešė 
vakar „Tass“.

Šešiolika žuvo
BOGOTA, Kolumbija, rūgs. 6. 

— šešiolika asmenų žuvo ir 24 
sužeisti, kai autobusas užvakar 
apsivertė netoli Bucaramangos, 
šiaurinėje Kolumbijoje.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
laivyno pareigūnas paneigė
DAMASKAS, Sirija, rūgs. 10. — Sirija kaltina Jungtinių 

Amerikos Valstybių karo laivus, kad jie veda nervų karą prieš ją, 
jieškodami pateisinimo Amerikos agresijai.

Sirijos armijos pareigūnas va
kar teigė, jog penki Jungtinių 
Amerikos Valstybių karo laivai 
praėjusį sekmadienį atplaukė 
prie Sirijos pajūrio. Jis pasakė, 
kad du neatpažinti sprausminiai 
kovos lėktuvai vakar skrido virš 
Latakia uosto.

Sirijos armija pasiryžusi „prie 
šintis provokacijoms“, — pasa
kė Sirijos armijos pareigūnas.
Jis pastebėjo, jog Sirija nepa
siuntė protesto Washingtonui.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
laivyno pareigūnas Washingtone 
paneigė, kad Amerikos laivai 
plaukioja prie Sirijos pakrančių.
Jis teigė, kad Jungtinių Ameri
kos Valstybių 6-to laivyno dau
gumas laivų yra Aigėjos jūroje, 
tarp Graikijos ir Turkijos. Tai 
būtų mažiausia 500 mylių nuo Si
rijos pakrantės.

Amerikos pareigūnas pasakė, 
jog kaikurie JAV naikintuvai 
galbūt šiomis dienomis plaukio
jo rytinėje Viduržemio jūroje, 
bet užtikrino, kad nė vienas ne
buvo Sirijos pakrantėje.

Sta&senas grįžo
optimistas iš Londono
WASHINGTONAS, rūgs. 10. 

— Stassenas, Jungtinių Ameri
kos Valstybių nusiginklavimo de 
rybininkas, vakar grįžo iš Lon
dono nevaisingos nusiginklavimo 
konferencijos.

Stassenas dar tebėra optimis
tas, kad Vakarai galės susitarti 
su Sovietų Sąjunga ginklų kon
trolės klausimu.

Jungtinių Tautų nusiginklavi
mo pakomitečio konferencijoje 
Londone 5^2 mėnesio buvo kal
bėta nusiginklavimo klausimais, mirė sirgę miego liga. 
Ten JAV, Britanijos, Prancūzi
jos ir Kanados delegatai tarėsi 
su Sovietų Sąjungos delegatais 
nusiginklavimo klausimais, bet 
Maskva atmetė beveik visus Va
karų pasiūlymus Londono kon
ferencijoje.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — ma
žas pasikeitimas oro temperatū
roje.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Jungtinės Amerikos Valstybės vakar kreipėsi į Jungtinių 
Tautų asamblėją, kad vengrų problemą reikėtų pavesti žymiam 
pasaulinio masto asmeniui, kuriam būtų suteikta plati veikimo 
laisvė sprendžiant vengrų klausimą. Planą įteikė JAV ir kitos 35 
valstybės Jungtinių Tautų asamblėjai. Rezoliucija griežtai pa
smerkia Sovietų Sąjungos žygius Vengrijoje ir Kadaro režimą. 
Tailando užsienio reikalų ministeris ir dabartinis JT generalinės 
asamblėjos pirmininkas princas Wan Waithayakonas siūlomas 
specialiu atstovu spręsti Vengrijos klausimą. Jis turėtų teisę 
„vykti kur nori ir daryti, kas yra geriausia“.

— Valstybės sekretorius Dulles vakar pasakė, kad Sirijos 
klausimas galėtų būti išspręstas taikiu būdu.

— Lenkijos komunistų partijos vadas Gomulka vakar atskri
do lėktuvu pas Jugoslavijos diktatorių Tito į Belgradą. Kartu su 
Gomulka atvyko augšta Lenkijos vyriausybės delegacija, įskaitant 
ministerį pirmininką Cyrankiewicz. Gomulka ir Tito turbūt svars
tys savo „nepriklausomus kelius į socializmą“.

— Vakarų Vokicitjos policija vakar įspėta budėti, kad rytinės 
Vokietijos komunistai neįsibrautų į vakarinę Vokietiją sutrukdyti 
rinkimų, kurie bus šį sekmadienį (rugsėjo 15 d.).

— Jordano užsienio reikalų ministeris Samir Rifai vakar pa
sakė laikraštininkams, kad Izraelis yra pavojingesnis Jordanui 
negu Sirija. Rifai pasakė šiuos žodžius, atsakydamas į klausimą, 
ar Jordanas buvęs sujaudintas vėliausių įvykių Sirijoje.

—‘ Izraelio kaikurie augšti karininkai buvo pašalinti iš ka
riuomenės, kad jie pardavinėjo ginklus arabams.

Trumano nuomonė
NEW YORKAS, rūgs. 10. — 

Buvęs prezidentas Harry Tru
manas vakar pareiškė, kad padi
dėjo galimybė demokratams lai
mėti rinkimus sekančiais metais. 
Jis spėja, kad demokratai turėtų 
laimėti didelę daugumą kongre
se ir išrinkti daugiau guberna
torių 1958 metais.

JAV ambasada grįžo
į perstatytus rūmus

TAIPEI, Formozą, rūgs. 10.— 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ambasada vakar grįžo į persta
tytus kanceliarijos rūmus, kurie 
buvo suardyti kiniečių riaušinin
kų gegužės 24 d. Taipei mieste. 
Ambasados atidarymo iškilmėse 
dalyvavo nacionalistinės Kinijos 
premjeras O. K. Yui, užsienio 
reikalų ministeris George Yeh ir 
nacionalistinės Kinijos ginkluo
tų pajėgų vadai.

TRUMPAI IS VISUR
• Izraelio vyriausybė susirū

pinusi, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės siunčia ginklus į Jor
daną.

• Egipto atominės komisijos 
narys dr. El-Sherbiny pranešė, 
kad Egipte statoma atomui tirti 
laboratorija, kuri bus baigta sta 
tyti š. m. lapkričio 1 d. Atomo iš
bandymai būsią panaudojami že
mės ūkio gamybai pakelti ir ki
tokiems reikalams.

• Pietų Korėjos provincijose 
13 asmenų, daugiausia vaikų,

• Saudi Arabijos karalius 
Saud atvyko į Vokietijos Baden - 
Badeną pasigydyti. Karalių var
gina reumatizmas. Jis ketina pa
silikti Vokietijoje keletą savai
čių.

KALENDORIUS

Rugsėjo 11 d. Šv. Protas; lie
tuviški: Gintautas ir Sungailė.

Saulė teka 6:26, leidžiasi 7:10.
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Lietuvos Trispalve Pasaulinėje Jamboree
Šią vasarą rugpjūčio 1 — 10 skirti nuo Vakarų.

dienomis Anglijoje, Sutton par
ke, įvyko skautybės auksiniam 
jubilėjui ir ICO metų sukakčiai 
nuo lordo Baden - Povvellio gi
mimo paminėti pasaulinė skautų 
stovykla. Šiam nepaprastam į- 
vykiui intensyviai ruošėsi ir 
Lietuvos Skautų Brolija. Kartu 
su kitų pavergtųjų tautų egzi- 
lais skautais lietuvių reprezenta 
cinis vienetas garbingai atsto
vavo Lietuvą kitų tautų skautų 
tarpe ir neabejotinai išpildė vi
sų lietuvių viltis, parodytas gau 
siais paremiant LSB Jamboree 
Fondą.

Lietuviai skautai kartu su es
tų, latvių, rusų, vengrų ir uk
rainiečių skautais sudarė bendrą 
egzilų skautų kontingentą, ofi
cialiai vadintą Council of Scouts 
Associations in Exile (CSAIE).
Šioje 104 skautų bei vadovų gru 
pėje stovyklavo'22 lietuviai, ku
rių 13 stovyklavo egzilų stovyk
loje Jamboree, 8 — skautų vy
čių sąskrydyje — Rover Moot 
ir vienas — skautų vadų suva
žiavime — Indabą. Egzilų skau- vas dr. Dambrava įrašė į juos
tų kontingentą Indaboje atsto-'tas žymių skautų vadų tartas 
vavo s. v. v. s. Vilius Fidleris. į mintis lietuviams ir pavergtam

i*Net ir Jamboree, toje taikos 
ir gėrio stovykloje, kurion su
važiavo 35,000 skautų iš dau
giau kaip 80 kraštų, egzilai skau 
tai yra atsargūs ir rusų skautų 
fotografijose iš praeities, išsta
tytose parodoje, daugelis veidų 
uždengti, kad nebūtų atpažinti 
nežinomų lankytojų”, pabrėžia 
"Evening Dispatch”.

Tiesos žodis pavergtiems 
broliams

Rugpjūčio 9 d. egz. skautų 
kontingentas surengė priėmimą 
vyriausiajai jubilėjinės Jambo
ree vadovybei. Dalyvavo Tarp
tautinio Skautų Biuro direkto
rius gen. D. C. Spray, TSB vice- 
direkt. R. T. Lund, Lichtenštei
no priimąs Emanuelis, Kopen
hagos pastovy klės v-kas J. C.
Walker ir visa eilė kitų tautų 
skautų vadų — švedai, anglai,
malajiečiai, filipinai, suomiai, i šiam žygiui didesnį svorį, 
belgai, austrai ir kiti.

Arbatėlės metu Amerikos Bal 
so Muencheno skyriaus atsto-

rys Anglijos lietuvių. Princui 
Emanueliui buvo įteiktas Gele
žinio Vilko ordinas — augščiau
sias PLSS atžymėjimo ženklas, 
kuriuo jis PLSS Tarybos Pirmi- 
jos apdovanotas už nepaprastus 
nuopelnus Lietuvos Skautų Bro
lijai.

Į Po sueigos prie skautiško kas
tinio stalo buvo arbatėlė. Į ar
batėlę atsilankė latvių ir estų 
pasiuntiniai Londone. Latvių 
min. Ząrinš perdavė mūsų skau
tams Lietuvos min. B. K. Balu
čio sveikinimus.

Stovyklos dėmesio centre
Nors Jamboree oficiozas — 

dienraštis — palyginamai buvo 
labai šykštus su nuotraukų bei 
žinių t&lpinimu apie egzilus sk., 
lygiai kaip ir apie kitų tautų 
skautus, išskyrus “United King

Be anksčiau minėtų žymesnių 
pasauk skautybės vadovų, mūsų 
skautus aplankė ir britų skautų 
vyr. vadovas lordas Rowallan.

SUKAKTUVINI STOVYKLĄ
UŽBAIGUS•

35 metų sukaktuvinės jūrų 
skautų stovyklos uždarymo pro
ga noriu pareikšti nuoširdžią pa 
dėką visiems, kurie sukaktuvinę 
jūrų skautų stovyklą sveikino 
raštu bei žodžiu.

Dėkoju jūrų sktn. kapt. P. 
Labanauskui, j. sktn. B. Stun
džiai už skirtas buriavimo re
gatoms pereinamas taures. Dė
koju taip pat v. sktn. dr. J. Ag- 
linskienei, j. sktn. B. Michelevi- 
čiui ir j. sktn. dr. K. Aglinskui 
už vienkartines buriavimo ir 
plaukimo taurės. Dėkoju psktn

Ypatinga padėka priklauso j. liui iš Custer, Mich., už ska-
sktn. E. Druskiui, j. psktn. E. 
Vengianskui, vyr. valt. L. Slė
niui ir j. skt. A. Aglinskui už

nius sūrius ir piniginę auką su 
kaktųvinei jūrų skautų stovyk 
lai, o taip j>at mūsų ūkio dalies

"Pingvinus”, be kurių jokia su- j vedėjui budžiui A. Butkevičiui 
kaktuvinė regata būtų buvusi ne 
įmanoma. Dėka minėtų brolių 
ir jų nuosavų “Pingvinų” galė
jome pravesti pirmas regatas 
mūsų sukaktuvinėje jūrų skau
tų stovykloje.

Dėkoju Lituanicos tunto tun- 
tininkui sktn'. P. Nedzinskui ir 
Aušros Vartų tunto tuntininkei 
sktn. A. Karnienei už leidimą 
naudotis minėtų tuntų palapinė
mis.

Manau visų stovyklavusiųjų 
vardu galiu padėkoti J. Andriu-

ir skanių valgių gamintojai Šlė- 
nienei.

Spaudžiu kairę visiems pionie 
riams, kurie padėjo pastatyti pa 

i lapines ir įkurti sukaktuvinę j. 
skautų stovyklą.

Padėka priklauso visiems mū- 

(Nukelta į 7 psi?
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DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. CHIRURGINEH IR 

ORTOPEDINEH LIGOS 
2745 VVeat 69th Street

Priešais Sv Kryžiaus ligonine 
Telef. REpubllo 7-2200 

fAL.: Pirm antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte lr nuo 6:00 -8:00. 
Sešt nuo 2:00—4:00. Trečlad Ir 
kitu laiku susitarus telefonu

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 

ketčla atlklna Ir rčmua 
4456 S. Oalifomia Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečlad. už
daryta) šeštad. 10 ryto Iki Iv p. p.

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1*81

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

lr fteštad. tik 10—-12 vai.

ToL REUanoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

ŪDYTOJAS IR CHIRURG*
IF'^IVIS '1YOVTOJAM

3925 W*st 59tb Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. tr 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:10—8:10
vai. vak. Trečlad. tr Aefttad. 1—4 v. 
P- P

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas ProtezMas

Araratal-Protezai, Med. bau 
držal. Spec. pagalba kojon 

(Arob Hupporta) tr t- L
VaL: 9-4 -lr 6-8. Šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB
2800 w. 63 r d St., Chicago 29, III 

Tet PRospeet 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4297 VV. 63rd St
Ofiso tet KKIlain-e 5-4410 

Rezid. telef. GRovebUl. 6-0617
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

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

Duoną lr įvairias skculngas 
bulkutea kepadom ’ atstovus, įvairių rasių ir I Makarevičiui už gražaus su- 

tautų, — visdėltų egzilai skau- ‘ kaktuvinio jūrų skautų žymenio 
tai ir jų sovykla buvo • labiau-| projektą, o j. psktn. Ed. Ven- 
siai žinoma visoje Jamboree., gianskui už šio žymenio paga- 
Lietuviškoji trispalvė kartu su minimą.

Skautiškas ačiū tėveliams, bi
čiuliams ir pažįstamiems, kurie, 
nepaisydami tolimos ir vargin
gos kelionės, atvyko į sukaktu-[ 
vinės jūrų skautų sovyklos ati
darymą.

Sukaktuvinės stovyklos vir
šininkams — j. sktn. VI. Petu- 
kauskui, j. sktn. B. Stundžiai, 
stovyklos gydytojui j. s. dr. K. 
Aglinskui, komendantui j. pa- 
sktn. E. Vengianskui, adjutan- 

Indaboje per oficialią stovyk- tams j psktn R Mieželiui, vyr. 
los viršininko Mr. William Kyle vak L giėniui, vandens ir kitų 
arbatėlę psktn. A. Banionis bu- šakų sporto varžybų teisėjams

kitomis egzilų skautų Vėliavo
mis buvo visur nešama iškilmė
se. Žiūrovų minios pavergtųjų 
tautų skautams kėlė jaudinan
čias ovacijas.

Pavergtųjų tautų skautai iš
naudojo kiekvieną progą kelti, 
viešumon savo kraštų skriaudą. 
Be abejonės, vieningas visų 6 
tautų išėjimas pasaulinės skau
tybės foruman suteikė visam

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. Lituaniea Avė. 

TeL CLlffside 4-6370
Pristatome 1 visas krautuves 
lr restoranus, taip pat iš
siunčiame t visus artimuo
sius miestus.

-v..». .y. .▼. .v- ,y..y.

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

Lietuvių grupei Jamoborėje va
dovavo psktn. J. Bružinskas, sk. 
vyčiams Rover Moot — vyresn. 
skltn. K. Dikšaitis. LSB Inda
boje atstovavo psktn. A. Ba
nionis. Jamboree egzilų skautų 
stovyklą sudarė 28 vengrai, 16 
estų, 13 lietuvių. 11 latvių, 10 
ukrainiečių ir 8 rusai. Stovyk
lai vadovavo venyų skautinin
kas kun. Louis Kuoari iš Buf
falo, JAV.
Laisvė — didžiausia vertybė

kraštui. Ypatingai jautriai kal
bėjo princas Emanuelis ir suo
mių vyriausiasis skautininkas. 
Amerikos Balse taip pat užra
šyti mūsų ir kt. egz. skautų pa
sikalbėjimai ir dainos. Tas bus 
panaudota transliacijoms ana
pus geležinės uždangos.

Mūsų skautai taip pat daina
vo per vietos BBC Birminghamo 
radijo stotį Jamboree. Jie buvo 
labai gražiai pranešėjo prista
tyti, o po dainų skltn. Aneliaus

Iš pradžių, kaip ir tikėtasi, bu kas papasakojo klausytojams
vo stengtasi nekelti viešumon eg 
žilų skautų dalyvavimo šioje 
Jamboree. Buvo prisibijota, kad 
spauda tai labai išpusianti, bus 
nepatogu prieš sovietus, o ang
lai juk koegzistencializmo šali
ninkai.

Tą tylą pralaužė pačių egzilų 
skautų pastangos ir “Jubilee 
Jamboree Journal” — stovyklos 
dienraštis su puikiu straipsniu 
ir nuotraukomis. Žinią pasiga
vo ir kita vietinė spauda — “Ev 
ening Dispatch”, ‘‘Birmingham 
Mail” ir kiti.

apie lietuvius ir kitus egz. skau
tus.

Belgu paprašytas, s. v. v. s. 
V. Fidleris jų gimtąja kalba 
BBC radijo bangomis kalbėjo į 
Belgiją.

Psktn. A. Banionis, atvykęs į 
šią Jamboree iš JAV, irgi davė 
informacinį pasikalbėjimą. 

Pagerbtas mūsų bičiulis
Rugpjūčio 8 d. mūsų skautai 

surengė priėmimą Lichtenšteino 
princui Emanueliui, kuris čia 
dalyvavo kaip visos Pasaulinės 
Jamboree garbės svečias. Iškil
mingoje sueigoje dalyvavo skau

vo pristatytas 84 tautų sk. va 
dams kaip CSAIE Indabos kon
tingento atstovas ir paprašytas 
papasakoti apie egzilus skautus. 
Pastarasis suglaustai apibūdino 
CSAIE ir jo siekius.

Mus pasiekusiomis žiniomis, 
reprezentacinis lietuvių skautų 
vienetas savo uždavinį puikiai 
atliko. Atsiekta daugiau negu 
tikėtasi. Dalyvauta teatro pasi
rodymuose bei pastovyklių lau
žuose. Mūsų skautų dainos, šo
kiai ir orkestrėlis (akordeonas 
ir 2 gitaros) tapo visų pamėgti. 
Minios svečių lankė lietuvių sto
vyklavietę ir Rūpintojėlį, gėrė
josi kastiniu stalu, parodėle ir 
mūsų žvaliais vyrukais.

Mūsų skautus stovykloje ap
lankė pats Birminghamorkatali- 
kų arkivyskupas. Jubilėjinėje 
Jamboree stovyklavo apie 10,- 
000 katalikų skautų ir 200 ku
nigų. Lietuvių sk. kapelionas 
psktn. kun. V. Šarka buvo ne 
paprastai popularus ir sušilau 
kė daug dėmesio priėmimuose.

j. sktn. B. Michelevičiui, psktn. 
St. Makarevičiui, vyr. valt. J. 
Baubliui už sąžiningą pareigų 
ėjimą nuoširdus ačiū.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarlma. 

061 valandos skambinti telefonu 
HEnilock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. -p. kasdian išskyrus trečiad. tr 
fteštad

Rea. tel. GRovehlU 6-5OO8

Tel. ofiso lr buto OLympic 2-415*

DR. P. KISIELIUS
JYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4933 W. 15th St.. Cicero 
Rei. 1634 S. 49th Avė., Cicero

Kasdien l-S vai. lr 6-8 vai. vak.. 
Išskyrus trečiadienius.

Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 1-8210, 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 6-8:80 v 

Trečlad. tik eusitarus.

Birminghamo “Evening Dis ..................... _ ,, . ,
pateh” rugpjūčio 8 d. •Uarabo-,t_“/y4.'".,s..^’’er.^ A“*’ 

ree Speeial” numerio visą pir
mąjį puslapį paskyrė egzilams 
skautams, įdėdami tris nuo
traukas — visos sovyklos narių, 
bendros kapelos ir stovyklos va
dovo kun. L. T. Kouari — ir 
gražų aprašymą apie šiuos eg
zilus skautus.

Pagrindinėje, pusę puslapio 
užimančioje, nuotraukoje maty
ti visa egzilų skautų grupė prie 
didžiulių stovyklos vartų, kurie 
buvo papuošti visų 6 tautų vėlia 
vomis, herbais, skautiškais žen
klais, o vartų centre didžiulė 
skautiškoji lelija su parašu “In 
Exile”. Šis laikraštis, rašyda
mas apie egzilų skautų stovyk
lą, pažymi, kad egzilai skautai 
džiaugiasi laisve. “Kas rytą, vė 
liavų kėlimo metu, šioje milžiniš 
koje Jamboree stovykloje paky
la kartu į padangę laisvosios 
Vengrijos, Rusijos, Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir Ukrainos vė 
liavos ir arti šimto egzilų skau
tų su pasididžiavimu atiduoda 
joms pagarbą. Nors komuniz
mas ir uždraudė skautybę, ta
čiau ji yra berniukų tęsiama 
laisvuose Vakaruose. Šių berniu 
kų viltis yra sulaukti dienos, 
kada bus įmanoma sugrįžti į 
savo gimtąsias šalis”.

Pagal “Evening Dispatch” Ju 
bilėjinės Jamboree lankytojai 
nepaprastai domėjosi egzilų sk. 
stovykla ir ją gausiai lankė. 
Juos stebino, kad skautybė yra 
taip puikiai atstovaujama ber
niukų iš tų kraštų, kurie jau il
gą laiką geležine uždanga at-

skautės su vadove sktn. D. Fid- 
leriene iš pasaulinės skaučių sto 
vykios Windsore ir gausus bū-

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINI

AIR-C0ND1TI0NER

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

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HE A'ilN G

Įsteigta prieš 20 m

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

TOvvnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. (VAlbrook 5-7670 ir 
Olbson 8-4938

• Gen erai 1h kontraktorius nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime dldelj patyri
mą. namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai.

SPĖS

IŠ ARTI IR TOU BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th Pi., Chicago,

III. VVAlbrook 5-8063

TeL ofiso WA 5-3010, r»-z. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

UR. ANNA BALIUNaT"
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenne 
vai. kasdien 10-12 vai. U 7-9 vai 
vak. Šeštadieniais 10-* vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3228
Res telef. VVAlbrook 6-5076

OR. TL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenue 

(Kampas 47-tos lr Daman Ava) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak

Beštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfsyette 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 6-S048

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIAUSTB

7166 South VVestern Avenne
(MEDlCAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
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. Šeštad 11 
vai ryto iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Ree. tel. VVAlbrook 5-3766

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 6-4732

DR. A. M A C I 0 N A *
CHIRURGAS 

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvirtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. Ir 

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-2700 
Rez. PR 0-2801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialybė — vidaus Ilgos
2454 West 71st Street 

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

Oflao tel. CLlffside 4-2896 
RezIdencUos: LAfayctte 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 We«t 47th Street 
(Kampas 47th lr Hermitage)

Vai.; nuo 2 lkl 4 lr 6 lkl 9 v. vak 
Beštad. nuo 2 lkl 6 vai., lšskyr sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drive 
(Civic Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. C Filtrai 6-2294

6002 VVest ISth Str., Cicero 
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1 2 vai 

Tel. TOvvnhall S-0969 
Kitu laiku lr trečla'd. susitarus 

Rezid. tel. HErnloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų ligos)
Ofisas ir ree.: 5100 S. Westem Avė 
Tel. PRospeet 8-1223 arba VVE 6-5677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu

Tel. ofiso HE 4-2123. rez. Gib. 8-6193

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
(7lst lr Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 5—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—5; Beštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

IN S KAS
J. G. TELEVISION OO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998 

PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

BRANGESNIS UŽ AUKSĄ
Ateikite pasitarti su SPECIALISTU ir pažiūrėti TIKRŲ HIFI TE
LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai, 
HI FI vok. aparatai. Duodam išsimokėtinai. Priimam senus. Taisom. 

Atdara kasdien lkl 6 vai., plrmao. lr ketv. lkl 9 vai. Sekm. uždaryta

">1. ofleo HE.4-5849. res. HE.4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills 

Viki1.: kasdien nuo 6 v. v. Ikt 9 v. v(.t
Vai,: kasdien nuo 6 v. y. lkl 9 v. v., 

Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 6-6762 
Buto--BEveriy 8-8946

tA*9

tuok8®0®

Augštą

Qįviden<ią

%

ren 40 metu 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l« 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

lENDKOVt

4038 šrdrar švmm Tel. U3-«n» 
AUGUST SALDUKAS Omzldseoas

OR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Avenne 
(Ihlnųpi 22, lll 

telefonas REpubllo 7-4200 
R Jsldencia: GRovebUl 0-8161

pasimatymai pagal sutartlea

S?

Jau laikas užeiti į...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
Ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!
DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1995 M.

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
310,000.00 JAU NUO 1935 M.

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CERMAK ROAD Virginia 7-7747
CHICAGO 8, II.LINOIS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

4157 Archer Avenue 
Oflao vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:80 v. 
vak. Scštadtenlaia nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oflao tet Virglnla 7-0686

ReMdondjoe tel. BEveriy 8-8244

Oflao HE 4-1414. arba RE 7-8700 
K.-l. RF, 7-6867

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

2454 West 71st Street 
(71-o« lr Campbell Ava. kampas)
Vai.: kaadlen 1—3 lr 6—8 vai. vak. 
Bešadienlaia 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Oflao telef. YArda 7—1188
Realdencijoa — STevrart 8-4*11.

DR. L GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

756 West 35th Street 
(kampan Halated lr 86-ta gatvO) 

VAL. 1—4 lr 6:80—8:80 p. p. kaa
dlen Mskyrua trečiadieniu. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofleo PR 6-8888, rez. RE 7-9199

OR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 6Srd Street

VAL kaadlen nuo 8—4 p. p Ir 7:89
lkl 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU LIGŲ SPECTALISTB 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susltartuių Išakyrua trečiadienius

MU X. ■arąuotte

Oflao HErnloek 4-6816 
Rez. HErnloek. 4-8761

DR. A. NARBUTAS •
PLAUČIŲ IH VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais Bv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susitarlma

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

(Arti Archer Ava.)
Valandos: nuo 10 Iki 12; S—8; 7-2. 

Beštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayctte 8-4848.

Namų — (’Fdarareet 8-7788

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
tr».at<»n s—7 vai. vak. Beštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. ReonbUc 7-8818.

Oflao telefonas — Blabop 7-2625

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer!'' 

VAL. kasdien nuo 2:00 tkl 8:00 v 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

Telefonas GRovehill 6-2X23

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe: AKUŠERIJA lr MOTERŲ
LIGOS

2524 VVest 69th Street 
(89-os Ir Mapli HikKl Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak. 

šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tel. oflao PRospeet 8-9400
Rezid. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( Vaškevlčlfltfi)

GYDYTOJA ER CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. Ir nuo 6-8 vai 
vak. Beštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
lr kitu laiku tik susitarus.

Tol. oflao Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halated lr 81-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
lr nuo 6-8 y.y. šeštad. 1^4 vai. popiet

Tel. oflao PR. 3-6446, rez. HF.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 v_ 

Trečlad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0267, rea. PR. 6-6668 

Rezid. 6600 8. Arteslan Avs.
VAL 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Vlrž 25 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-1828

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akla 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dlrbtnvč 
756 VVeat 35th Street

Vai. nuo 10 lkl 2,' nuo 6 lkl 8, tra 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lt 
AeAtadtenlals nno m Iki 2 vai, p.p 

SKELBKITES “DRAUGE’’

DRAUGAS
THE IJTHUAN1AN DAILY FRIENI)

4545 W. 63rd St., ChlcAgo 29, Hllnola, Tai. LUdlow 5-0600

Entered as Recond-Claas Matter Maroh 81, 1916, at Chicago. 
Under the Aot of Marcb 8, 1879.

Illinois

Member of the Cathollo Press Ass’n 
Publlahed daily, ezept Hundaya

by the
uttbuaalan Catholle Press floelety 
P8EN1MF.RATA- Metama
Olcagol lr Cloarol |9.oo
Kl*ur JAV Ir Kanadoj 88.00
URalenyJe 811.08

SUBSCRIPTION RATES 
88.00 per year outside of Chlaagr 
89.00 per year ln Chicago A Cl«er< 
88.00 per year ln Canada 
Foreign 811-00 per ye
% metų 

6.00
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8 mšn 
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82 00
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Redakcija stratpanlua taiso aavo nuotlfira Neaunaudotų straipsnių ae 
•augo, Jue» grųžlua tik 10 anksta suettaraa Kedakutja aš

keikimą kalnas
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NAUJAS PABĖGĖLIS
Kaip vakar pranešėme, JAV komunistų partija neteko dar 

vieno žymaus veikėjo ir įgudusio komunistinės spaudos darbi
ninko bei propagandjsto. Naujuoju pabėgėliu iš komunistų par
tijos yra Joseph Clark, New Yorke leidžiamo komunistų dien
raščio “Daily Worker” redaktorius, tvarkęs to laikraščio už
sieninį skyrių ir keletą metų buvęs jo korespondentu Maskvoje.
Tuo būdu jam gerai teko pažinti ne tik JAV komunistų partiją 
ir jos veikimo metodus, bet ir artimai susipažinti su Sovietų Ru
sijos gyvenimu ir kitų kraštų komunistiniais sąjūdžiais.

Kad Joseph Clark buvo gilaus įsitikinimo komunistas, pa
rodo ne vien tas faktas, kad jis partijos nariu buvo ir aktyviai 
veikė 28 metus, bet daug pasako ir jo pareiškimas, išeinant iš 
"Daily Worker” redakcijos ir komunistų partijos.

Daugelį metų veikęs komunistų partijoje, pagaliau įsitikinęs, 
kad Amerikos socializmui negalįs ilgiau tarnauti per komunistų 
partiją. Vadinas, jis vis tik dar tiki socializmu. Iš jo pareiški
mo atrodo, kad jis norėtų pasirinkti kitokią socializmo formą ir 
ją taikyti Amerikos gyvenimui. Jo pareiškime taip pat daroma 
savotiška iliuzija, kad sovietų gyventojams pavyks sudaryti to
kią vadovybę, kuri nebus atsakinga už Stalino nusikaltimus. Da
bartinė vadovybe, neišskiriant nė Chruščevo, kaip tik esanti at
sakinga už visus Stalino nusikalstamuosius darbus. Jis mano, 
kad jais bus galima nusikratyti, ir Rusijos vyriausybės priešaky
je galės atsistoti kiti žmonės, neturėję jokių ryšių nė su Sta
linu, nė su Chruščevu, nė su jų bendradarbiais.
t Iš tų pasisakymų gana aišku, kad Clark vis dar tebesap- Ne taip seniai Amerikos kny- Į Fr-Chirovsky vaizduoja rusiško- 
nuoja. Esant komunistinei santvarkai, kokia ji buvo įkurta dar I gų rinkoje pasirodė Philosophic-1 jo tvano kilimą. XII šimtmetyje

GINKLUOTOSIOS PAJĖGOS SAUGO MOKYKLĄ

Vaizdas iš Little Roek, Ark., kur šiuo metu yra kilę dideli nesusipratimai dėl juodųjų
mokinių įsileidimo į baltųjų mokyklą. (INS)

LIETUVA RUSIŠKOJO IMPERIALIZMO 
KOMPLEKSE

J. VIEKŠNYS, California

1917 m., nėra jokių galimumų pakeisti geresnėn pusėn Rusijos aj Library Nevv Yorke išleistas
valstybinio gyvenimo, nes toji santvarka yra palaikoma karinė
mis ir policinėmis priemonėmis, kurios yra pasmaugusios visas 
gyventojų laisves. Norint atkovoti gyventojams laisves Rusijo
je, reikia komunizmo sistemą iš pagrindų sugriauti, duodant 
laisvę patiems žmonėms pasirinkti santvarką ir krašto reikalams 
tvarkyti išsirinkti tokius vadovus, kokių norės gyventojų dau
guma. Komunistinė diktatūra, ar jos priešakyje stovės Chruš
čevas ar kitas komunistas, nesugrąžins gyventojams laisvės ir 
padėties krašte geresnėn pusėn nepakreips. Ji to nesiekė ir ne
sieks. Todėl p. Clark to iš komunistų tenelaukia, nes nesulauks.

Reikia manyti, kad tas naujasis pabėgėlis iš komunistų 
pastogės netrukus šią savo nuomonę pakeis ir nebejieškos jo
kių socializmo formų Amerikai ir nebesvajos apie betkokius ko
munistinio režimo sušvelnėjimus.

Joseph Clark turėtų pasekti Louis Francis Budenzą, kuris 
taip pat pasitraukė iš “Daily Worker” redakcijos ir komunistų 
partijos. Šis vyras iškart ne tik nebekalbėjo apie betkokią so
cializmo formą, nebedarė jokių iliuzijų, kad Rusijoj būtų galima 
grąžinti laisvę anksčiau, negu visai bus pašalintas komunistinis 
režimas ir jo vietoje bus įvesta demokratinė santvarka, bet jis 
visomis savo jėgomis įsijungė į prieškomunistinę veiklą. Jis 
gyvu žodžiu ir spaudoje sistemingai kelia komunizmo pavojus 
demokratijai ir pačių žmonių laisvei bei visokeriopai jų gerovei. 
Būtų naudinga, kad tokion tikrai naudingon akcijon įsijungtų 
ir p. Clark.

Pasitraukdamas iš partijos ir laikraščio, p. Clark konsta
tavo reikšmingą faktą, kad JAV komunistų partija pernai te-

Seton Hali universiteto profeso
riaus Nicholas L. Fr-Chirovsky 
veikalas “The Economic Factors 
in the Grovvth of Russia”. Kny
ga verta dėmesio dviemis atžvil
giais: a) autorius įtikinančiais 
argumentais įrodo raudonosios 
Maskvos ir caristinės Rusijos im 
perialistinį identiškumą ne tik 
tiksluose, bet ir priemonėse ir 
b) knygoje, nors ir prabėgomis,

nežymios Maskvos kunigaikšti
jos šis tvanas išsiliejo į begali
nius Eurazijos plotus. Imperia
listinės bangos plakėsi į visas pu 
sės. Vienur jos buvo sulaikytos 
(Vakarų Europos ir daliniai Vi
duržemio jūros sektoriuose), bet 
prasiveržė pro Lietuvos — Len
kijos sienas, Užkaukazį, Uralo 
sritis ir plačiai išsiliejo į Azijos 
erdvę. XX amžiaus bolševikų 
agresija nėra nauja imperializ
mo fazė, bet organiška caristi-paliečiamas ir Lietuvos istorinis 

vaidmuo visame rusiškojo impe- nės Rusijos politikos tąsa. 
rializmo komplekse.

Šią ekonominę — istorinę ana 
ližę autorius pradeda mongolų 
invazijos laikotarpiu ir Didžio
sios Lietuvos Kunigaikštijos ir 
Aukso Ordos rivalizacija rusų 
žemėse. Iškeldamas Lietuvos ka

bos. Komunizmas ją išgelbėjo ir, 
įsiverždamas į Balkanus, Vaka- 

[ rų Europą ir plačiai išsiliedamas 
į Tolimųjų Rytų erdves, Rusijos 
imperialistinę istoriją praturti
no naujais laimėjimais.

Visa rusų politinė filosofija, 
autoriaus žodžiais, subordinuota 
principui: “Ruošdamasis nuga- 
ti stipresnius varžovus, auk silp
nųjų sąskaiton”. Dar daugiau: 
“Mongoliškai psichiniai elemen
tai”, sako autorius, “rusų dva-

stipriai metasi į akis. Pvz. eilė 
i teigimų nuvertina tikrąjį Lietu- 
' vos vaidmenį XIII — XVI am- 
Į žiuose. Autorius neturi išryškin
tos senosios Lietuvos valstybi
nės sampratos ir blaškosi net 
pačioje terminologijoje, kartais 
vadindamas ją Didžiąja Lietu
vos Kunigaikštija, kartais Lie
tuvos valstybe, o kartais net 
Lietuvos — Ukrainos valsty
be (?!). Tuo tarpu Liublino uni 
joje autorius Lietuvą de facto 
inkorporuoja į Lenkiją ir po to 
bekalba jau tik apie Lenkiją.
Neatsargiu šaltinių naudojimu 
reikia aiškinti tokius autoriaus 
teigimus: “Galinga Lenkijos 
valstybė ir jos politinė ekspansi
ja ilgus šimtmečius trukdė Mas
kvai realizuoti planus užvaldyti 
Baltijos jūros pakraščius, Ukrai j 
ną ir plačias Juodosios jūros j

1. Turime įvairių centrų, pla
navimo komisijų ir t.t. Ar ne
laikąs sudaryti planavimo komi
siją mokslinei — informacinei 
literatūrai svetimomis kalbomis 
leisti ?

— Iš kur gausime lėšų? — pa
prastai tokiais atvejais pasigirs
ta skeptikų balsai. Ir ginčuose 
dėl lėšų dažniausiai paskęsta ir 
pati klausimo esmė. Ar nebūtų 
tiksliau pirmiausia svarstyti 
klausimus, ką reikia leisti ir ką 
turime paruošta spausdinimui. 
Turint faktus ir konkrečią me
džiagą rankose, lengviau spren
džiamas ir lėšų klausimas. Iš 
anksto nebuvo lėšų nei Lietuvių 

(Nukelta į 4 psl.)

knygos vietose — ką patvirtina 
ir apžvalgos pradžioje paduo
toji citata — tas pats autorius 
pripažįsta, kad XIV — XV am- 

Tad ir už netikslumus, kurių lie-1 žiuose dominuojantis politinis
tuvis istorikas gal nemažai pri- bei karinis veiksnys Rytų Euro-

SVARBUS PRANEŠIMAS
Mūsų bendrovė turi su Rusi- 

stepes”, “Lenkų 1863 m. sukili- jos Intuorist (Maskvoje) be
rnas” ir tt. Tuo tarpu kitose '

rankiotų, vargu autorių galėtu
me barti. Reikia manyti, jog 
juos lėmė ne autoriaus tendenci
ja, bet kaip tik lietuviškųjų šal
tinių trūkumas. Paduotame bib
liografiniame sąraše randame T. 
G. Chase “The Story of Lithu
ania”, “The Baltic Revievv” žur
nale tilpusią dr. A. Trimako stu
diją, Kersteno komisijos tyrinė
jimo duomenis. Tai ir viskas. 
Turime kai ką ir daugiau, tačiau 
prisipažinkime, kad pasaulį apie 
save informuojame toli ir toli 
gražu nepatenkinamai. Kaip 
XIII amžiuje, taip ir XX šimt
metyje muš pasauliui pristato 
mūsų kaimynai. Tik, kiek toks 
pristatymas mums naudingas, 
jau kitas klausimas.

Vaizduodamas rusų ekspansi-

poje buvo ne Lenkija, bet Lie
tuva. Lietuvos galybė gąsdino 
ne tik Maskvą ir totorius, bet ir 
Lenkiją. Ir lenkams pavykusios 
komercinės Jadvygos vedybos 
su Jogaila buvo tik gudrus ma
nevras Lietuvos galybę išnau
doti savo tikslams.

Būtų galima surasti ir dau
giau neišmąstytų ir reikiamai ne 
patikrintų autoriaus teigimų, bet 
tai jau istorijos specialistų pa
reiga.

Įspėjimas Vakarams ir 
išvados mums

Apžvelgęs visas rusiškojo im
perializmo fazes, knygos auto
rius šiais žodžiais įspėja laisvąjį 
pasaulį:

“Trumpa Rusijos istorijos ap-

tarpią sutartį-įgaliojimą d ė 1 
siuntimo siuntinių į Lietuvą (ar 
Rusijon). Mes turime teisę pri
imti Jūsų pačių sudarytus ir 
mums pristatytus siuntinius 
persiuntimui LIETUVON, pa
imant visus reikalingus mokes
čius.

MES SIUNTINIUS SIUNČIA
ME TIESIOG Į U. S. S. R. BE 
JOKIŲ TARPININKŲ.

Dabar Lietuvon galima siųs
ti tik VISAI NAUJUS daiktus, 
nieko vartoto. Siųskite savo 
siuntinius mums per paštą, o 
mes juos gavę surašysime do
kumentus ir Jums pranešime 
kiek reikia atsiųsti pinigų.

GLOBĖ TRAVEL SERVICE 
4102 Archer Avė., 

CHICAGO 32, ILL.
Tel. FRontier 6-6399

rinį ir politinį pajėgumą, profe- šioje išsivysto į kažkaip irracio- ją knygos autorius nuolat susi-1 žvalga iškart parodo tiesioginį 
sorius sako, kad “Ukrainoje ir nalų, beveik psichopatinį norą (jurja su lietuviškuoju klausimu , įr organišką senosios carų impe-
Baltgudijoje Aukso Orda patyrė kariauti, plėstis, pavergti žmo- 
sunkių finansinių nuostolių, nes nes ir kraštus, neturint jokio ra- 
šios leninės teritorijos XIV am- cionalaus šių žygių pateisinimo”, 
žiuje buvo jėga aneksuotos Di- Taigi, ką mes paprastai vadi-

turėjo 17,000 narių. Palygintu trumpu laiku iš jos pasitraukė džiosios Lietuvos Kunigaikšti- name komunistinio išsigimimo

7,000 narių. Per paskutinįjį dešimtmetį toji priešvalstybinė 
partija netekusi net 60,000 narių. Vadinas, JAV komunistų 
partija smarkiai smunka. Ir gerai, kad žmonės laiku pamato 
savo klaidas ir atsisako prisidėti prie griovimo savo krašto de
mokratinės santvarkos ir aklai tarnauti svetimai valstybei ir 
ypačiai tokiam jos režimui, kuris yra susitepęs milionų nekaltų 
žmonių krauju.

jos ir nemokėjo Aukso Ordai apraiškomis, iš tikrųjų visada 
duoklių” ... Gi kaikurie gudų i glūdėjo rusų psichologijoje, kaip 
miestai, pvz. “Smolenskas, Vi-i mongoliškos psichikos paliki-

JUNGTINES TAUTOS
Winston Churchill, pasitrau- ir tarptautiniame gyvenime.

kęs iš aktyvaus gyvenimo, kar
tais prabyla, pasakydamas sa
vo žodį. Neseniai pasakė kal-

Liko iliuzija. Jungtinės 
Tautos — buvo teisingai pa
sakyta — yra didžioji šio am-

bą apie Jungtines Tautas, ne- ' žiaus iliuzija. Jungtinės Tau-
sigailėdamas gana karčių išsi
reiškimų. Churchill pareiškė, 
kad Jungtinės Tautos, kuriose 
buvo sudėta tiek daug vilčių, 
iki šiol buvo tik nelaimė, be jo
kio pasisekimo, bankrutuojan
čios.

Churchillio žodžiais: “Jung
tinių Tautų išvaizda labai pasi
keitusi nuo originalinės formos 
ir nuo intencijų, kurias turėjo 
jų architektai — steigėjai. Yra 
daug pralaimėtų bylų. Vieną 
jų turiu mintyje — Vengriją.”

Teisingai pasakyta. Jungti
nių Tautų istorija yra tuščia, 
davusi vien apsivylimus.

Prieš dvylika metų, 1945 m. 
balandžia — birželio mėn., ka
da San Francisco mieste buvo 
laikyta pirmoji taikos konfe
rencija, taip vadinama “Auk
sinių Durų Konferencija”, da
lyvaujant 46-ių tautų delega

tebskas ir Polockas, kad išveng
tų Maskvos okupacijos, laisvu 
noru priėmė Didž. Liet. Kuni
gaikštijos globą ir valdžią”. Lie
tuvos globoj šios kaimyninės te
ritorijos džiaugėsi politine lais
ve ir, prekiaujamos su kaimy
nais, kūrė materialinę gerovę.

Rusų imperializmo motyvai ir 
rezultatai

mas. “Tautinių mažumų prie
spauda Rusijoje visada buvo la
bai kruvina”. Genocidą prakti
kavo Jonas Baisusis. Trėmimais 
ir teroru savo valdžioje paverg
tuosius laikė visi “didieji” Rusi
jos valdovai. Leninas su Stali
nu ir jų įpėdiniai carų naudotas 
teroro priemones tik “patobuli
no”.

Agresiją pateisiną motyvai ca 
Eidamas per šešis rusiškojo(rištinėje ir bolševikinėje istorio-

tas yra babelis, kur vyksta ne
sklandumai, išsisukinę j i m a i, 
kaltinimai, iškraipymai, pre
kiavimai, apmaudos; nuolati-' 
nis, per 12 metų, nepasitikėji
mas, duoto žodžio laužymas, 
kito teisių niekinimas, sistema- 
tinis įsipareigojimų klastoji
mas, akiplėšiškas veto naudo
jimas, blokinis užsispyrimas iš
laikyti Jaltos, Maskvos ir Pots
damo kompromisus.

♦
Churchill kartą labai aštriai 

išsireiškė, pavadindamas Jung
tines Tautas “gaidžių arena”.

I Turėjo būti vienas pasaulis,
Į o pasidarė >du. Atomas padarė 
bedugnę. Ten kur turėjo būti 
sulaikyta agresija, įvesta taika, 
įvyko karas, kaip Korėjoj, In
dokinijoj, Sueze, Vengrijoj. 
Ten buvo pralieta daug kraujo, 
krito tftkatančiai gražiausio 
jaunimo. Ir ką Jungtinės Tau-

imperializmo šimtmečius, žings 
nis po žingsnio, etapas po etapo,

diplomatinio ban-

grafijoje yra beveik identiški, 
pvz. ekonominiai, strateginiai ru 
sų, gudų ir ukrainiečių žemių ap 
jungimo, panslavizmo ir t.t. Tik 
ortodoksinę “Trečiosios Romos”

lika metų 
kroto.

Namas be Dievo, namas be (idėją pakeitė dar fanatiškesnio 
vilties. Dievo vardas išmes-i komunistinio internacionalo už-

ir, reikia džiaugtis, jį nagrinėja 
palankiai mums ir tiesai. Di
džiųjų Lietuvos kunigaikščių vai 
domos Lietuvos vaidmuo, lietu
vių rezistencija caristinei ir ko
munistinei priespaudai, mūsų 
kultūra, civilizacija ir brutalios 
rusų priemonės sunaikinti Pa
baltijo kraštus pavaizduotos su 
mokslinėmis pastangomis ir žmo 
giška šilima. Stengdamasi galu
tiniai įsitvirtinti Pabaltijo kraš
tuose, caristinė Rusija naudojo 
priemones, pradedant tautine 
priespauda ir teroru, baigiant fi
ziniu Pabaltijo tautų naikinimu. 
Sovietai naikinimo pastangas su 
stiprino ir teroro priemones “pa
gerino”. “Stalinas pradėjo, o jo 
įpėdiniai tęsia tiesioginį Pabal
tijo tautų fizinį naikinimą prie
vartinėmis masinėmis deporta
cijomis ... mirties bausmėmis, 
tiesioginiu ‘sabotažininkų, ‘kon- 
trarevoliucionierių’ ir patriotų 
žudymu, inteligentijos sunaikini
mu ir Pabaltijo kraštų koloniza-

tas iš statuto, iš protokolų, iš1 mačios. Pagaliau ir “koegzisten j vimu mongoių įr ru8ų etniniu
« 4 —» m ■ ■ « A X —- 4 m 1 -« - - - ’ %-v-t 4 r. 1» r, , o 1 >sutarčių. Ant stalų ir visuose 

kampuose tik popierio krūvos, 
su tūkstančiais pasakytų kal
bų, tūkstančiais rezoliucijų ke
turiems vėjams.

cijos” metodas, kaip agresinės ' elementu”.
taktikos manevras, caristinės 
Rusijos valdovams buvo pažįs
tamas ir jų praktikuojamas.

1917 m. Rusijos imperija sto-
B, Mikalauskas | vėjo ant visuotinio suirimo ri-

Nors ir su simpatija autorius 
prieina prie lietuviškų klausimų 
sprendimo, tačiau savo tvirtini
muose daro ir istorinių klaidų, 
kurios jau eiliniam skaitytojui

rijos ir moderniosios SSSR ry
šį... Rusai sugebėjo tarptauti
nį komunistų judėjimą pajungti 
savo tautiniams interesams ir 
komunizmą paversti reikšmin
giausiu rusiškojo imperializmo 
įrankiu”. t

Lietuvos klausimas ir 
lietuviškieji šaltiniai

Savo veikalui autorius panau
dojo gausius šaltinius, tarp jų 
ir lietuviškuosius. Tik gaila, kad 
pastarųjų versmės gana seklios.

“Absoliutinė istorijos klaida”, 
tvirtina autorius, “yra kalbėti 
apie dvi visiškai skirtingas Ru- 
sijas — baltą priešrevoliucinę 
Rusiją ir raudoną komunisti
nę”, nes “buvusieji šimtmečiai 
yra turėję ne mažiau nesusipra
timų ir sunkumų su imperine 
Rusija, kaip XX šimtmetis su 
Sovietų Sąjunga”. Darydamas, 
deja kasandrišką pranašystę, 
autorius įspėja, kad “Vakarų Atdara pirmadienio ir ketvirtadie- 
valstybės, nesuprasdamos tikro
jo Rusijos istorijos charakterio, 
gali padaryti fatališkų politinių 
ėjimų”.

Ta pačia proga lr mes turė
tume pasidaryti vieną kitą iš
vadą:

9K
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tams iš 51 turinčios teisę, bu- . 
vo pradėta be Dievo. Sis prasi-, t0’ k» g*"
lenkimą, - didysis prasilenki- f”ngt'"4" ,T““”
ms, su Dievu - buvo Ameri- N‘4ko' g,1‘ d4‘

kos vyskupų pastebėtas. “Ne
įtikėtina”, rašė vyskupai ben
drame laiške, “kad San Fran
cisco konferencija buvo atida
ryta be maldos, be privalomo 
gesto paprašyti Viešpaties pa
gelbos, to Viešpaties, kuris vis
ką tvarko, ir dangų ir žemę.”

Taip gimė Jungtinės Tautos.
Sį įvykį pastebėjo ir popie

žius Pijus XII, bandydamas 
dar išgelbėti Jungtines Tautas 
nuo įsivaizduojamos katastro
fos, pastatyti jas ant kelio, ve
dančio visas tautas į laimę tei
singume, į dorovę tautiniame centre. Ir daugiau nieko. Dvy-

Lietuvos? Nieko.
Taigi, Jungtinės Tautos, anot 

Churchill pasakymo, yra nepa
sisekimas, sakyčiau, nesusipra
timas.

“Catholic Times” Londone 
rašė: “Linkime Jungtinėms 
Tautoms pasisekimo, bet nega
lime prileisti nepastebėję, kad 
šis Pasaulinis Parlamentas iš
drįso atmesti Dievą, statyda
mas savo darbą ant smėlio”.

Ir tikrai Jungtinių Tautų pa
statas iškilo “aandvvich” for
moje ant smėlio New Yorko

(TĘSINYS)
Lidija alpo. Dviratininkas atsiprašė. Mirdza iš su

sijaudinimo verkė. Aplinkui susirinko smalsuolių bū
rys.

— Ar jūs ponas ir jūs partele nežinote, kad yra 
potvarkis, kuris nurodo, kad dviem ant vieno dvira
čio draudžiama važiuoti? Ką? Matote, taip jūs damos 
savo gražias kojas gadinate, sumušant į akmenis — 
taip rėžė pamokslą policininkas.

— Aš pirmą kartą šį poną matau! — sušuko Li
dija verksmingu balsu.

— Važiuoju vienas, tamsta policininke, — pasa
kojo taip pat ir jaunasis, nelaimingasis žmogus.

— Nepasakokite niekų! Žinau kaip vasaros nak
timis važiuoja. Eikime į nuovadą.

— Mirdziuk, bailiai apsižvalgė Lidija.
— Taip, ir jūs, panele, kaip liudininkė, — pritarė 

policininkas.
Jie ėjo. Iš kažkokio namo lango, viršum jų galvų 

grojo patefonas: “Mylėk mane amžinai..,’

Rygos stotis, kaip paprastai, buvo pilna ir ūžė 
kaip miškas. Visų išvaizdoje ir veiduose buvo toks 
laukimo nerimastis, toks tolumų džiaugsmas ir atsi
sveikinimo liūdesys.

Traukinių švilpimas. Žmonių minios ūžimas. Vis
kas maišėsi. Žmonės, kepurės, apsiaustai, formos, la- 

' gaminai, paketai ir gėlės.
Apsvaigimas Andrių varinėjo po šią banguojan

čių žmonių minią nuo vieno krašto į kitą. Jis kiekvie
nam pažvelgė į veidą, tarsi atpažinti norėdamas, ir 
daugelis todėl pagalvojo, kad tas vyras toks lyg nevi
sai pilno proto.

'T’aio, Andrius jieškojo, ir labai norėjo tą vaka
rą ką nors sutikti iš savo pusės. Nebuvo. Žiburių švie
soje mirgėjo linksmi ir liūdni veidai, ir šie visi šim
tai ir tūkstančiai jam buvo svetimi.

Nebuvo. Eiti į namus. Ne, taip sau norėjosi pabu
voti šioje stoties srovėje. Jis nusipirko laikraštį ir pri
ėjęs prie didžiojo traukinių tvarkaraščio, skaitė visų 
stočių pavadinimus, į kurias šie žmonės galėjo va
žiuoti. Ten buvo dvidešimt kilometrų, penkiasdešimt, 
šimtas ir du šimtai... O jo tėviškės stotis buvo dar 
toliau, daug toliau...

Andrius žiūrėjo į tvarkaraštį, o matė veidus: Ma
rytę, tėvą, mažają Elzytę, Ritą, Ųancerį, Lipurą, meist 
rą Totoraitį ir matė pats save, kaip jis geria, dar ir 
dar. Girdėjo kaip jo darbo draugai rėkia:

— Tu su mumis nenori gerti9 Mes kokie kiaulės,
ką?

• NAMŲ RAKANDAI 
••TELEVIZIJOS. RADIJOS
• ŠALDYTUVAI
• DULKIŲ VALYTUVAI
• SKALBIAMOS MAŠINOS
• LAIKRODĖLIAI 

DEIMANTAI 
JEWELRY, GINTARAI 
LIETUVIŠKI REKORDAI

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.

nio vakarais iki 9:30.
Uždara sekmadieniais

Dėl Televizijos sutaisymo — 
telefonuctdt CAIumet 5-7237

Budriko Radijo Valanda iš WHFC, 
1450 kil. radijo stoties ketvirtadie
niais nuo 6 iki 7 vai. vakare.

Tada jis vėl matė baltą skarelę vėjuje ir lietuje 
mojuojant ten tėviškės stotyje, ten po liepomis.

Andrius jautė, kad jam pradeda vis labiau suktis 
galvoje. Apsižvalgė ir pamatė dar visą didžiąją žmo
nių minią ir jam rodėsi, kad ji tarsi stumdytųsi, tarsi 
siūbuotų.

— Vėl mes susitinkame! — balsas jam įskambėjo 
į pat ausį.

Apsaugok Dieve, ir velne! Rita!..
— Taip — Andrius šaltai atsakė.
— Jūs čia ką nors laukiate?
— Noriu ką nors iš savo pusės sutikti.
— Kokią mergaitę?
— Nežinau. Kokią mergaitę, vaikiną, senelį, se

nutę, vaiką — man vistiek!
— Savotiška, — sakė Rita.
Tą akimirksnį atėjo laimė. Andrius linksmai pa

kėlė galvą: žmonių minioje stovėjo Karolis Augris. 
Prieš porą metų jia buvo baigęs Salanų gimnaziją, da
bar studijavo mediciną.

Andrius įtraukė oro ir ėjo tiesiai. Rita kartu. — 
Ką aš matau? — sušuko Angris — tu gyveni Rygoj? 
— jis klausė toliau.

— Jau antras mėnuo.
— Šiemet baigei mokyklą? Atvažiavai įstoti į 

Augštąją mokyklą?
Andrius tylėjo. Karolis žiūrėjo į jį, ir suprato, 

kad jis įgėręs. Andrius kvepėjo degtine.

(Bus daugiau)
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Enciklopedijai, nei Šapokos Vil
niui. Pagaliau visuomenės lėšo

mis leidžiami ar numatomi leis
ti kaikurie lituanistiniai veika
lai, kurie be nuostolio galėtų pa
gulėti dar keletą metų rankraš
čiuose.

Veikalai greičiau ar lėčiau 
sensta. Prieš 11 metų išleistos 
Chase istorijos anglų kalba ne
pakanka. Skaitančioji visuome
nė jieško naujų veikalų. Įvai
rūs specialistai irgi pirmiausia 
domisi naujausia literatūra. Tad 
turime įsipareigoti pasaulio bib
liotekoms kasmet duoti po vieną 
tiesioginiai ar netiesioginiai mū- 
tų problemas nagrinėjantį rim
tą veikalą ar studiją.»

2. Mūsų istorikai turėtų tyri
nėti ne tik savo tautos ir vals
tybės praeitį, bet mūsų apžvelg
tos knygos autoriaus pavyzdžiu 
pasileisti ir į platesnius vande
nis. Šios knygos autorius yra 
ukrainietis, tačiau jis neapsiri
bojo vien ukrainietiškų tezių į- 
rodinėjimu. Ir tuo keliu savai 
tautai ir tiesai galima daugiau 
patarnauti. Štai, gudai kėsinasi 
į Lietuvos praeitį. Jų logika pa
prasta. Būdami Lietuvos globo
je, jie naudojosi visomis politinė 
mis. kultūrinėmis ir ekonominė
mis laisvėmis. Gi Maskvai val
dant, visos gudų laisvės buvo už
gniaužtos. Taigi, jų išmanymu, 
jei lietuviai, valdydami mus, ne
kapojo mums galvų ir nesiuntė

mokslininkai objektyviai panag
rinėtų ir mūsų kaimynus kanki
nančias problemas, savė veika
lu^ skelbdami didžiosiomis Eu
ropos kalbomis.

KATASTROFOS VIETA

3. Jau šiandien pradėti rimtai 
ruoštis bendradarbiavimui su ga 
ja, simpatinga ir vakarietiško 
mentaliteto tauta — ukrainie
čiais. Netenka nė kiek abejoti, 
kad, Maskvai kritus, Ukraina 
bus laisva ir galinga. Ji buš ga
linga savo etnografinėse ribose, 
ne taip kaip kitas mūsų kaimy
nas — Lenkija, kuri savo atei
ties galybę ruošiasi kurti kaimy
ninių tautų skriaudų sąskaiton.

Su Ukraina mes galime tapti 
ne tik konjunktūriniai, bet tik
rai nuoširdūs draugai. Mūsų san
tykių nedrumsčia nei teritoriniai ... ,_A . „ , ,
ginčai, nei praeities nesusipra-1 Prade,as «• ”• balan‘

timai. Ukrainiečiai, nors ir sla
vai

JAMAICA

Caribbian Seo

Traukinio nelaimėje Jamaikoje žuvo keli šimtai žmonių. 
Ekskursijoje dalyvavo 1,500 asmenų. (INS)

CICEROJE (

ŠIMTMETIS IR LIETUVIAI
Cicero miesto šimtmečio mi- dinamas Grant Work; dar ir 

dabar Grant Work vadinama ta
džio mėn., jau eina prie pabai- 

i,"*ta^aij'*š'avo*p'šichol"oginiai8 «08' Jvairio8

nusiteikimais ir kūrybinėmis ten 
dencijomis yra artimesni Pabal-

pes įvairiais savo parengimais

Cicero miesto dalis, kurioje se
nieji ateiviai lietuviai prieš dau
giau kaip 50 metų susirado prie

ti Morgan Parko ir Jefferson 
dėžes sukraunama daug pašfco ir 
Parko apylinkėse. J tų triračių

augštąjį mokslą; daugelis čia gi 
musių lietuvių dabar jau yra 
dvasininkai, advokatai, gydyto
jai, inžinieriai ir t.t. Daugelis 
lietuvių dukrelių išsimokslino 
taip, kad dabar užima vadovau
jančias vietas raštinėse ir kitose
ti^ap^Ckero^etuvių^ labdary-įtoraa turi 7% jėgų. Jų dabar | ^nešiojimui praktiški, bus įves

Motoriniai triračiai 
paštininkams

Nuo vakar dienos Chicagoje i nebereikia iš centrinės gabenti 
pradėta bandyti motoriniai tri-1 l)aštą i specialius ligi ši d naudo- 
račiai paštininkams. Tie triračiai jarnus sandalėlius. Jeigu pasi
tiksimoje turi tris ratus. Mo- rody8- kad tokie triračiai pašto

įvesta 13 ir jie bandomi naudo- ta jų daugiau.bę, kurie tiesė ir tebetiesia dos
niąsias rankas savo tautiečiams 
ir tėvynei Lietuvai jos atvada
vimo reikaluose.

Taip pat šia reta proga rei
kia pabrėžti, kad dau» pažan
gos kultūroje atnešė dabartiniai 
ateiviai į Cicero lietuvių gyveni
mą. Todėl ir jų didelis talkinin
kavimas, ypač meno srityje, at
neš nemenką pasisekimą rengia
mame festivalyje.

Todėl nepamirškite Lietuvių 
dienos, kuri įvyks sekmadienį 6 
vai. vakare Cicero miesto sta
dione, 1909 So. Laramie (52nd 
Avė.). Tai bus 1957 m. rugsėjo 
15 d. Biletus už $1 gausite prie 
įėjimo į stadioną. J. Tarulis

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IS WGEP stoties — Banga 189<
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 ▼.
NUO PIRMAD. IKI PENKT.vD. 

8:45 iki 9:80 vai. ryte 
SESTAD. 8:80 iki 9:80 ryte 

SEKMAD. 8:80—9:30 v. r. iš stotie* 
WOPA — 1400 kil.

7169 So. MAPLEW0OD AVĖ.
Chicago 29 TU HEmlock 4-2418

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkrauslymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Virginia 7-7097

Atliekame dideliu: >r ir-jus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektriniu suliedinimas Parduodame automobilių dalia.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telel. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

jau paminėjo šimtmečio sukaktį. ’ glaudą. Tačiau, sujungus visas 
kolonijas, buvo vadinamas ir da
bar vadinamas Cicero miestu, 
kuriame gyvena 70,000 gyven
tojų.

Gražus yra Cicero miestas ir 
graži Cicero lietuvių praeitis ir 
dabartis. Daugelis senųjų atei
vių lietuvių paraturėjo Ciceroje 
ir pajėgė savo vaikus išleisti į

Ujo kraštų tautoms, negu ru- fJetuvtai *rS1 ^Uden0 ta rei,ka-

sams ar lenkams. Pabaltijo vals 
tybių ir Ukrainos nuoširdi drau
gystė ilgiems laikams galėtų 
stabilizuoti politinę ir teritorinę 
padėtį Europos rytų ir šiaurės 
rytų erdvėje. Vlikas protingai 
pasielgė atskiru punktu pasku
tinėje deklaracijoje iškeldamas 
lietuvių ir ukrainiečių santykių 
klausimą. Lauktina, ir realios 
akcijos šia linkme.

4. Pagaliau mes patys turime 
įsisąmoninti ir kitus informuo
ti, kad Rusija, ne komunizmas 
neša pirmąją atsakomybę už mū

mūsų į Sibirą, kaip rusai daro, sų tėvynės ir daugelio kitų kraš-
tad ne lietuviai mus, bet mes 
juos valdėme.

Tad ar neatėjo laikas, kad 
mūsų gabūs istorikai ir pajėgūs

tų pavergimą. Rusija ir toliau 
švaistosi komunistiniu ginklu ir 
grasina likusiai laisvojo pasau
lio daliai.

P. VAITONIS - KANADOS ŠACHMATŲ 
MEISTERIS

Tolimame Vancouverio mies
te buvo pravestos šiemetinės 
Kanados šachmatų pirmenybės, 
kurias laimėjo lietuvis iš Ha
miltono, buv. Lietuvos meiste
ris P. Vaitonis. Jis laimėjo vi-

paskutiniame susitikime jis jau 
pirmavo i/2 taško. Lemiamoji 
kova įvyko paskutinę pirmeny
bių dieną tarp Fusterio ir Vai
tonio. Mūsų meisteriui pakako 
tik lygiųjų meisterio vardui,

sas partijas ir tik vieną sužai- tuo tarpu Fusteriui reikalingas 
dė lygiomis. Taigi, iš galimų buvo 1 taškas, taigi laimėjimas, 
devynių taškų P. Vaitoniui ati- Ši partija sutraukė daug žiūro- 
teko 8i/(j taško ir tuo pačiu vų, televizijos, spaudos ir radi- 
meisteriui skiriamoji didelė tąu jo atstovų. Gan lengvai laimėjo 
rė. Kadangi Kanados dideli plo- P. Vaitonis, tapdamas 1957-58 
tai neleidžia šių pirmenybių m. Kanados šachmatų meiste-
pravesti kiekvienais metais, ha- 
miltonietis P. Vaitonis čempio
no vardą įgijo dviem metam ir 
jau antrą kartą. Kaip Kanados 
zonos meisteris, jis turi teisę 
dalyvauti pasaulio pusfinalinėse 
individualinėse pirmenybėse atei 
nančiais metais Jugoslavijoje, 
tačiau dėl politinių sąlygų Tito 
krašte, -sunkumų gauti atosto
gas beveik 2 mėnesiams ir fi
nansinių aplinkybių, jis grei
čiausiai į šias pirmenybes ne
važiuos. Greičiausiai vyks su 
Kanados rinktine komandi
nėms pasaulio pirmenybėms į

riu. Kartu buvo įteikta didelė 
pereinamoji taurė, įsteigta 
1904 m.

Sėkmės mūsų meisteriui, lin
kint Kanados meisterio taurę 
išlaikyti ilgus metus lietuviš
kuose rankose!

Galutinė pirmenybių lentelė 
yra sekanti:

1. P. Vaitonis (Hamilton)
8i/2 : y2 t.

2. Fuster (buv. Vengrijos mei 
eteris) 7 : 2 t.

3—4. Jurševskis (BC) ir F. 
Anderson (Toronto, buv. meis-

lą nuo pat pradžios ir pagaliau 
priėjo išvadą, kad būtų negar
binga atsilikti nuo kitų, nepami
nėjus to reto ir garbingo įvykio. 
Todėl nutarė surengti festiva
lį (Lietuvių dieną) koncerto pa
vidale su plačia menine prog
rama.

Programoje bus dainos, ku
ras atliks Dainavos ansamblis; 
plačiai žinomi solistai Algirdas 
Brazis ir Dana Stankaitytė pa
dainuos solo kūrinių, šešios gru- ( 
pės tautinių šokių šokėjų tikrai j 
suteiks pasigėrėjimą atsilankiu
siai publikai; taip pat neužmirš
tama iš Lietuvos skudučių mu
zika paįvairins publikos nuotai
ką. Pradedant tos dienos prog
ramą, po JAV ir Lietuvos him
nų prel. Ignas Albavičius pa
skaitys invokaciją ir atitinka
mas kalbas pasakys Cicero mies 
to prezidentas Henry J. Sandus- 
ky, Lietuvos konsulas Petras 
Daužvardis ir miesto asesorius 
J. F. Kimbarkas. Toms iškil
mėms vadovaus Juzė Daužvar- 
dienė, kuri vadovavo programai 
Tautinių šokių šventėje Chica
goje.

Tautiečiai, nepagailėkime vie
no dolerio ir poros valandų šven 
tadienio laiko tam kilniam tiks
lui. Savo gausiu atsilankymu 
pripildykime erdvųjį Cicero sta
dioną. Ciceros lietuviai — tai 
dalis plačiosios Chįcagos su apy 
linkėmis lietuvių. Garbė pri
klausys visiems lietuviams ir 
tėvynei Lietuvai, kad jos vaikai 
moka įvertinti tokius gražius į- 
vykius savo apgyventame kam
pelyje. Netiesa, kad Cicero 
miestas prieš 50 metų buvo va-

DAŽYMAS
DEKORAVIMAS

VL. VAITEKŪNAS
Dažome lr dekoruojame 

Įvairiomis dažymo-dekoravi- 
mo technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, SALES, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
iš vidaus ir iš oro

Ekspertas vidaus dekora
tyviam Įrengimui — interior 
decorator, — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus.

7144 S. SACRAMENTO AV. 
TeL PItospect 8-2215

PERKRAUSTAU
B A L D U S 

Vietoje ir iš toliau

K. EIDUKONIS
2313 VV. 91 st St., Chicago, III. 

Tel PRescotl 9-2781

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

Muencheną — Vokietiją, kadan- ter’s* • 2^-
gi jos užsitęs tik apie 3 savai
tes.

Apie pirmenybes su naujuoju 
Kanados meisteriu (ligšioliniu 
meisteriu buvo F. Anderson iš 
Toronto) teko kiek plačiau iš
sikalbėti. Pasirodo, čad jis vi
siškai negalvojo vykti pirmeny
bėms, kadangi įstaiga nesutiko 
duoti savaitės atostogų, o taip 
pat neturėjo tų visų išlaidų rei
kalams atliekamų beveik 500 
dol., kadangi yra penkių vaikų 
tėvas. Tuo tarpu Kanados Šach
matų s-ga jokių kelionės išlai* 
dų neapmoka, tad žaidėjai turi 
patys viskuo pasirūpinti. Hamil 
tono lietuvių organizacijoms ir 
Toronto sporto klubui »Vytis su
tikus apmokėti didesnę dalį iš
laidų, P. Vaitonis penktadienį 
išskrido į Vancouverį ir po ke
turių valandų poilsio jau sėdė
jo prie žaidimų stalo. Pirmoji 
partija sužaista su latviu Jur- 
ševskiu. Po devynių valandų bai 
gta lygiomis. Šios lygiosios lyg 
dėmė atsistojo tolimesnėms var 
žybom8, juo labiau, kada buv. 
Vengrijos meisteris Fuster pra
dėjo eiti ne tik be pralaimėji
mų, bet ir lygiųjų. Nors pradžia 
buvo sunki, tačiau tolimesnėse 
partijose P. Vaitonis parodė lie
tuvišką žaidimo klasę. Prieš-

5. Joyner -(Montreal) 5i^ :3i^.
6. Potter (BC) 3i/2 : 5j4. 
7-8. Taylor ir Ridout 2y2 :6^. 
9 May H/2 : 714.

10. Ackerman 1:8. .
K. Baronas

NUO U2S1SENEJUSIŲ
SKAUDaNCHJ ZAiZDU

H ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

'TVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall rainiai sSOMI tr naktimi, 
miegoti nea Jų uiaieen6JunlO8 žalždoa 
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•n Ir skaudžių žaiždų uždekite 
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.pnibyee palengvln. jusu .kMi^d6n 
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Vartokite lų tapgl nuo aku., 
’žlų nudegimų JI taipgi pašai*--- 
dežšjtmų Ilgos vadinamos P8ORIA- 

-US. Taipgi pašalina oeršSJImų llgoa 
vadinamos ATHLETE.S FOOT. au 
itabdo džlovlnlfnų odos ir perplyšlnvi 
’arpplrščlu Yra tinkama vartoti nu< 
ižiOstančion suakllafoe odoa dedir- 
-dnlų. odoa išbėrimų ir t t taipgi 
-inkams vartoti vaikučiam*, kada 
oaalrodo skaudus Išbėrimas nuo vy 
stvklų JI yra gera gydimu nuo iš 
virtinių odoa Ilgų I>
rulo Olntment yra 
nard uodama po 76 
ct.. 81.16. tr 18.60 
Pirkite valstlnSaeChl- 
-agoj Ir apyilnkRae—
Mtlvvaukee. Wlac, Ga 
ry, Ind. lr Detrolt, Mt- 

higan arba rašyki- 
»• i r atalųaklte Mo 
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LEGIILO, Department D. 
S618 W Eddy SU Chicago 84. III

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

et»

►oooooooooooooooooooooooooo

KVIEČIAME
PAMATYTI

NAUJUS, PATOBULINTUS 
JAU 1958 M. MODELIUS:

• TELEVIZIJAS
• Hi Pi FONOGRAFUS
• VISOKIUS RADIJUS 
— Didelis pasirinkimas 
— Pigios kainos
— Sąžiningas patarnavimas 
— Viskas garantuota.
Aplankykite šių moderniškų

elektronikos parduotuvę

TCLEVISIOn
Csales - service)

Sav. lni. A. SEMENAfe 
8321 S. Halsted — CLlffslde 4-54M1& 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai.
Ir ketvirtadieniais 9—9

<XHXXKHXHXKXHXXXX><><>CH>O<><XX>

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

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

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

OISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St.. Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt„ Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

IUNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St.. Chicago 8, III.

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentAra IM 
$10.000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per lalSkns. Bns grei
tas tr draugiškas patarnavimas. '

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

J?

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

LOVOMS, STALAMS, LEMPOMS, PARLOR SETAMS 
IR ŠIMTAM KITŲ PREKIŲ.

Taip pat didelis paelrlnktmM nanjansių ir moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių lr kt.

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

40,000 GAZU KŪRENTI LEIDIMŲ 
JAU ČIA PAT!

VLADAS KLASH YRA DIDŽIAUSIAS 
NEPRIKLAUSOMAS PARDAVĖJAS

SIEGLER GAZO KROSNIŲ, 
VISOJE ILLINOIS VALSTYBĖJE

DAVINIAI ĮRODO, KAD VIRŠ 3.000 SIEGLER GAZO 
KROSNIŲ BUVO PARDUOTA Iš T0WN 0F LAKE 

UTILITIES KRAUTUVES PER PASKUTINIUS ŠEŠIUS 
METUSI PIRKITE Iš GERIAUSIOS VIETOS, KAM 

PERMOKĖTI? MŪSŲ PATYRIMAS, DIDELE APYVARTA
IR MAŽAS PELNAS JUMS UŽTIKRINA GERIAUSIA 

PIRKIMĄ VISAME MIESTE!
Naujas “PRESIDENT” Gazo krosnis 

ŠILDO KAIP MAGIJA 
(dargi su uždarytu' gazo tiekimu)

PRESIDENT 550
Apšildo iki 5 kambarių . . . 50,000 B.T.U.
. . . Auksinio rusvumo arba charakteringo 
odos atspalvio, poreelano, emalio užbaigi
mas, 28V*'' aukščio, 33' pločio ir 23" vi
same gilumo ... 4" šilumai anga . . . Vi" 
gazo vamzdžio sujungi
mas . . . Apytikriai siun
timo svoris 300 svarų.

GAZO NAMŲ KROSNYS

.ATĮNTIO AUTOMATIC

GAS HEATERS ”«l'l TO 1

KAINUOJA TIEK MAŽAI . . . TODĖL 
KAD SIEGLER PATSAI APMOKA 

SUTAUPYDAMAS KURO IŠLAIDAS!

KAINA 
ŽEMA TIK

TIEK
■ a ■ ■

$149-50

TY
*
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Windsor, Ont
Buvo prisimintu

š. m. rugpjūčio 10 ir 17 die
nomis buvo atnašautos gedulin
gos sv. mišios už a. a. mokyto
jos Bronės Statkevičienės - Gi
neitytės vėlę. Šv. mišias atlaikė 
kun. V. Rudzinskas Šv. Pranciš
kaus bažnyčioje.

Rugpjūčio 31 d. atnašautos 
trečios gedulingos šv. mišios su 
“Li'bera”; tą pačią dieną pašven 
tintas paminklas kapinėse. A. 
a. mokytoja Bronė Statkevičie- 
nė yra mirusi prieš metus. Prie 
jos kapo yra pastatytas meniš
kas paminklas. Paminklą paga
mino Vaičaitis. Paminkle yra 
įrašas Vilniaus Aušros Vartų 
Dievo Motina. Pamaldose per 
visas trejas šv. mišias dalyvavo 
būrelis lietuvių, velionės gerbė
jų. Visais reikalais rūpinosi jos 
vyras Ignas Statkevičius.

Dalyvis

J. A. VALSTYBĖSE
— Jurgis-Adakris Petrauskas 

buvo staiga susirgęs, todėl a- 
pie 5 savaites turėjo išbūti Temp 
le Hospital Los Angeles. Dabar 
savo žmonos prižiūrimas gydosi 
namuose.

— Fredas Prišmantas ir Gied
rius Mitkus išvyko į Kennebunk 
Port, Maine, lietuvišką gimnazi
ją, kurią sėkmingai veda lietu
viai tėvai pranciškonai.

Jie išvyko iš Los Angeles.

Balio pranešimas siuntinių 
reikalu

tno dienos siuntinėlis nueis j 
Lietuvą per 6 savaites, o į Sibi
rą — 8 savaites, o gal ir grei
čiau, nes Balfo patyrimu kai
kurie vaistų siuntinėliai iš Muen 
cheno ir Šveicarijos į Lietuvą nu 
ėjo per dvi savaites. Jei siunti
nėlis žūtų, užsakytojui bus grą
žinti pinigai.

Užsakymus ir pinigus siųsti 
United Lituhanian Relief Fund 
of America, Ine,, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

į?

*
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Naujas vertingas siuntinys į 
Lietuvą ir Sovietų Rkisiją:

1. 3.2 metro 140 cm pločio j 
melsvos, grynos vilnos, patva
rios ir šiltos medžiagos vyriš-] 
kam arba moteriškam kostiu
mui;

2. 4 metrai 80 cm pločio švie
sios medvilninės medžiagos, tin 
kančios moteriškam kostiumui 
ar marškiniams;

3. 2 kamuoliukai siuvimo siū
lų; •

4. 1 kamuoliukas šilkinių siū
lų;

5. 1 pora šiltų kučkailinių kun 
taplių;

6. 1 dėžutė 90 tablečių gryno 
lecithino;

7. 1 pakelis 30 tablečių vi
taminų Polyvit.

Siuntinėlio kaina, į kurią įei
na muitas, persiuntimo ir ap
draudimo išlaidos: į Lietuvą — 
$39, į SSSR ir Sibirą — $40.

Siuntėjas gaus pakvitavimą 
su gavėjo parašu. Nuo užsaky-

Balfo skyriams
Iš Leipalingio rašo

“Neturėdama Jūsų krašte gi
minių nei pažįstamų, neturiu 
galimybės gauti ir man labai rei
kalingų vaistų. Jau trys metai, 
kai esu kankinama astmos prie
puolių. Paskutiniu metu teko 
gauti Jūsų krašto vaistų, kurie 
man gerai veikė, tačiau jų ga
vau tik labai mažą kiekį, o dau
giau gauti neįmanoma.

Prašau jūsų atsiųsti man šių 
vaistų: Steran tablečių, bet ge
rai būtų ir Metichorten arba A- 
minophilyn tabletės ar ampu
lės”.

Balfo direktorė organizuoja 
naują Balfo skyrių

St. Petersburg, Fla. — Bal
fo direktorė P. Gribienė, 3764 
29th Ave., N., siunčia sveikini
mus iš Floridos ir sako: “Mes 
čia jau įsikūrėme, nusipirkome 
stubą ir pastoviai apsigyveno
me, kaip ir daugelis kitų pensi
ninkų. Ilgiau pagyvenusi ir su
sipažinusi su čionykščiais lietu
viais, mėginsiu sulipdyti čia 
Balio skyrių”.

Dėkoju sesutės vardu...

“Sesutės vardu dėkoju už 
siuntinėlį, kurį ji gavo liepos 12 
d. Sesutė labai džiaugiasi, kad 
siuntinėlis pagelbėjo jai nusi
pirkti karvę, nes šiais metais 
gegužės mėnesį griaustinis už
mušė jos karvutę. Kaimynai su
dėjo keletą rublių, bet to neuž
teko kitą karvutę įsigyti. Bet 
dabar Jūsų siuntiėlio pagalba, 
sako ir vėl valgiau pabaltintą 
sriubą.

Sesutė sako, kad Lietuvoje 
labai sunku gauti vaistų. Dau
giausia reikia vaistų nuo plau
čių uždegimo, nuo širdies nega
lavimo, nuo gyslų išsiplėtimo, 
nuo kraujo spaudimo ir kitų li
gų”.
Septyni vaikai ir ligonis vyras

“Pas mus daug kas gauna do 
vanoų iš Amerikos. Ir aš norė
čiau, kad iš jūsų, brangūs bro
liai lietuviai, kas nors galėtų at-

STEIN TEKTILE BENDROVE YRA
pirmoji, kuri parūpino vilnonių ir šilko medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą už žemas kainas.

Gauta nauja siunta vilnonių angliškų medžiagų. Didžiausias 
pasirinkimas siuntimui į užsienį, taipgi ir savam vartojimui.

Geriausios ANGLIŠKOS ir “Worstead’’ MEDŽIAGOS 
KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra $9.80, dabar už jardą tik ............................................$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas, 
crepe šilkas, plaunamas “Sil-O-Shan”, ‘‘antiąue taffe
ta” paprastai $1.98, dabar tik ................................................98c

60 colių vilnonės medžiagos lr "flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai 51.89

18 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98. tiktai . .. . 5189

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik $1.09 
Atvykite į STEIN TEKTILE lr patys įsitikinkite. Su klek 

vienu pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos
•raip dovana
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotaikoms “laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigiai 
kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

Prašome aiškiai (Mdčmčti adresą — 1»(M SO. TTNION —, nee Steėn 
Tmtile yra tik šioje vietoje ir jokių skyrių neturi.

1 Moka* į rytus nnn Halsted St., D/j bloko | pietos nuo
’ Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėle iki 5:30 vai. vak.

Tei MOnroe 8-8152 FREE PARKING

PREMJERO SILPNYBE

Kanados ministeris pirmininkas Jonas Diefenbakeris tu
ri silpnybę cirkui: čia jis matomas su klounu Jim Nelson.

• (INS)

s A C H MA TŲ Ž I N I OŠ

— Latvis Rankis laimėjo Nevv 
Yorko valstybės šachmatų pir
menybėse su 9:0 taškų! Ran
kis šiose pirmenybėse atstovavo 
New Yorko pabaltiečių šachma
tų klubą.

—Papildomam National Chess 
Rating (“Chess Life”, rugpjū
čio 20 d.) matome padidėjusius 
taškus pas mūsų meisterį Taut- 
vaišą, Chicago, 2259 (buvo 
2248), taipgi pas inž. Alg. Nas- 
vytį — 1971 (buvo 1942).

— Bobby Fischer asmenyje

siųsti mums dovanų. Turiu sep
tynis vaikus ir ligonį vyrą, ser
gantį skrandžiu jau nuo 1947 
metų, be sodos negali būti nė 
vienos dienos, o lengva pas mus 
nėra. Pati esu ligonė, iš gero 
gyvenhho gavau širdies ligą. 
Jeigu galėtumėte atsiųsti vais
tų nuo skrandžio ir širdies li
gos, būčiau begaliniai dėkinga”.

(Laiškas iš Kybartu)

n
auga nepaprasta Amerikos šach 
matų pajėga. Jam tik 14 me
tų. Šiemet jis laimėjo JAV jau
nių pirmenybes Kalifornijoje, po 
to JAV “Open” pirmenybes Cle- 
velande, kuriose dalyvavo veik 
visi žymiausi Amerikos šachma
tų meisteriai, taip pat Kanados 
ir Meksikos reprezentantai, o 
dabar iškovojo pirmą (ir reikia 
pridėti — be pralaimėjimu) N. 
Jersey pirmenybėse East ©ran
ge, N. J., surinkęs S1/*:1/,, taš
ko, A. Saidy — 6:1, Feuerstein 
ir Sobel — po 5’Ą.

— H. Berliner, VVashington, 
laimėjo “Champion of Cham- 
pions” rungtynes, Yankton, S. 
D., surinkęs 5%:1%; tiek pat 
taškų turi ir Curt Brask, Minn.; 
trečią vietą pasidalino A. San- 
tasiere, N. Y., ir Lee Magee, 
Omaha, po 4 V. taiko.

— P. Tautvaiša prieš porą mė 
nėšių Milvvaukee dalinosi tre
čią vietą su minėtu H. Berline- 
riu, o su Bobby Fischeriu Taut- 
vaiša baigė lygiomis, nors tos 
partijos nagrinėjimuose (“Dar
bininkas”, liepos 30) matoma,

Neabejojame, kad Balfo sky
rių nariai atjaučia tuos pagal
bos prašančius lietuvius ir, pir
mai progai pasitaikius, pasi- ( ųacĮ partija, galėjo duoti visą tas 
stengs ištiesti jiems pagalbos ką Tautvaišai.
ranką.

Aukas siųskite į Balfo centrą, 
105 Grand Str., Brooklyn 11,
N. Y. BALF

PADĖKA
Pirmiausia noriu padėkoti 

vui už jo šventas malones,
Die-
man

— Nevv England pirmenybes 
Hartforde, Conn., laimėjo uk
rainietis Popovych iš Nevv Yor
ko, atvykęs į MIT, Mass., stu
dijuoti, su 6:1 taškų; tiek pat 
taškų turi dr. J. Platz iš Hart
fordo, J. Curdo, Mass., ir Mar
tin, R. I., — po 5V2- Kazys

suteiktas, kad aš galėjau pergy- Merkis, gerai pradėjęs pirmeny- 
venti tokią sunkią operaciją. ’ ° r j* r

CHICAGOJE
Dingusios studentės

Spaudoje kaskart daugiau su- 
sidomėjimd rodoma, kur dingo 
graži Lojolos universiteto stu
dentė Marčia Horna, kurios ne
buvo namie net švenčiant jos 
21 gimtadienį. Susekta, kad ji 
iš banko išėmė $250 iš ten su
taupytų $300. Ji išsinešė iš namų 1 kalėjiman už tai, kad buvo su-

vo tėvams ji niekada neminėjo, 
kad ji planuotų kur išvažiuoti. 
Policija jos stropiai jieško. Ap
klausinėjamos tavernos, rodant 
jos paveikslą. Nerandama, kad 
ją ten būtų matęs.

Kalėjimas girtam pardavėjui
Chicagos susisiekimo teisme 

pardavėjas Walter Pampėk, 32 
m. amžiaus, nuteistas 10 dienų

Vežio biblioteka
Chirurgų suvažiavime Chica

goje dr. Charles White iškėlė 
sumanymą, kad Chicagoje bū
tų įsteigta centrinė vėžio ligos 
studijų biblioteka, kur gydytojai 
rastų naujausias mokslo žinias 
šioje srityje.

Gaili pamažu eiti į draugų 
ruošiamas pramogas, tačiau

tokį čemodanėlį. Ji stengėsi nu- gautas girtas vairuojąs automo- skubėk, kai juos ištinka nelai-
traukti ryšius su savo vaikinu, 
su kuriuo draugavosi porą me
tų ir su kuriuo paskutiniu laiku 
ginčijosi, nes jis pastebėjo ją 
išeinant su kitu. Savo draugei 
ji pareiškusi norą gyventi atski
rame bute.

Tačiau visi kiti jos lagaminai 
ir drabužiai pasilikę namuose 
7759 S. Phillips, Chicagoje. Sa-
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RADIO PROGRAMA
Liet ' Radlo Programa 11 etotl«» 

7VBM8, 1090 kil. sekmadieniai* 11- 
11:10 rai. per pietų*: liet. musika 
dainos. Ir MagdutGa Pasaka Bizni* 
rslkalalr kreiptis 1 Steponą Kinkų 
valtie Florlsts, Gilių lr Dovanų Krau 

tur*. .101 B. Broaderay So. Sosto 
17, Maaa Tel. So. 8-0489. Ten pe 
gaunama laik .Draugas* 
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bilį. me. —Anonimas

V

VIKTORO KO 2 I C O 8 
Tžetnvtflu. gazolino stoti* Ir ant*

Atliekami motoro remontai, lygi- ; 
nimo, dažymo darbai ir keičiamo* |

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

V7W 8 WE8TERN AVE. PR 8-9683

STATYBA]
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS UTWLNAS. Prog.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien nno 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVE., CHICAGO, ILL 

Telefoną* — FRontier 6 1882

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Ud 510,000.00

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

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.

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAIayette 8-1088

B. R. Pletkleuicz, p rea.; E. R. Fletklevrlca, sekr. lr advokatas
Mokame aukštai) dividendus. Keičiame čekius. Parduodame lr perkame 

valatybSa bonus. Taupytajame patarnavimai aemokanud.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitų šiandien. Apdrausta iki 910,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o aešt. nuo 9 Iki vidurdienio.

M

bes (turėjo 2:1 tš.), staiga su
sirgo ir iš pirmenybių turėjo pa 
sitraukti. Kitas bostonietis — 
aštuoniolikmetis Gediminas Švei 
kauskas — surinko garbingus 
50% (3’/2 taško), buv. Bostono 
meisteris Aleksis Klinovas su
rinko tik tris taškus.

— Nevv ir Bostono lietuvių 
šachmatų rungtynės įvyko Bro
oklyno LAK patalpose rugsėjo 
7 ir 8 dienomis.

— K. Merkio komanda, kurio
je dar žaidė broliai Gediminas ir 
Leopoldas Šveikauskai, laimėjo 
antrą vietą žaibo komandinėse 
varžybose, Massachusetts šach
matininkų iškyloje rugpjūčio 25 
d., Pembroke, Mass.

— Jaunasis Tautvaiša, mūsų

Dėkoju dr. Jonui Waitkui už pa
darytą man sėkmingą operaciją.

Širdingai dėkoju už aplankymą,
Šv. Mišių auką ir maldas Didžiai 
Gerb. J, E. vyskupui V. Brizgiui, 
prelatui B. Urbai, kun. J. Kuzins- 
kui, P. Kelpšui, kun. J. Prunskiui, 
kun. J. Budzeikai, Ikun. A. Zaka
rauskui, kun. J. Stankevičiui, kun.
Puišiui; dėkoju kun. J. Skrypkai 
ir kun. J .'Vyšniauskui už Šv. Mi
šias ir maldas.

Dėkoju Motinai M. Teofilei ir 
seselei M. Ignacijai ir visoms Šv.
Kazimiero seselėms už lankvmą ir 
maldas. Taipgi dėkoju mano duk
relei vienuolei seselei M. Matildai 
ir jos draugei seselei Margaritai, 
kurios atvažiavo iš Pittsburgh,
Pa., manęs aplankyti ir už maldas; 
dėkoju Motinai M. Loyolai ir vi
soms šventojo Pranciškaus sese
lėms už Šventas Mišias, paaukotas 
už mano sveikatą ir maldas.

širdingai dėkoju visiems mano 
brangiems draugams ir draugėms 
už tokį tokį gausų manęs lankymą, 
taipgi paaukotas Sv. Mišias už ma-, meisterio sūnus, sudorojo visus 
no sveikatą; dėkoju už maldas, gė- ___
les, dovanas. Sunku būtų visus iš- oponentus berniukų stovyklos 
vardinti; vienu žodžiu, reiškiu gi- šachmatų varžybose prie Paw
lią širdingą padėką visiems ma
no prieteliams ir draugams.

Aš savo maldose Jus visus at
siminsiu; lieku amžinai 
visiems.

Paw ežero.
— Mrs. Glsela Gresser, N.

dėkinga Y., ir Mr9. J. Piati^orsky, Los 
Angeles, dalyvauja moterų pa- 

pij?narMeIkio?f šaulio pirmenybėse Olandijoje. 
Chicagos" ik lasyta 21 valstybė. K. Merkis

UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Knvga idomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C.
Atspausdinta Londone 1957 met. ir debar jau gau
nama “Drauge* 4545 West 63rd Str., Chicago 29 III.

Kaina S 1.50

PASKUTINĖ PROGA
pasinaudoti sutaupymams

PERKANT POPULIARIAUSI 
FORDĄ

Visiškai nauji 1957 Fordai ISstatyti mūsų "«how- 
rooms” bei sklypuose yra paskutinieji, kuriuos be
gausime šių metų modelių.

Tad jei jūs norite pasinaudoti šio sezono sek- 
mlngiuusiu automobiliu... už šio sezono patraukliau
sias kainas... pirkite dabar.

ATSIMINKITE: pakilusios išlaidos padidins kai 
nas 1958 automobilių. Kita didele priežastis pirkti 
1957 Fordų... jo kaina žemiausia iš trijų žemiausių 
automobilių kalnų. IK ATSIMINKITE: Mainant Jū
sų dabartinis automobilis turės didesnę vertę!

Kodėl delsti... jei rytoj jūs galite 
jau vairuoti naujos rūšies Fordą, su il
goms žemoms stiliaus linijoms, Thun- 
derbird V-8 jėga Ir naujas "built-for 
keeps ‘Inner Ford.’ ” Atvykite dabar 
pamatyti automobilj, kuris kainuoja 
mažiaus perkant... mažiau naudo
jant... mažiau mainant.

Atvykite dabar kol pasirinkimas pas mus y- 
ra DIDELIS, šitie yra absoliučiai paakuUnlejl pas 
mus ‘57 Fordai.

r.s.A.r.

• Pagal gamintojų pa
siūlomų kalnų sąrašų 
palyginimą.

JŪSŲ APYLINKĖS FORD DYLERIS
Jei esate susidomėję varto<:u autoniobilin — būtinai pamatykite Ford'ų pardavėją



z

DTTCNKASTIS DRAUGAS CHK’AOO. ĮLLTNOIS Trečiadienis, 1957 rugsėjo 11

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubą n 
įmokėdami 5 dt. metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metui 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pu 
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa 
sirenkame už 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo nu 
risis — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

4545 W. 63 St., Chicago 29, III

* DĖMESIO!
i Neužmirškite siųsti pakietus įnuls- 
I to. rūbų, apatinių baltinių (naujų Ir 
vartotų) Į savo gimtąjį kraštų. Jums
parsiųs

IIAKDING BAKGAIN
2551 s. llanliiiK Avė., Chicago, 23, III. 

FKontler 6-1875
Atdara kasdien nuo 6 iki 8 vai. vak. 
šeštad. visų dienų. Sektu. iki 12 v. d.

BUILDING « REMODEUNG REAL ESTATE CLASSIFIED AND BELF W A N T F D ADS

H1SCEIXANEOIIS

DELOE CO.
Better living thru home improve- 

ment.
Parduodamos aluminijaus durys, 

langai, durų ir langų stogeliai ir kt.
Duodama išsimokejimui 3 me

tams. Norintieji įsigyti geriausios 
kokybės už žemiausią kainą skam
binkite —

KOSTAS BUTKUS
PROSPECT 9-2781

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
nacesj, visų dydžių oro vėsintu- 1 
vus (Air conditioners) ir atlieki- 
vigus skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLymple 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto Iki 5 vsl. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLympto 2-6752
LIET. APDRACDOti AGENTŪRA

Visų rūšių apdraudos. Automobl 
lių finansavimas. Notarlatas. Valsty 
bės patvirtlnos kainos

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
W Al brook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AOENCV 
6108 S. Ashland Avė., Chicago 38, IU.

nuniai, garažai, įvairūs patui.)-p 
pertvarkymo (remodeling) darbair

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

į4327 S. Cauiphell Av., Chicago 32, III.! 
YArds 7-9675 arba CL 4-7450[

Namų Htatyba, įvairu* patiitnyniiii 
Ir purtlavlmub. jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas. patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TKrminal 9-5531 

nuo B vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresus: 515
Nolton, \VUIow Springs. IU.

J. BREIVE and SON
CONSTKUCTION COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, DI.

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

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

vakaro Iki II vai. vakaro

LIEtUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE

MORAS i
DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 

SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENATAS

JONAS ANDRULIS
skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premijų.

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1957 m. gruodžio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol., 
kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andrulis iš Miehigan vals
tybės.

3. Jury komisiją sudaro Benediktas Babrauskas, Jonas Ka
valiūnas, Petras Maldeikis, Juozas Švaistas-Balčiūnas ir Domas 
Velička.

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai, 
“Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, Ui.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti stskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

Builders Gen. Contractora 
Atlieka planavimo Ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir įvalrOe 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštines ir buto telefonas 

PRospeet 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chloago 29. DL

i

I ii. 4 k., II—3, gar., dld. skl. 817.660 
Mur. 5 k. 1 k. virš. I k. rOM.822.000. 
Mūr. 2 [mi 5 k. 2 aut. gar. 824.000. 
Med. 1 a. 5 k. II 4 k. Alyva. 8i 1.900 
.Mūr. nam. 2 |x> 5 k. ir 2 beis. 824,300 
Mūr. 2 |xi U k. 2 aut. gar. 820,000 
Mūr. naujas 3 erd. mieg. 822,900
S.4. AGLINSKAS Real Estate
2439 W. 09 St.___________HE. 4-8292

Prieš pirkdami ai parduodami 
namus, biznius, aklvpna ar ūkias 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 61 St. 
WAIbrouk 5-6030 

PRospeet 8-3579 (vak. ir semad.)

lirigliton Parke — meiliniai namai
2 po 5 k. $12,500 arba 2 po 4 k. 

$10,500; geras biznis 2-ni žmonėm; 
grosernė su įrengimais ir preKėm. 
butas 3-jų kamb. $2.800; mūr. 2 po
4 k. ir med. 2 po 4 k. viena nuo
savybė. Prlmslme gerų pasiūlymo

Marąuette Parke mūriniai: 2 butu 
geram stovy. $26,000, o taipgi 1 M. 
augš. 6 ir 4 k.; keletas gerų bun
galovv po 5 ir 6 k. $18,000—$21.000

Gage Parke mūriniai namai: Nau- 
ias 2 po 5 k. — $33,500, įmokėti 
$6,000; naujas 1 % augšto — 6 ir 3 
kamb. — $23,000; grosernė ir 2 butu 
— 27,000. 4 butų geros pajamos, 2 
mašinų gar., centr. šild. $44,000.

Kitur tarp lietuvių kolonijų mūri
niai: 4 butų 2 po 5 k., 2 po 4 k 
Garažas. Centr. šild. 2 sklyp.. $19,000 
taverna ir 3 butai, rūsys, garažas 
$12,500; 4 butų, rūsys, pastogė.
$16,600: stiprus mūras: taverna ir
5 butai. $25,000, mažas jmokėjimas 
Pajamų virš $4,000.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

BRIGHTON PARKE
2 butai po 4 kamb., medinis na

mas, cemento pamatai. 30 pėdų 
sklypas. Arti 46th ir Rockvvell St.

, B. R. PIETKIEVVICZ & CO. 
2555 W. 47th St.

STATYSIME PAGAL UŽSAKYMĄ

• NAUJUS NAMUS 
• GARAŽUS 

• PILNAS REMONTAS
Mes parūpinsime finansavimą. 
Prityrę, “bonded”, patikimi sta

tybininkai. Matykite modelį adre
su 5921 S. Narragansett Avė.

ŲUALITY BUILDERS
Tel. PRcispect 6-0883 

Kalbame lietuviškai

I8NTJOMUOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnnomavi 

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą. .

VARPAS Real Estate
5910 So. IVestern. PRospeet 8-2231

IšNUįOMUOJAMAS butas, 3 kam
barių Marąuette Parke, gražioje vie
toje, su baladis. Kreiptis tel.

PRosin-ct 0-2229

REAL ESTATE BEAL*^¥atĖ'

ikijlikites Drauge

NEMOKAMOS

DOVANOS

TIKRAS 1)1 RAN KREP
ŠYS IT* 8100 SANTAUPAS
Kai jus atidarote naujų tau
pymo sųakaitų $100.06 ar 
daugiau, arba įdedate to
kių pat sumų į jau esamų 
taupymo sąskaitą, tai šį 
gražų, stiprų ir patvarų 
pirkiniams krepšį tikro 
“DURAN” medžiagos gau
nate NEMOKAMAI.

Rugsėjo mėnesio taupytojams

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR 

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

Namų tel. BIshop 7-3340 
2737 West 43rd Street

PAJAM V NUOSAVYB.ft. Kox Lake, 
Iii. Sav. parduoda. 1 — 6 k., 2 po 3 
k. ir 1 — 4 kamb. $200 į mėn. paja
mų ir savininkui gyvenimui patalpa.
6 k. modern. namas, automatiškai 
Įkarštu vand. apšild., “tile” vonia, 
spintos virtuvėje, su vieta valgymui, 
garažas. Pamatę įvertinsite. Prašoma 
kaina $22,500. Susitarimui skambin
kite GjfbMS'land 7-2124.

SAVININKAS PARDUODA NAMĄ 
8217 N. Paulina

St. Gertrude’s parap. 4 rnieg. kant.
7 kamb. modern. rezidencija ant 
50x175 pėdų sklypo. Visas "cyclone” 
tvora aptvertas. 2-—2 autom, garažas. 
Gazu apšild. nuo s. iki s. kilimai, 
G. E. < dishwasher, pilna skalbykla, 
komb. žieminiai langai ir sieteliai, 
šaldytuvas, spintoą, virtuvėje-valgom.,
2 ”powder rooms”, tile vonia. Prašo 
$23,000. Pamatę įvertinsite. Skam
bint SH 3-40137, susitarimui.

Suv. parduoda pajamų ininsavylię 
— 2736 — 2738 \V. Roosevelt Rd.
Kampinis mūrinis namas — IX butų 

Į ir 2 krautuvės. Privačios vonios. Pa- 
[ tikimam asmeniui parduos mažu įrno- 
kėjiniu. Pajamų $75o į mėn. Pilna 
kaina $45,066. Skambinti DIckens
2-8878.

Arti Qucen of Martyrs Parish 
Oak l,awn atdari apžiūrėjimui šeš-

1 tad. Lr sekm. 4201 W. 99th Place
Į

$1,900 įmokėti. F.H.A.
3 rnieg kamp. sklypas, 2 aut. ga
ražas, aptvertas gražus sklypas, 
geriausios mokyklos. Tuojau užim
ti galima

Pilna kaina $15,800. 
Skambinti GArden 4-6015

TINKAMA MOKYKI,Al 
l)ft*VTfi.Ui ftlO.OO SAN
TAUPAS. Sis visas kom
plektas pieštuką, liniuotės, 
trintuko ir drožtuko NE
MOKAMAI, kai Jūs atida
rote $10.18) ar dauginu tau
pymo sąskaitą, arba įdeda
te tokį pat sumą į jau turi
mą taupymo sąskaitą.

DABAR YRA PATS LAIKAS...
TI TAUPYTI TEN... KUR UŽ SAVO SANTAUPAS

GAUNATE AUKŠČIAUSIUS 
D I VI DEN DUS

TIKTAI PASIMCRftKITE Į ŽEMIAU DEDAMĄ LENTELĘ 
KAIP MES NEPAPRASTAI IŠAUGOME . . .

DĖKA /CSV TALPUMO IR GERO ĮVERTINIMO
DABAR JAV TURTAS VIRŠ

IVil
__ J,074.127.74

. . .... 4,011.412.14
5,353.200.901052

1053 7,273,493.03
,954 .... 8,281,967.19
,955.... .. 10,882,452.14
,956 . _14,243,990.32
1957___ 16,081,794.67

ŠEŠIOLIKOS MILIONŲ 
DOLERIŲ

Where fhe SAFfTY of Your 
Savings COMfS fIKST

Office H our t for YOUR Convenieetee 
♦ A.M. TO 8 R.M. Safurdoy, ♦ A.M. TO I R M.

Tv««4oy • THtfrtflay > Fridoy, 9 AM. TO 5 F M.
CLOSED AU DAY W«<U«MJay

ST. ANTHONY SAVINGS 
and Loan Association

1447 So. 49th Court 
1 TO 3-1131 • Ciuro SO

SERVING TOU SINCE 1922

MARQUETTE PARKE, mūrinis. 4 
kambarių. Ištisa pastogė (attic)* 
Galima įrengti kambarius ir 
įrengtas rūsys. žieminiai alurniui- 
jaus langai tr sieteliai. 1 % autom, 
garažas. Eabai gražiai lr švariai už
laikytas. Našlys priverstas parduoti. 
I.abal reta proga įsigyti tokį puikų 
namų. Už namo patvarumą, garan
tuojame, nes buvo mūsų statytas.

' Reikia būtinai pamatyti, kad galėtu
mėte įvertinti. Arti 72nd ir So. Whip- 

I ple Street.
Ant Wcatern Avė. Ir 44tb Str. dvi

kruutuvės ir 5 kamb. butas (3 rnieg.). 
Viskas moderniai įrengta, kaip bute 
tuip ir krautuvėse. Apšildymas karš-

• tu vandeniu. Venetian užuolaidos, 
žieminiai aliuminljaus langai lr sie
teliai. Yra rūsys. Tikrai gera proga 
norinčiam pradėti nuosavą biznį. Sa
vininkas parduoda nebrangiai, nes 
jau pasirengęs į kitą vietą. >

Brighton Parke, mūrinis. 2 butai
’ po 6 kamb. ir 1—4 kamb. Uždaryta 
. veranda. Mūrinis Z automob. gara
žas. Pirmas ankštas visai naujai ir 
moderniškai pertaisytas. Pašaukite 
telefonu dar šiandien ir būtinai pama
tykite š) namą.

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5960

Marųuctte lr Brigliton |>arkc 
Mūr. 6 ir 5, oentr. šild., gar. 827,3041 
Mūr. 2 po «, centr. šilti., gar. 828,500 
Mūr. 3 a|tart., biznio pat., gar. 819,800 
Med. 5 Ir 4, oentr. šild. tik 811.900 
Mūr. naujaa 8 k. didelis lotas, pigini 
Yra pigių lr pelningų namų sąrašas

BUDRECKAS Realtv
4081 Archer ave^ LAfayette 3-3384

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas lr teisingas patar
navimas. NORVILĄ

REAI, ESTATE SALES 
2600 W. 59tti St. Tel. PRospeet 8-5454

PAiYMftTTNAH NAMAS
Tik $17,600. Mūr. 6 kamb., į rytus 

nuo Marąuette Parko. Naujas gazo 
šildymas. Puikus šakotų pušų beis- 
montas, sausas, tinka išnuomavimui. 
Garažas. Volodkevičius.

PASTOVUS IR {DOMUS BIZNIS
Geležies išdirbinių (hardware) 

krautuvė Ir puikus mūr. namas. 4 
kamb. apačioj, * 3 lr 4 kamb. butai 
viršuje. Alyvos šildymas. Apsauga 
nuo potvynio. Graži lietuviška kolo
nija. Namo kaina $26,000, prekės — 
klek Jų yra: $ už $. A. Sirutis.

DIDESNEI ARBA GIMININGAI 
SEIMAI

Idealus pirkinys. Padidintas mūr. 
namas: pirmam aukšte 3 gražūs kmb. 
Kabinetine virtuve, koklių vonia ir 
dar puikus kamb. porčiuij. Viršuje 
puikiai įrengti 2 dideli kambariai, du
šas, tualetas, prausykie lr visi įren
gimai virtuves prijungimui. Plytele 
tnis klotas rūsys. Gazo šildymas. Ga
ražas. Namas tik 5 metų senumo. 
$22.500. A. Rėklaitis.
SVIESI, MČR. 5 KM. REZIDENCIJA

Vienas blokas nuo Marąuette Par
ko. Šildymas alyva. Visi kambariai 
iškloti kilimais. Alium, dvigubi lan
gai. 2 karų garažas. Savininkas turi 
parduoti. Tik $21,000. A. Katilius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

27S5 West 7lst Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-8015

HELP WANTED — FEMAIJK

..Reikalinga | Mului c Ja ir dirbti prie 
baro moderniai įrengtame restorane 
nuo 11 vai. ryto. Kreiptis: 2632 W 
71 St.

BEAUTY OPERATOR
Pageidaujama kad .būtų prityrusi 

bet nebūtinai. Amžius nesvarbus. Tu
ri būti gera "manieuristė". Išmokysi
me plaukų dažymų, šviesinimų, pus
metinius ir t.t. 5 d. savaitėj. Judrus 
saliomis, miesto centre — "loop''. Ge
ras atlyginimas ir ”tlps”. Imsime 
tvarkingų D. P. Keikia mokėti ši«k 
tiek angliškai. Skambinti DE 2-62.50, 

’ klauskite Mrs. Brandt, tiktai.

REIKALINGA MOTERIS prie 
mokyklinio amž. vaiko. Apsigyven
ti vietoje. Sąlygos geros. Skambin- 

1 ti FRontier 6-0698, po 5 v.v.

STEADY POSITIONS 
' open for ,Experienced Typists

TYPIST BILLER
Earn over $75.00 per week 

; Hours 11 A.M. to 8 P.M. 5 day week

Typist & Manifest Clerk
Part time-bonus 6 to 10 PM 

excellent hourly Pay 
many company benefits

Interviews up to 7:30 PM 
See or call E. L. Green

380 W. 25th St.
VI 2-2055

HELP 1VANTED — MEN

BRIGHTON PARKE:
Nauj. mūr. 1% aukšto, 5 (3 mieg.) 

ir 4 kb. 3 9 p. sklypas, labai gražus 
namas ir vieta. $35,000.

Med. 4 butai: 6, 4 ir 3 ir 2 kmb., 
skiepas, garažas, pečiais šild. $266 
paj. į mėnesį.

Mūr. 2 po 5. centr. karštu vand. 
j gazu šildomas netoli nuo mokyklų.
. $26,000.
' Mūr. 2 po 4, su skiepu ir centr. 
šild. $23,000.

MARQUETTE PARKE:
Mūr. vieno aukšto: krautuvės pa

talpa ir 4 kmb. Eabai gera vieta. 
Jdealu profesionalui.

Naujas mūr. 2 po 6 su angį. skie
pu, klekv. butas atskirai šild., rink
tinė vieta $48,000.

Med. 2 po 4 ir 3 kmb., visi gazo 
pečiais išld. 50 pd. sklypas, gražiai 
apkaltas, $23,000.

GAGE PARKE:
Žavinga mūr. rezidencija 7 kmb. 

su puikiai įrengtu skiepu, viskas nau
jai atremontuota, 60 pd. aptvertas 
sklypas, reta proga. $37,000.

Mur. 4 kmb. ir krautuvė su visais 
įrengimais, centr. šild., garažas, ne
brangiai.

KITUR:
Med. 2 po 6, tik $2,000 įmokėti. 

SKLYPAI:
8055 So. Eatrobe st. 78 x 125, kam

pinis. $4,200.
Archer tarp Tripp ir Keller 25 x 

1'25. $4,000.
Western prie 69, 25 x 125, $6,500.

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

„Med. bung. 6 k. 3 m. garažas, pil
nas rūsys, skl. 32 p., cent. šildymas. 
$13,500.

4 m. senumo mūr. bung. 6 kamb., 
platus sklypas — puikiai įrengtas. 
Mūr. 2 a. po 6 k. 3 mieg., šild. gazu,

alum. langai, nauj. garaž. $24,000 
Mūr. 2 a. po 8 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
TeL ClJffsIde 4-7460; Res. 

YArds 7-8046

oooooooooooooooooooooooooo
KADA NOKITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės į

8OPRYCH REAL ESTATE 
8407 S. Kedzie Avė. VVAlbrook 5-8216 
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS 

oooooooooooooooooooooooooot

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

MACHINISTS
Reikalingas mašinistas turintis “job 

shop” prityrimo. Sugebantis nustatyti 
(set-up) niilling ntaehine darbut ir 

-dirbti pagal “blueprints”.
45 vai. savaitė.
Reikalinga skaityti, rašyti bei kal

bėti nors kiek angliškai
Apmokamos atostogos ir 6 šventa

dieniai, Blue Cross. Christinas bonus

ALL METAL MFG. CO.
2740 W. 50th St WAJbrook 5-5040

OAK LAWN. St. Gerald parap. Nau 
jas de luxe custom bullt 3 mieg. 
kamb. namai. 5 modeliai atdari ap
žiūrėjimui nuo 2 iki 6 vai. vak. Skly
pai 50x125. Visi pagerinimai. Apsau
goti nuo potvynių rūsiai. Nuo $21,700 
ir augščiad. 8704 Tuiley, 5150 į va
karus. Matykite Johnson Itnllder, at
dara kasdien: 10 iki 12 ir 2 iki 6 v. 
Vakarais 7 iki 8 v. šešt. ir sekm. 2 
iki 7 v. Hllltop 5-0198.

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVE. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. iki 12 vai. 
4140 S. Mapleyvood Avė.

Pardavimui LIQUOR STORE ir 
BARAS. Apylinkėje 69th ir Racine 
Avė. Įsteigta 1939 m. Parduoda dėl 
bjogos sveikatos. Susitarimui skam 
binti HUdson 3-2266, po 3 vai. po
piet,, klauskite Nioholas.

MAISTO PRODUKTŲ IR 
MĖSOS KRAUTUVE

Šaldytas maistas, vaisiai ir dar
žovės. Brutto pajamų $7,000 į mė
nesį. Idealus biznis porai. Modern. 
mur. namas, 2 autom, garažas, 5 
dideli kamb., 3 mieg. kamb. Pilnas 
rūsys, alyva apšild. Biznį galima 
pirkti su namu ar be. REpublic 
7-7265.

Savininkas parduoda Ntirsing home. 
Įsteigta prieš 8 m. Licensed. Pilnai 
įrengta. Pavaikščiojantys ligoniai. Gra 
ži. erdvi gyvenimui patalpa naujai 
dekoruota. Puiki proga R. N. arba 
L.P.N. Netto mėnesinių pajamų $766. 
įmokėti $15.066; maži mėnesiniai iš- 
simokėjlmai — už namų, biznį ir jren 
gimus. Skambinti Al’stin 7-7246 au
si tarimui.

» HELP W ANTED — MEN

EVERGREEN PARK
t Exclusive ioeatlon)

4 kamb. mūr. namas. 7 m. senu
mo. Naudojamus židinys, I ‘/į autom, 
garažas ir patio. pilnas rūsys, kilimui, 
užuolaidos, nauja virimui krosnis ir 
šaldytuvtis. Daug gerų priedų. Sklypas 
43x135 pėdų. <

APŽdCKfiTI GAI.IMA TIK 
HI SITARI S

Taip pat parduodami 2 nauji na
mai I kampinis "ranch” stiliaus 
namas, antras štiliu. 5*4 kamb., labai 
didelis Milionus, pilnas rūsys.

GERAS PIRKINYS SKUBIAM 
PARDAVIMUI!

Pamatykite modelį adresu
»l<»0 SOI TH TBI'MBULL AVĖ.
KVEllGRKEN PARK. ILLINOIS 
arlsi skambinkite GArden 3-8066 

(.Arden 4-UK29 
Klauskite M r. Deivis 

Sekmadieniais uždarytų

3-jų butų mūrinis namas. Arti 
26th ir Sawyer. 5 3 — 1 kamb.
Centrinis apšild. 4 autom, gara
žas. 45 pėdų sklypas. Modern. vo
nios. $11,500. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LAvvndale 1-7038.

$1,000 ĮMOKĖTI pirksite gražią. 
8 kamb. mūrinę rezidenciją. ,A.rti 
25th ir Central Park Avė. Karštu 
vandeniu alyva apšild. Skolą mo
kėti lengvom sąlygom. LAivdale 
1-7038,

Snvihinkiis parduodu pajamų narni) 
Brigliton Parke. Medinis 2 po 4 
katuli., karštas vanduo aliejuose im
tuose, šviesūs kamblį rial. Svarini už
laikomas. Paslogė ir didelis "utility 
room”. pastogėje. I'ždarl porčiai. Pa
matyti galinta kasdien. 4524 S. Tai- 
man Avė. Savininkas l-me augšte.

' Tel. I.Afayeile 3-9535.

I

Mea esame navo nilpnybių
kankiniui. —(J. Silva

GAGE PARKE
2- jų augštų mūr. 5 ir 6 k. su 3 k 

modern. įrengtu butu rūsy. 2 autom, 
mūr. garažas. Atsineškite rankpini
gius. i*11na kaina $26,500.

BRIGHTON PARKE
1 H augšto mūr., 7 kamb. (4 mlng.) 

apačioje, 4 k. butas viršuj. 60 pėdų 
' sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina
$23,900.

3- jų augštų mūr. 12 po 6 k., duo
dantis pajamų i metus $12,240. Par
duodamas už netikėtiną kainą $86,000

KITCR. 2-jų augštų mūr. Ltąuor 
store ir baras 1-mo augšte. 8 k. bu
tas antrame augšte. ApyK 68-ta lr 

lis veikiantis nuo 1919.Ashland. Biznis 
I Savininkas verčiasi kita
Kaina už namą $24,000.

PASITEIRAUKITE mūsų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Esteto
Insurance, Notary PubUo 

6918 8o. Weatern Are.
PBosp. 8-22S4 arta HEm. 4-7Ū85
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. lr sekmad. nuo 9 Iki 6 v.

profesija.

PIPE WE LDE R S
TOP EXPERIENCED ONLY 

Compre8«ftr Statlon, Doyleatown, Ohio
Union job, 48 hours per week, double time for overtime over 40 
hours. Uphill Welding $3.54 per hour, “4 to 5 monLhs duration”. 

Mušt have Travel Card.

Dali collect J. D. 90X, Doylestown, Ohio
Phone dnys: OLdffeld 8-4481 — Nights OLdfield 8-3813

3847 W. Slst St
Mūrinis bungalow — 5 kamba

riai, plius pajamų butas. 45x125 
pėdų sklypas. Duokite pasiūlymą.

------- o------ -
6234 S. Albany Avė.

7 kamb. mūr, namas. 4 mieg. 
kamb. 2 autom. mūr. garažas.

ROY H. SEWARD
REUance 5-B895

EVERGREEN PARK
HOLY REDEEMER PARAP.

4 NAUJI MŪR. NAMAI
9100 S. Ridgesray

6 kamb., 3 mieg., 1 augšto. l’/j 
keramikos koklių vonios. Ąžuolinės 
spintos virtuvėje, ąžuoliniai papuo
šimai visame name. “Overhead” ka- 
nalizacija. “Snnip pump.” Šoninis 
privažiavimas. 40 pėdų sklypas. Ga
lima pėšėiam nueiti į hažn. mokyk
lą, krautuves ir transportaciją. At
daras vakarais ir visą dieną Šešt., 
sektu, ir pirmad.

CARTY CONSTRUCTION CO.
HE 4-9368

Tuoj pat reikalingi
CABINET MAKERS 

BAN D SAW OPERATORS
TRIM SAWYERS

Turi būti prityrę smulkiam dailinimo darbui 
Geriausias atlyginimas prityrusiems vyrams. 

Nuolatinis darbas. Daug bendrovės priedų. 
Atvykite pasiruošę darbui.

EMIL I. PAIDAR CO.
1120 NORTH WELLS STREET

J

HELP WANTED — FEMALE

IMMKDIATE OPENINGS!
REGISTEREO OR GRADUATE NURSES 

WTTH LOVY COST 0F LIVING 
WADENA UNION NOSPITAL

Room—board and laundry for $53.00 monthly. Salary from $255.00 
to $280.00 month plūs automatic increaaes. Higher salary arrange- 
ment after January 1958. Paid holidays — siek leave and all hos- 
pital benefits. — Permanent poaitions and wonderful working con
ditions.

Write — Come or phone Miss L. M. Peltier, R.N.
VVORK IN GANADA AT HIGH SALARY

WADENA, SA8KATCHEWAN, CANADA

Pirkit Apsaugos fiouus Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”.
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SKAUTAI
(Atkelta iš 2 pusi.)

sų jūrų skautų šeimos nariams, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjo prie mūsų sovyklos gy
venimo, jos paįvairinimo, pato
bulinimo ir pagražinimo.

Dar kartą nuoširdus ačiū vi
siems!

J. L Knopfmileris,
LSB Jūrų Skautų Skyr. Ved.

INFORMACINIS SESERIJOS 
LEIDINYS

“A Visit with Lithuanian Giri 
Guides” — informacinis Liet. 
Skaučių Seserijos leidinys ang
lų kalba — jau suspėjo paplisti j 
pasaulio skaučių tarpe ir savo 
paskirtį puikiai atlieka. 24 psl. 
ir gražia iiliustruoto viršelio lei
dinys, skirtas katatautėms skau 
tems supažindinti su Lietuvos 
skautėmis ir pačia Lietuva per 
porą lengvai skaitomu stiliumi 
parašytų straipsnių, dokumentų 
reprodukcijas, žemėlapius ir dau 
gybę prasmingai parinktų nuo
traukų.

Leidinys techniškai surinktas 
labai gerai ir net labiausiai tin
gų bei nekantrų skaitytoją leng
vai priverčia perskaityti teks
tą, kas reikalauja mažai pastan
gą

Bendrai vertinant, šis leidi
nėlis yra vienas geriausių iki 
šiol išleistų informacinių laidinių 
ir savo tikslą pilnai atlieka. Lei 
dinį redagavo Danutė Dirvony- 
tė, padedant kitoms LSS vado
vėms.

ĮDOMUS LSB LEIDINYS
“White Badge” pavadinimu 

yra išleistas anglų kalba Lietu
vių Skautų Brolijos leidinys. 
Vyriausias redaktorius — ps. 
A. Banionis, paggelbininkai — 
Č. Sinkevičius, A. Banevičius, 
S. Kairys, PIK., V. Gruodžius, 
L. Knopfmileris, A. B. Nonis ir 
V. Pauža. Gaunamas sekančiu 
adresu: Lithuanian Boy Scouts- 
in-Exile, Foreign Affairs Secre- 
tariat, 21 Bowdoin Ave., Boston 
21, Mass.

Pagrindinis leidinio uždavi
nys buvo supažindinti pasaulio 
skautiją su lietuvių skautų kan
kiniais, žuvusiais bolševikų ir 
nacių siauttėjimo metais. Po 
trumpos įžangos, kurioje skai
tytojas yra supažindinamas su 
Lietuva ir lietuviais skautais, 
einama prie gerai dokumentuo
to ir vaizdžiai fotografijomis pa 
rodyto lietuvių skautų “Erškė
čių kelio”. Čia užsienietis pats 
gali viename puslapyje pama
tyti jaunus besišypsančius skau 
tų vadovus, o sekančiame — jau 
žiauriai nukankintus jų lavonus. 
Tik šitokiais fotografiniais fak
tais gal pavyks pasaulį įtikinti 
apie sovietų brutališkumą. Lei
dinys, gerai išnaudodamas do- 
komentinę medžiagą, savo tiks
lą pilnai atsiekia. Likusioji dalis 
yra skirta dabartinės skautų pa
dėties ir veikimo nušvietimui. 
Tarp blogųjų leidinio pusių aiš
kiai jaučiamas žemėlapio, kuria
me būtų paradyta Lietuvos te- 
įitorija, trūkumas. Šį trūkumą 
reikėjo iš anksto numatyti, nes 
yra aišku, kad be žemėlapio 
90% užsienieči ųskaitytojų nesu 
sivoks, kur toji Lietuva yra.

Leidinys yra pilnai vertas į 
jį įdėto gražaus darbo ir re
komenduotinas kaip dovana ki
tataučiams skautams. Pasinau
dokime šia proga ir patys arti
miau su leidiniu susipažinkime.

V. š.

PASIRAŠO

Prezidentas Eisenhoweris pasira
šo civilinių teisių įstatymą New- 
port, R.I. (INS)

*

Chicagoje

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ELIJNOIS

ęuft *
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ruoja skambią lietuvišką dainą. 
Be lietuvaičių, šioje stovykloje 
stovyklavo 3 ukrainietės, viena 
estė, keletas vengrių ir 30 len
kių.

— Psktn. A. Banionis, viešė
damas Anglijoje, rugpjūčio 17 
— 27 d. garsiajame Gilwell Par
ke lankė Miško ženklo krusus 
Sugrįžęs į JAV, jis žada duoti 
platesnius įspūdžius iš Jubil'ėji- 
nės Jamboree.

— “Chicago Daily Tribūne”
rugpjūčio 22 d. “South Side Ed- 
ition” tilpo ilgas straipsnis apie 
lietuvaites skautes Chicagoje, 
parašytas Gladys Priddy. Straip 
snyje sakoma, kad mažas “go- 
vernment in exile” funkcionuoja 
Chicagoje su pasiryžimu skau- 
tauti ir išlaikyti gyvas tradici
jas “of a small homeland, Li
thuania”. Straipsnyje aprašoma 
260 lietuvaičių skaučių bei 300 
skautų Chicagoje veikla ir ci
tuojamas dr. Mildos Budrienės 
pašnekesys, kuriuo nusakoma 
liet. skaučių teisinė padėtis, veik 

I la Lietuvoje ir Lietuvos Skau
čių Seserijos likvidacija sovie
tams pavergus Lietuvą. Labai 
teigiamai paminimas ir infor- 

■ macinis L. S. Seserijos leidinys 
“A Visit with Lithuanian - Giri 

! Guides”, paminimos Aušros tun 
to vadovės, v. s. O. Zailskienė, 
psktn. J. Daužvardienė bei ap
rašoma “Šilainės” stovykla. Pla 
čiau minimas ir L. S. Brolijos 
leidinys “White Badge”.

— “Svirplys” — jaunesniųjų 
skaučių stovyklos Putname, 
Conn., vienkartinis leidinys 
(1957 m. rugpjūčio 17), išleis
tas rotatoriumi — talpina visos 
stovyklos dienoraštį, juokų sky 
rių, stovyklos dainą bei įvairius 
nuotykius “Neringos” stovyklo
je. Laikraštėlį redagavo ir iš
leido sovyklos vadovybė.

— Skautybės auksiniam ju- 
bilėjui atžymėti išleisti specia
lūs ženklai - etiketės (pašto ženk 
lo pavidalo). Juos galima kli
juoti prie laiškų arba į skautiš
kus albumus prisiminimui. Vie
nas tokių ženklelių lapas kainuo 
ja 25 c. Vienos serijos 4 skirtin
gų spalvų lapai — $1. Abi pil
nos serijos — $2. Šie ženkleliai 
platinami skautų vienetuose. Už 
juos vadovai atsiskaito su DF 
iždininku iki spalio 15 d.

Kad galėtume geriau vertinti 
revoliucijas ir jų dalyvius, rei
kia jas stebėti iš arti ir spręsti 
iš tolo. —Bolivar

Rengiamasi labdarių banketui
Šv. Kryžiaus parapijos klebo

nijoje, pas kleboną kun. A. Lin- 
kų, įvyko antras Labdarių Są
jungos rengiamo banketo ko
misijos susirinkimas. Kaip jau 
visi žinote, banketas įvyks spa
lio 20 d. Conrad Hilton viešbu
tyje. Biletų kaina — $25 asme
niui arba $200 stalui, prie kurio 
sėdės tik 8 asmenys. Kas pirks 
bįletą į banketą, to vardas bus 
įrašytas ant plytos, kuri bus į- 
mūryta į prieglaudos sieną. Ki
tą savaitę bus pradėta naujo pa
stato statyba prie Labdarių S- 
gos įstaigos.

Banketo komisijos pirmininku 
yra teisėjas A. Wells. Jis nega
lėjo dalyvauti šiame susirinki
me. Susirinkimui vadovavo Šv. 
Šeimos vilos kapelionas kun. A- 
dominas, kuris taikrai yra pa
sišventęs labdaringiems dar
bams. Jis yra pasiryžęs parduo
ti 50 stalų. Biletus platina šie 
asmenys: kun. A. Linkus, prel. 
Ig. Albavičius, prel. J. Paškaus
kas, kun. P. Cinikas, kun. Sta- 
šys, kun. Lukošius, kun. Kataus 
kas, kapitonas Balsvvick, P. Ci
bulskis, S. Cibulskis, B. Cicėnas, 
F. Dzimidas, V. Duoba, J. 
Evans, E. Eudeikis, Ed. Ph. 
Fandell, B. Gedvilas, A. Jasper, 
B. Kazlauskas, J. Kamin, B. 
Katsch, R. Katsh, Berta Lič- 
kus, M. Martin, B. Palutsis. S. 
Pieža, S. Pučkorius, M. K. Sru- 
bas, A. Valonis ir Yerkes. Mr. 
Yer kės pasižadėjo įstaisyti kam 
barį už $1,000. Šv. Šeimos vilos 
rėmėjos, kurios kas sekmadienį 
darbuojasi viloje, taip pat įtai
sys kambarį.$

Sekantis Labdarių Sąjungos 
banketo komisijos susirinkimas 
įvyks rugsėjo 18 d. 8 vai. vak. 
Šv. Kryžiaus, parapijos kleboni
joje, pas vaišingąjį kun. Anice
tą Linkų. Kas galėtų ir norėtų 
pasidarbuoti labdarių naudai, 
kviečiami atsilankyti sekančia
me susirinkime. Korespondentė

Zenith gaus iš RCA 
$9,000,000

Chicagojo Ambasador East 
viešbutyje, Zenith ir Radio Corp. 
of America advokatai geruoju 

1 susitarė likviduoti bylą, kurią 
buvo iškėlusi Zenith bendrovė 
prieš savo konkurentą RCA, kal
tindama monopolinėmis tenden
cijomis ir išstūmimu jos iš rin
kų. Byla ypač sukosi apie užsie
nio rinkas ir tęsėsi devynerius 
metus. Byla likviduota susita
rus, kad RCA sumokės Zenith 
bendrovei daugiau kaip devynis 
milionus dolerių. Bylos metu Ze

nith advokatai įrodė, kad RCA 
buvo susitarusi su užsienio ben
drovėmis, kaip Eindhove, Tele- 
funken ir kitomis keisdavosi 
naujais išradimais-patentais, o 
Zenitho prie to neprileisdavo.

Pardavė parkuose
rastus dalykus

Vakar Chicagoje, 19 S. VVes
tern ave., buvo išpardavinėjami 
parkuose rasti neatsiimti daik
tai. Jų tarpe buvo 96 dviračiai, 
daug žiedų, foto kamerų, ranki
nių laikrodžių, sviedinių, lazdų, 
muzikos instrumentų ir kt.

Remkite dien. Draugu

t
. A. A.

JOHN LŲKSZAS
Gyveno 123 Tyler St., Ne',v

» Chicago, Ind.

Mirė rūgs. 10 d., 1957, 6:30 
vai. ryto, sulaukęa 72 m. amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo 16 Kau
no apskr.

Amerikoje išgyveno 4 9 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 dukterys: Charlotte, žemas 
James Pictor, gyv. Hobart. 
Ind., ir Bernice, žentas Stanley 
Biliki, sūnus Edmund Luksus. 
marti Helen, 6 anūkai, 2 sese
rys; Agota Shea, gyv. Cedar 
bake, Ind., ir Kazimiera Gla- 
zauskis ir jų šeimos. 2 pusse
serės: Petronėlė Uubinskienė ir 
bouise Molis ir jų šeimos, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Čhicagos Lietuvių 
Draugijai.

Kūnus pašarvotas Mažeikos 
Evans koplyčioje, 6845 S. VVes
tern Ave.

Laidotuvės įvyks šešt.. rug. 
14 d., iš koplyčios 9:30 vai. ry
to bus atlydėtas į švenč. P. M. 
Gimimo parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai, sū
nus, marti ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Ma
žeika - Evans. Tel. HE 7-8600.

PAJIESKOJIMAI
Jieškau MARTINSIUVA SER

GEJŲ. Vlado, gimusi 1915 metais. 
Paskutiniu laiku gyveno Kaune, 
Šiaulių g-vė Nr. Nr. 35. Atsiliep
ti adresu: Ona Martinsiuvienė, 
Klaipėdos g-vė Nr. 13, Kretinga, 
Lithuania.

Izidorius Dinapas, sūnus Anta
no, iš Sibiro įieško savo sesers — 
MARIJONOS DINAPAITES-ZIM- 
LIENCS (vyro pavardė Zimlius). 
Atsiliepti arba apie ją pranešti 
šiuo adresu: George Frenčius, 3112 
W. 44th St.. Chicago, III.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYtlA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 VVest, fiSrd Street 
Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

Girtuokliams pavojinga 
elektra

Chirurgų suvažiavime Chica
goje dr. G. K. Lewis referavo, 
jog alkoholikai, taipgi žmonės, 
kenčią dėl arterijų sukietėjirpo 
ir asmenys su riebia oda, labiau
siai nukenčia nuo elektros smū
gio-

Pirkit Apsaugos Bonus!

A. A.

MARIJONA NORVAINIENE
(\orway)
Hagvilaitū

Gyveno 10733 S. Wabash Ave.
Mirė rūgs. 10 d., 1957, 9 vai. 

ryto, sualukus 63 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau

lių apksr., Vaiguvos parapijos.
Amerikoje išgyveno 47 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras John, Sr.. 2 dukterys: 
Mary Anne Norway ii- Bernice 
I’agac, žentas Joseph, sūnus 
John, Jr., 2 anūkai Christine 
Maria ir Joseph Pagac, gimi
naičiai: John Andrulis, John
Pilkis, Marcijona Gajauskas. 
Alice Jakul>onis ir jų šeimos, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. r

Priklausė šv. Onos Draugijai, 
Tretininkų Draug., Idealių Mo
terų Klubui, Šv. Kazimiero Rė
mėjų Draug. ir Apaštalystės 
Maldės Draug., ir S.L.A. nr. 
63 Kp.

Kūnas bus pašarvotas treč. 
7 vai. vak. Bukausko koplyčio
je, 10821 S. Michigan Ave.

Laidotuvės įvyks šešt. rūgs. 14 
d., iš kopyčios 8:45 vai. ryto 
bus atlydėta į Visų šventų pa
rapijos bažnyčių, 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, dukterys, sū
nus, žentas ir anūkai.

Laidotuvių direktorius L. 
Bukauskas. Tel. COmmodore 
4-2228.

A i A
ADV. LIONGINUI GUMBINUI mirus, 
ponią A. Gumbi,nienę ir dukreles, šio didelio 
skausmo valandoje, giliai užjaučia ir kartu 
liūdi

K. Balčiūnas ir Žukauskai

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Čhicagos Savings Bendroves praeitimi, nno pat jos įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnes ir pelningesnės 'įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitn patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Čhicagos Savings Bendrovės įstaiga vra viena iš gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėj*.

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

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

MOVIMC!
!

** li TOU IR ARTI
NAUJI OJOgjj TROKAt- NAUJAUSI KRAUSTYNK) (/JANKIAI 

H&ų Merų RATYRINIAS - PISUS IR SĄŽININGAS AAIARNAV/AfAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
Į022 69 St CHICAGO 36, ILL Tel. VZAIbrook 5-9209

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Tel — CEdarcrest 3*6335
Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVE (410 S0. 50th AVE 
CHICAGO, IU. CICERO, ILL
metanai GRovehill 6-2345 arba 

TOwnJiall 3-2108, 3-2IC9

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Ave.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

LIODĖSIO VALANDOJ 

Šsakift

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6849 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpublio 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kuri* gyvena kitos* miesto dalyse; rausime 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

— Pasaulio skaučių stovykloj
VVindsore, Anglijoje, tarp 4,000 
skaučių iš viso pasaulio Lietu
vą atstovavo 10 liet. skaučių, 
vadovaujant sktn.' D. Fidlerie-! 
nei. Vieneto vadovė D. Fidle-1 
rienė, laišku sveikinusi vyriau
siąją seserijos skautininkę, ra
šo, kad darbo skiltyse, nors ir 
būdamos sumaišytos su kitomis 
skautėmis, laisvalaikiu lietuvai
tės gražiai pasipuošė savo pala
pines, iškėlė mažą trispalvę ant 
gairelės kolo kitų vėliavų aikš
tėje ir kiekviena proga demonst

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Ave. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nuo 12 (kl 8, 
Treėladlenį uždaryta

antradienį lr penktadienį 
vtaą dieną, o Mfautienį nu<

nao 9 Iki 4, ketvirtadienį nno 9 11d 8 
nno 9 lkl 2 valandos po pietų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mea turime koplyčias’ 
v s o s e Čhicagos iri 

Roselando dalyse ir {

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak

tį. Reikale laukti
' mus. tuojau patarnaujame.!

PETRAS MELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayettc 3-3572

' ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE. Tel Y Artis 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 VVest I8th STREET Tel. SEeley 3-57II

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

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

3319 S. LITUANICA AVE.
JURGIS F. RUDMIN

Tel. YAnls 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, IU Tel. OLympic 2-1063

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

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET REpublit 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 501h Ave. OLymple 2-5245 ir TOunhail 3-9687

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugį 

Pasinaudokite “Draugo" flassifiod skyriumi.
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i DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

X Chicagos Augštesniojoje 
lituanistikos mokykloje, T. Jė
zuitų naujai pastatytuose Jau
nimo namuose, 5600 So. Clare
mont Ave., pamokos pradeda
mos rugsėjo 14 d., šeštadienį. 
Visi mokiniai nesivėlina ir ren
kasi į mokyklų 9 vai. 30 min.

x Dr. Marija Laurušonytė- 
Linienė nuo rugsėjo 1 d. pradė
jo eiti gydytojos rezidentės pa
reigas Grant ligoninėje, Chica
goje. Čia ji jau pradėjo specia
lizuotis antruosius metus obste- 
trikos ir ginekologijos srityse. 
Pirmuosius metus praleido šv. 
Nazareto Marijos ligoninėje. 
Prieš pat šių metų rezidentūrą 
dr. M. Linienė pavadavo išvyku
sį atostogų moterų ligų ir aku
šerijos specialistą dr. Bruce P. 
Zunrmo .turintį savo Kabinetą 
2716 North Central Ave., Chi
cagoje.

X Nikodemas Kulys, šv. My
kolo parapijos vargonininkas, 
pastaruoju laiku nesveikavo, o 
dabar turėjo atsigulti į Illinois 
Research ligoninę. Yra nustaty
ta, jog jam reikėsią daryti strė
nų operaciją.

Tėvui sergant, jo pareigas ei
na sūnus Juozukas. Praėjusį sek 
madienį jis pirmą kartą su pa
rapiniu choru sėkmingai atlikp 
visas pareigas. Visi choristai su
sirinko gana rūpestingai, kai su
žinojo, jog jiems vadovaus jau
nasis vargonininkas. N. Kulio 
namų adresas yra šis: 6931 So. 
Rockwell St.

x A. Pupelio bute, Ciceroje, 
įvyko Chicagos skautų tėvų ko
mitetų rėmėjų atstovų platesnis 
pasitarimas rengiamo š. m. spa
lių mėn. 26 d., šeštadienį, tradi
cinio baliaus reikalais. Nutarta 
šalia trumpos ir įdomios pro
gramos paruošti skanių užkan
džių bufetą ir sukelti svečiams 
gerą nuotaiką. Remiantis praei
timi, tikimasi ir šiais metais su
laukti gausiai svečių.

Be to, aptarta skautybės rei
kalai ir būdai pašalinti pasitai
kančias negeroves. (Ad.)

x John L. Paukštis, augštas 
Amerikos legiono pareigūnas, va 
dovaus Don Varno posto naujos 
valdybos įvesdinimo iškilmėms. 
Jos įvyks rugsėjo mėn. 21 d. 8 
vai. vak. šio posto namuose, 
6816 So. Westem Ave. Naująją 
posto valdybą sudaro šie asme
nys: J. Stanaitis, S. Samoška, 
M. Mosteika, N. Girdwain, V. 
Paškauskas, J. Karklys, kun. A. 
švedas, E. Miller, J. Jatis, E. 
Šulaitis, P. Butkus, B. Mikėnas, 
V. Bandžiulis, E. Stank, J. E- 
vans, J. Shulmistras, K. Savic
kus, F. Žiogas, dr. Simonaitis ir 
dr. V. Grėtoliūnas.

x Rozalijai Vaičiūnienei, Jur 
gio dukrai, yra laiškas nuo An
tano Lužecko, Petronėlės sū
naus, iš Jurbarko. Atsiimti 
“Drauge”.

x Petronėlė ir Jurgis Skrins- 
kai, atvykę į šią šalį prieš 7 me
tus iš Vokietijos, yrai gerai įsi
kūrę ir turi savo gražius namus.
/ i ■■

Skrinskų sūnus dr. Juozas 
Skrinskas su žmona Birute pra
ėjusį sekmadienį buvo atskridęs 
lėktuvu iš Clevelando, Ohio, da
lyvauti gydytojų suvažiavime; 
taipgi jie viešėjo pas tėvelius.

Be to, Skrinskai šią savaitę 
turėjo didžiausią džiaugsmą — 
gavo laišką, kad jų kiti trys sū
nūs yra gyvi.

Kitą mėnesį Skrinskai laukia 
atvykstant savo dukrelės moky
tojos Salomėjos Lenz su šeima 
iš Bogbtos, Kolumbijos.

x Bronė Plvariūnienė po sėk
mingos operacijos sveiksta Ame 
rican ligoninėje, 850 W. Irving 
Pk.

x Stasys Pieža Visų šventų
jų parapijos salėje rugsėjo 8 d. 
Švento Vardo draugijos susirin
kimo metu parodė du filmus — 
Romos vaizdai ir Šventojo Tė
vo veikla.

x Ona Vazniene šiuo metu 
guli Franklin BĮ. ligoninėje (324 
W. Franklin), kuriai ten buvo 
padaryta tulžies operacija. Vaz- 
niai yra plačiai žinomi Town of 
Lake veikėjai ir stambūs gerų 
darbų rėmėjai, o taipgi ilgame
čiai “Draugo” skaitytojai.

x Vincentas ir Stella Petkai 
(926 W. 52 St.), senos kartos 
veikėjai ir gerų darbų rėmėjai, 
Labdarių amžini nariai net kele
tą kartų, nusipirko du biletus 
į Labdarių banketą. Petkų var
dai bus įrašyti į plytas, kurios 
bus įmūrytos į Labdarių naują 
priestatą. Labdarių metinis ban
ketas įvyks spalio (Oct.) 20 d. 
Conrad Hilton viešbutyje.

V. ir S. Petkų sūnus kun. L. 
Petkus buvo išvykęs šešioms sa
vaitėms atostogų į Europą, kur 
aplankė žymias ir įvairias vie
tas; lankėsi Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Šveicarijoje, Pran
cūzijoje, Italijoje, Monake. Link 
smai praleidęs atostogas, kun. 
L. Petkus sugrįžo pilnas malo
nių įspūdžių. Jis eina vikaro pa
reigas šv. Kristinos parapijoje.

x Pranas Juška sunkiai ser
ga, kuris yra gydytoją ir savo 
geros žmonelės Antaninos prie
žiūroje. Juškai yra draugijų ir 
parapijos darbuotojai. Pr. Juška 
yra parapijos komiteto ir šv. 
Vardo draugijos narys.

x Lietuvių Raudonos Rožės 
Klubas Ciceroje po dviejų mė
nesių vasaros poilsio rugsėjo 6 
d. turėjo savo susirinkimą Li
berty svetainėje. Narių atsilankė 
vidutiniškai. Klubo pirmininkas 
W. C. Jankauskas visada tvar
kingai veda tvarką ir nuošir
džiai remia lietuviškus reikalus, 
nors pats sunkiai kalba lietuviš- 
viškai. (D.)

x Brandos Atestatas. Cleve
lando teatras “Vaidila” lapkri
čio mėn. 9 d. Lietuvių auditori
joje duos “Brandos Atestato” 
spektaklį. Tikimasi, kad Chica
gos lietuviai ir organizacijos re
zervuos tą dieną šiam neeili
niam parengimui.

x J. Mozeris, District Sav
ings and Loan Assc. direktorius, 
paaukojo 100 dol. Chicagos Aug 
Stesniosios Lituanistikos .mokyk 
los inventoriui įsigyti.

x Korp. “Kęstutis” gavo 25 
dol. auką iš nežinomo gerbėjo, 
kuris sakosi buvo sužavėtas kor 
poracijos darbais ir tradicijomis, 
dalyvaudamas korporacijos 30 
metų sukakties iškilmėse.

x Dėmesio, čia bus įdomu! 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nės taryba paskutiniame savo 
suvažiavime Chicagoje pagaliau 
padarė sprendimą viešai skelbti 
tų asmenų pavardes, kurie lais
vosios Lietuvos laikais baigė 
mokslus tėvynėje ir buvo ėję 
augštas pareigas, o šiandien, gy 
vendami Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, neleidžia savo vaikų 
į lietuviškas mokyklas.

x J. Jakubauskas, žinomas
senosios kartos JAV liet. sporto 
darbuotojas, gyvenąs Chicago
je, praėjusią savaitę kalbėjosi 
telefonu su Jack Sharkiu, buvu
siu pasaulinio masto bokso čem
pionu. Jis šiuo metu gyvena sa
vo ūkyje, New Hampshire vals
tybėje. J. Sharkis pasakojo, jog 
esąs dabar užimtas sporto pro
gramose (tarpininkas bokse). 
Namie būdamas einąs žuvauti, 
bet mažai ką pagaunąs.

x Mikuckiams Jonui, Zigman 
tui ir Kazimierui yra laiškas 
nuo jų sesers Stasės Vyšniaus
kienės iš Bernotų kaimo. Atsi
imti “Drauge”.

— Chicagoa šaulių klubo val
dyba jau pradėjo savo rudens 
veiklą. Paskutinis valdybos po-

MENESIO GĖLE

Vandens lelijos Garfieldo Parke.

IR TOLIIŠ ARTI
BRAZILIJOJE

— “Nulinkusios varpos“ Zeli
noje. Tradicinė jaunimo šventė 
Vila Zelinoje, suruošta kun. Juo 
zo Šeškevičiaus ir ateitininkų, 
įvyko rugpjūčio 4 d. Šventė bu
vo pradėta šv. mišiomis, kurių 
metu jaunimas tautiškais dra
bužiais priėjo prie Švenčiausio
jo. Ta proga ir 12 lietuviukų, pri 
ėję lietuviškai išpažinties, priė
mė pirmąją šv. Komuniją. Po 
mišių visi susirinko gimnazijos 
salėn agapėn, kur sendraugis a- 
teitinink. inž. Mikalojus, Ivanaus 
kas prabilo į jaunimą uždegan
čiais žodžiais ir vadovavo jauni
mo atliekamai meniškai progra
mai. Popiet toj pačioj salėj pri
gužėjo jaunimo iš Vila Zelinos, 
Parque das Nacoes, Moinho 
Velho, Bom Retiro ir Anastacio, 
kuris su tėvais bei giminėmis 
užpildė visą didžiulę salę. Pami
nėtų Sao Paulo miesto rajonų 
atstovai, tautiškais drabužiais 
pasipuošę, dalyvavo oficialioje 
dalyje ir scenoje, vaidinant vei
kale “Nulinkusios varpos”, šį 
veikalą parašė mok. Halina Di- 
džiulytė-Mošinskienė su kun. 
Juozu Šeškevičium. Nors tai 
dviejų autorių darbas, tačiau 
veikalas labai nusisekęs. Pirmas 
paveikslas vaizduoja ūkininkų 
Briedžių kieme ruošiamąsi ru
giapjūtei. Renkasi jaunieji tal
kininkai, persimesdami žaismin
gais žodžiais su merginomis, 
Briedžių kieman ir paruge trau
kia linksmi darban. Briedienė 
ruošiasi vaišėms, su savo vyru 
kalbėdamasi apie savo vaikus. 
Labai nuotaikinga ir būdinga lie 
tuviškam kaimui scena. II pa-

sėdis, kuris įvyko rugpjūčio 30 
d., buvo labai darbingas ir svar
bus savo nutarimais. Lapkričio 
mėn. 16 d. Lietuvių auditorijoje 
įvyksta šaulių viešas vakaras, 
kuris savo menine ir linksma 
programa patiks visiems daly
viams. Vaidinimą rengia meno 
kuopelės lankytojai, režisuojant 
teatralui K. Brinkai.

— Balfo Chicagos apskrities 
valdybos posėdis įvyko Holly- 
woodo salėje, kuriam pirminin
kavo kun. St. Šantaras. Buvo 
aptarta rudens veikla ir koncer
to reikalai. Paaiškėjo ,kad spalio 
mėn. 6 d. Balfo koncertas negali 
įvykti, nes tuo laiku negali atva 
žiuoti Čiurlionio ansamblis iš Cle 
velando, todėl koncertas atidė
tas kitam mėnesiui.

— Kun. A. šeštokas, Chica
gos Šaulių klubo pirmininkas, sa 
vo atostogas praleido Miami, 
Floridoje. Jisai sugrįžo labai pa 
tenkintas to krašto aplankymu 
ir su nauja energija pradėjo 
dirbti savo tiesioginį darbą, kar
tu atnaujindamas Šaulišką veik
lą Chicagoje.

— Tautinių šokių šventės ko
mitetas ir finansų komisija, ku
rie savo darbus baigia ir grei
tai nori pateikti savo piniginę 
apyskaitą plenumui, pakartoti
nai ir paskutinį kartą prašo or
ganizacijas, šokių grupes ir pa
vienius asmenis, kuriems buvo 
pasiųsti aukų lapai, kad jie bū
tų grąžinti siuntėjui, nors ir tuš 
ti, iki rugsėjo mėn. 20 d. adresu:

veikslas vaizduoja užbaigtųves. 
Jaunimas, nors pavargęs, įteikia 
šeimininkei rugių varpų vainiką. 
Paskui pasivaišinęs užtraukia 
dainą, pašoka ir skirstosi. Šioje 
scenoje tenka išgirsti mokslei
vių ateitininkų chorą, paruoštą 
Elviros Kilčiauskaitės, akordeo
nų orkestrą, vadovaujamą Jo
nės Paukštytės, Parque das Na
coes dainininkės, paruoštas mok. 
St. Jurevičiaus, Bom Retiro jau 
nuolį Praną Blaževičių, grojantį 
smuiku. Be to, pasirodė dvi tau
tinių šokių grupės: Bom Retiro 
grupė, paruošta Juzės Bortke- 
vičienės ir Danutės Bortkevičiū- 
tės, pašoko Kubilą; Vila Zelinos 
taut. šokių grupė, paruošta Ju
liaus Guigos, pašoko Rugučius 
ir Malūną. IU paveikslas vaiz
duoja mergvakarį pas Briedžius, 
kurių jauniausioji dukrelė ruo
šiama vestuvėms. Ši sudėtinga 
.masinė secena kompoziciniu at
žvilgiu buvo be priekaišto. Mer
gaičių kvintetas, vadovaujamas 
M. Kindurienės, padainavo po
rą mergvakariui pritaikintų dai
nų, taipgi pasirodė ir mergaičių 
kvartetas. Moinho Velho tauti
nių šokių grupė, vadovaujama 
mok. Magd. Vinkšnaitienės, pa
šoko “Blezdingėlę”, o Vila Zeli
nos merginos, J. Guigos pamo
kytos, pašoko pirmą karią mū
sų scenoje- “Sadutę”. Visos tos 
dainos ir šokiai perkėlė žiūrovus 
romantiškan Lietuvos kaiman 
ir ne vienam širdy pakilo ilge
sys. Veikalą režisavo kun. Juo
zas Šeškevičius. Įspūdingų deko
racijų eskizą paruošė dail. VI. 
Stančikai tė-Abraitienė, o nupie
šė dail. Brants. Puikus grimas

Mr. A. Gintneris, 3113 So. Hals
ted st., Chicago 8, Ilk, kaip tau
tinių šokių šventės komiteto iž
dininkui.

— Danutė Točilauskaitė^ 6600 
So. Honore St., lengvaatletė spor 
tininkė, jau rengiasi ištekėti. 
Jai neseniai buvo surengta E. 
Liškevičienės ir F. Mamavičienės 
“shower party”, kurioje dalyva
vo labai daug svečių ir jaunoji 
buvo gausiai apdovanota. Pobū
vis praėjo labai jaukioje nuotai
koje. Vestuvės numatytos rug
sėjo mėnesį, kurios įvyks Lietu
vių auditorijoje.

— Rugsėjo 8 minėjimas įvyks 
ta Lietuvių auditorijoje rugsė
jo mėn. 15 d., sekmadienyje 2 
vai. p.p. Paskaitą apie Tautos 
šventės reikšmę skaito istorikė 
dr. V. Sruogienė. Paskui bus me 
ninė programa — Blandyčių trio 
atliks keletą dainų ir p. Šven
tę rengia L. B. Chicagos apy
gardos valdyba ir nuoširdžiai 

1 kviečia visų esančių Chicagoje 
organizacijų vadovybes ir narius 
gausiai šventėje dalyvauti. Įėji
mas nerpokamas.

— Chicagos šaulių klubas
rengia pagerbimo vakarienę sa
vo meno kuopelės nariams ir 
tuo pačiu atidaro organizacinio 
darbo veiklos sezoną. Kviečiami 
visi meno kuopelės nariai; daly
vauja pati klubo valdyba ir kiti 

' kviestiniai asmens. Pagerbimas 
įvyksta Brino svetainėje rugsėjo 
mėn. 14 d. 6 vai. v.

— dail. VI. Stančikaitės. Akto- 
riai-mėgėjai vaidino be priekaiš
to. Po vaidinimo jaunimas galėjo 
pasišokti, grojant Matelionio- 
Tamaliūno orkestrui.

J. A. VALSTYBĖSE
— Brooklyno šeštadieninėj 

mokykloj mokslo metai praside
da rugsėjo 14 dieną, 9 vai. ryto. 
Kviečiami registruotis ir nauji 
mokiniai.

— Smuikininkė Zenona Žit
kevičienė, gyvenanti 293 Maujer 
St., Brooklyne, atidarė smuiko 
studiją. Norintieji mokytis smui 
ko gali į ją kreiptis.

— Kunigams šelpti draugijos 
visuotinis susirinkimas įvyks 
1957 m. rugsėjo mėn. 25 dieną 
Šv. Andriejaus patalpose, 1913 
Wallace Street, Philadelphia, 
Pa. Pradžia — 2 vai. po pietų.

Ši draugija yra grynai lab
daringoji — pasirengusi ligoje 
ir nelaimėje paremti kiekvieną 
lietuvį kataliką kunigą. Nors ji 
nesenai yra įkurta, jau sušelpė 
penkis pagalbos reikalingus ku
nigus $600.000 suma. Kad su
šelptų yra nedaug ir pašalpų su
ma nedidelė, tai tik rodo, kad 
kunigai, žinodami draugiją e- 
sant jauną ir neturtingą, patys 
varžosi paramos prašyti. Paga
liau yra didelis dalykas ir vieną 
brolį kunigą ligoje ar nelaimėje 
sušelpti.

Būtų tad kilnu ir gi*ažu, kad 
prie šios labdarybės dėtųsi ir tie 
kunigai, kurie dar nėra prie jos 
prisidėję. Visuotinis susirinki
mas yra gera proga arčiau su 
draugijos uždaviniais susipažin
ti. Tad valdyba kviečia į susi
rinkimą ne tik narius, bet visus 
lietuvius kunigus.

Užsieniečiai kunigai, kuriems 
sunku bus susirinkime dalyvau
ti, prašomi raštu savo sumany
mus ir pastabas atsiųsti. Tiems, 
kurie negalėtų į susirinkimą at
vykti, bet norėtų į draugiją įsto
ti, pranešama ,kad nario mokes
tis Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse ir Kanadoje yra 10 dol., o 
kitur — 5 dol. metams.

— Kun. Antanas Rubšys, bu
vęs San Diego, Calif., Didžio
sios Kunigų seminarijos Šv. Raš 
to profesorius, rugpjūčio 13 die
ną išvyko į Chicagą ir kitus mie 
stus aplankyti savo gimines. Ji
sai rugsėjo 11 diena iš New- 
Yorko uosto išplaukia į Romą 
baigti Šv. Rašto studijas Popie
žiškame Biblijos institute. Tenai 
jisai mano išbūti apie trejus me
tus ir mokslo tikslais aplanky
ti Palestiną. Frank ir Nancy 
Speecheriai, kun. A. Rubšio glo
bėjai, jam iškėlė gražias išleis
tuves, kuriose dalyvavo ir J. E. 
vysk. V. Brizgyk.

— Sesuo M. Salvatora šiais 
metais nebegrįžta darbuotis į 
Los Angeles lietuvių parapiją. 
Ji paskirta kitur. Visa Los An
geles lietuviškoji bendruomenė 
labai apgailestauja seselės Sal- 
vafcoros netekimą, nes ji pasižy
mėjo nepaprastu darbštumu ir 
meile savo pareigoms. Ją visi 
mylėjo ir gerbė. Taip pat nebe
grįžta ir sesuo M. Augustina.

— Sesuo Nora, lietuvaitė, il
gus metus buvusi Queen of An
gelą ligoninėje klinikų direkto
rė, Los Angeles mieste, nese
niai perkelta viršininkės parei
goms į Elgin, III. Sesuo Nora ge 
rai kalba lietuviškai ir yra daug 
padėjusi lietuviams.

— Juozas ir Marcelė Petraus
kai, apsukę beveik visą Ameri
ką ir Kanadą, laimingai grįžo 
j namus Los Angeles, praleis
dami kelionėje beveik 3 mėn. lai
ko.

— Gražina Armonlenė, kuri 
dirba mokytojos darbą ameri
kiečių sporto mokykloje Missou- 
ri statė, buvo atvykusį j Los An 
gėlės aplankyti savo pažįstamų 
bei giminių.

— Vestuvės. Motiejus Am
brom ir Antanina Bentley rug
pjūčio 18 šv. Kazimiero bažny
čioje priėmė moterystės sakra
mentą. Jų moterystę palaimino 
kun. kleb. J. A. Kučingis.
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CHICAGOS ŽINIOS
Apipiešė traukinėlyje

Apie aštuonetas jaunų pikta
darių iškeltame traukinėlyje 
ties 63 gatve ir Halsted užpuolė 
tris jaunuolius, šv. Ignaco Augš 
tesniosios mokyklos ir Lojolos 
akademijos auklėtinius, atimda
mi jų laikrodžius ir kaikuriuos 
kitus dalykus. Traukinėlyje bu
vo daugiau kaip 20 žmonių, ta
čiau niekas užpultų jaunuolių ne 
gynė. < i

Teisėja, kuri taikins
Chicagoje, po atostogų, prade 

jo darbą 58 m. amžiaus netekė
jusi teisėja B. Fain Tueker. Ji 
sakosi — kiek galėdama steng
sis išsaugoti beirstančias mote
rystes. Divorso jieškančias šalis 
ji stengiasi kiek galima sutaiky
ti.

Sustabdė skiepus nuo
aziatiškos slogos

Chicagos Parkų distriktas į- 
skiepijo 1,200 savo tarnautojų 
nuo aziatiškos slogos. Deja, vie
nas iš įskiepytų, 64 amžiaus vy
ras — William Skinder — mirė 
praslinkus kelioms valandoms 
po įskiepijimo. Tuojau buvo to
limesnis tarnautojų skiepijimas 
sustabdytas ,kol bus ištirta šio 
mirties priežastis.

Atpažino skeletą iŠ dantų
Patikrinus dantis, kontakte su 

dentistu, nustatyta, kad jauno 
vyro lavonas, rastas netoli Po- 
los Park — yra Haroldo Leslie, j 
iš Hammondo, 33 m. amžiaus., 
Žmona pasakoja, kad jisai din
gęs gegužės 22 d. Jis jau anks
čiau buvo gydomas psichiatrinė
je ligoninėje. Paskutiniu metu 
jis buvo įpuolęs į depresiją dėl 
nesėkmės darbe.

Mirtis automobily
Janet Schultz, 30 m. amžiaus 

moteris, įvažiavo automobiliu į 
galą sunkvežimio ir mirtinai už
simušė. Nelaimė įvyko Palos 
Park rajone.

Net batus pametė
Šeimininkė pastebėjo jauną 

įsibrovėlį į jos namus 2426 W. 
Montrose. Ji išvijo tą piktada
rį laukan ir vijosi tolyn. Čia jai 
atsiskubino policija .Piktadarys 
nėrė į netoliese buvusius namus, 
palįko net savo batus, bet šiaip 
taip nuo policijojs išsislapstė.

Ištirs žudiko smegenų 
bangas

Kriminalinio teismo teisėjas
J. Miner, prašant gynybos ad
vokatui, įsakė ,kad būtų ištirtos 
smegenų elektrinės bangos Lau
ryno Madsen, 14 m. amžiaus ber 
niuko, kuris kaltinamas nužu
dęs 3 metų mergaitę. Nužudy
mas įvyko gegužės 13 d. rūsyje 
namų 2136 N. Sawyer, Chicago
je, kur abudu gyveno.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
{VAIRIOMS PROGOMS

“Drauge“ galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis šilk skreen bū
du. VARDADIENIO, GIMTADIE
NIO, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS, 
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA
DĖKA UŽ UŽUOJAUTĄ. 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
4545 West 6Srd Street, 

Chlcagd 29, DL 
Platintojams duodama nuolaida

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.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI _ 

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So. Halsted St. Victory 2-4226

Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9—9:30, 
kitom dienom 9—6, sekmadieniais uždaryta

Garso bangomis 
valo akinius

Optinių įstaigų fabrike House 
of Vision, 135 N. Wabash, Chi
cagoje, pradėtas naudoti naujai 
išrastas aparatas, kuris garso 
bangomis nuvalo akinių stiklus 
ir rėmus nuo dulkių. Tos garso 
bangos iškrapšto dulkes, įsi
spraudusias net tarp stiklo ir rė
mų.

Mirė mokslininkas
Mercy ligoninėje mirė teolo

gijos prof. kun. Dennis F. Burns, 
68 metų amžiaus. Nuo 1935 iki 
1941 metų jisai buvo prezidentu 
Šv. Ksavero universitete Cincin- 
nati mieste. Kilęs iš Chicagos 
prof. Burns savo studijas gilino 
Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijo
je. Buvo vienuolis jėzuitas.

Rabinų konferencija
Vakar ir šiandien vyksta Vi- 

durvakarių 15 valstybių (ir Ka
nados) ortodoksų rabinų konfe
rencija, į kurią suvažiavo apie 
200 rabinų .Konferencija vyks
ta Sheridan Plaza viešbuty.

KAS KĄ IR KUR
— AL.R.K. Federacijos Chica

gos Apskrities susirinkimas įvyks
rugsėjo men. 11 dieną, trečiadienį, 
7 vai. 30 min. vakare Lietuvos Vy
čių salėje.

Visų kat. organizacijų atstovai 
ir nariai bei kat. veikėjai labai pra
šomi atvykti.

A.L.R.K. Federacijos Chicagos 
Apskrities valdyba 

— šv. Kryžiaus parapijos pikni
kas - gegužinė įvyksta ateinantį 
sekmadienį, rugsėjo mėn. 15 d., 
Senelių vilos (Holy Family) Vilią) 
Orland Park, Illinois, piknikų dar
že. Tą dieną 11 vai. autobusas sto
vės prie bažnyčios ir norinčius nu
veš į šį pikniką - gegužinę. Šio 
išvažiavimo metu bus ir programa.

— Siuvėjų dėmesiui. Pranešame, 
kad ACWA Unijos 269 lietuviško 
skyriaus susirinkimas šaukiamas 
š.m. rugsėjo mėn. 13 d. 6:30 vai. 
vak. Visi nariai yra prašomi su
sirinkime dalyvauti.

Skyriaus valdyba 
— Paskutinis susirinkimas prieš 

Lietuvių dieną Cicero šimtmečio 
minėjime įvyks Šv. Antano para
pijos svetainėje ketvirtadieni, rug
sėjo 12 d„ 7:30 vai. vakare. Or
ganizacijų atstovai,-vės bei valdy
bos nariai turi būti laiku. Pinigai 
už parduotus biletus turi būti gra
žinti. D.

Tėvai, įsigykite ir dnokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustTacijaa piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS’’
4545 W. SSrd Street, Chicago 29, UL

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida, iš
leido “LUX” 1047 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ILL.
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MALDAKNYGE

Jaunuolių Maldos
Kurią paruošė

Kun. P. Kirvelaitis
Kaina $1, $1.75 ir $2.50

Užsakymus adresuokite:
DRAUGAS 

4545 West OSrd Street 
Chicago 29, Dl.


