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Jungtiniu Tautu 12 gen. asamblėja pradėjo darbus
Ateis dar neužgiję Suezo 

ir Vengrijos klausimai
SALOMĖJA N ARKELIŪN AITE,

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Kolonijiniai ir nusiginklavimo 
klausimai dominuos vakar prasidėjusios dvyliktosios Jungtinių 
Tautų generalinės asamblėjos sesijos darbus, sprendžiant pagal 
jau iš anksto parengtą darbotvarkę, kurią susirinkimas dar turės 
patvirtinti.

Pirmąsias porą savaičių, kaip 
ir visados, JT generalinėje asam
blėjoje vyks bendrieji debatai, o 
paskui bus dirbama paskiruose 
komitetuose. Prieš pabaigą vėl 
viskas sugrįš į JT generalinę 
asamblėją, nes ji turės patvirtin
ti arba atmesti komitetuose pa
siektus sutarimus.

Skirtingos sąlygos

Ši sesija, kaip jau ne vienas 
pastebėjo, vyksta skirtingesnė
mis sąlygomis nei prieš tai buvu
sios. Pirmiausia ir svarbiausia 
— nepaprastai praplėstoje Jung 
tinių Tautų narių šeimoje: aštuo 
niasdešimt du nariai su ypatin
gai sustiprėjusią Azijos - Afri
kos valstybių bloko pozicija. Ši
toks pasikeitimas įvyko pasta
rųjų poros metų laikotarpyje, 
kai į JT tarpą atėjo visa eilė 
anksčiau buvusių kolonijų, o da
bar jau nepriklausomų valstybių. 
Todėl ir kolonijiniai klausimai, 
kokie jie bebūtų, Generalinės 
asamblėjos darbotvarkėje turi 
šansų būti karštai diskutuojami, 
nes ras užtarėjų.

Alžiro klausimo Azijos - Afri
kos valstybių blokas labiausiai 
čia laukia. Tačiau greičiausia to 
klausimo svarstymas bus nukel
tas į vėlesnę datą, norint duoti 
prancūzams laiko, kad jie suspė
tų savo parlamente pravesti nau
jąjį Alžiro federacijos statutą. 

Atvyko ark. Makarios

Kipro klausimui pagyvinti į 
Generalinės asamblėjos posė
džius atvyko pats didžiausias 
Kipro kovotojas — graikų orto
doksų arkivyskupas Makarios, 
kuris jau iš anksto New Yorke 
pareiškė, kad jis tikįs, jog Jungt. 
Tautos ir tik jos galinčios tą 
klausimą išspręsti. Graikai, kaip 
žinia, to klausimo nenori nešti į 
Nato ar kitur, nes žino, kad tik 
Jungt. Tautose jie gali susilauk
ti anksčiau buvusių kolonijinių 
valstybių paramos. Nebus tokios 
jiems paramos Nato, kurio narių 
tarpe didžiuma kolonijinių vals
tybių.

Panašus karštas klausimas dėl 
žmonių apsisprendimo laisvės 
bus Indonezijos skundas prieš 
Olandiją dėl Vakarų Iriano. Azi
jos - Afrikos blokas ir vėl grai
žys dantimis dėl Pietų Afrikoje 
vedamos segregacijos, o anos at
stovai ir vėl greičiausia, protesto 
ženklan, kad kišamasi į jų vi
daus reikalus, kaip ir praėjusios 
sesijos metu, išeis iš posėdžių. 
Arabai, be abejo, vėl maišys že
mę su dangumi, kerštaudami 
prieš Izraelį už savo pabėgėlius, 
kurie Izraelio valstybei įsiku
riant atsirado už jos ribų ir da
bar tyčia niekur neįkurdinami, 
kad tą savo problemą vis labiau 
aštrintų.

Pagaliau ateis dar neužgiję 
Suezo ir Vengrijos klausimai, o 
po jų nusiginklavimas ir daugy
bė ekonominių, žmogaus teisių, 
ir kitų klausimų.

Ir vėl nusiginklavimas

Ypač nusiginklavimo srityje 
čia nieko gero nelaukiama, nes 
per visą šią vasarą vykę pasi ta 
rimai Londone faktinei tik su 
gaišino laiką. Su „geromis vii 
timis“ ir „taikingais norais' 
sprausminiu sovietų lėktuvu čia

atskridęs jų užs. reik. ministras 
Gromyko čia daugeliui simboli
zuoja vėl ilgus ir nevaisingus pa
sitarimus. Vėliau čia žada atsi
rasti ir Zorin, sovietų atstovas 
šios vasaros Londono pasitari
muose.

Politiniai stebėtojai neprana
šauja pernelyg jau darbingos se
sijos, nors ir jie, kaip ir genera
linis sekretorius Hammarskjold, 
vistiek pabrėžia, kad pasauliui 
kurkas geriau, kai Jungtinės 
Tautos yra, negu kad jų nebūtų. 
Sesijos išvakarėse Gen. sekreto
rius, spaudos klausiamas, atsa
kė, kad tuo atvąeju, jei dabar 
Jungtinių Tautų nebūtų, pasau
lis vistiek prieitų išvados, kad 
reikia ką nors panašaus sukurti. 

Sako, būsiąs latviškas Matulio

Dulles sveikina 
Adenauerį

WASHINGTONAS, rūgs. 17. 
— Jungtinės Amerikos Valsty

bės pasidžiaugė vakarinės Vokie
tijos parlamentariniais rinki
mais, kuriuosė absoliutinę dau
gumą gavo krikščionių demokra
tų partija, ir apgailestavo, kad 
neturi tokios laisvės sovietų kon 
traliuojama rytinė Vokietija, ko
kią turi vakarinė Vokietija.

Valstybės sekretorius Dulles 
pasiuntė asmenišką sveikinimą 
kancleriui Adenaueriui, kurio 
partija laimėjo prieš socialdemo
kratų partiją, vadovaujamą Ol- 
lenhauerio.

••. /ė/ •
Baltųjų Rūmų spaudos sekre

torius James C. Hagerty pareiš
kė spaudos korespondentams, 
kad prezidentas Eisenhoweris la
bai patenkintas Adenauerio 
triumfališku laimėjimu.

Kancleris Adenaueris Bonnoje 
tuojau pažadėjo,. kad vakarinė 
Vokietija panaudos visą politinę 
ir moralinę jėgą palaikyti Vaka
rų sąjungą.

Neteko patirti oficialiai, nei 
sąraše matyti, bet sovietiniai žur 
nalistai patvirtino žinią, kad šie
met Sovietų Sąjungos delegaci
joje būsiąs Latvijos mokslinin
kas. Taigi jis maždaug būtų už- 
praėjusios sesijos metu buvusio 
lietuvio prof. Juozo Matulio lat
viškas atitikmuo.

Greičiausia jis irgi būsiąs pa
skirtas į tretįjį komitetą, kaip 
tada buvo paskirtas ir prof. Ma
tulis. Tai yra socialinių, ekono
minių ir kultūrinių reikalų komi
tetas.

17.

Egiptas įspėjo
JAV lėktuvus

KAIRAS, Egiptas, rūgs 
— Kairo laikraštis „Al Ahram“
šiandien pranešė, kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių 6-to laivyno 
lėktuvai skrido netoli Aleksan
drijos miesto uosto ir prisiarti
no prie egiptiečių teritorinių van 
denų manevrų metu.

Egipto pareigūnai stipriai įs
pėjo visus lėktuvus nepriartėti 
prie Egipto pajūrio ir neskristi 
virš Egipto teritorijos pirm skri 
dimo negavę leidimo, pasakė Al 
Ahram.

Kas mokys sirus šaudyti?
KAIRAS, Egiptas, rūgs. 17. — 

Egipto prezidentas Nasseris pa
siūlė Sirijos kariuomenės vadui 
gen. Afif Bizri, su kuriuo tarėsi 
praėjusią savaitę Kairo mieste, 
egiptiečių technikų, kurie išmo
kytų sirus naudoti modemiškus 
karinius ginklus.

Egiptiečiai prieš porą metų 
yra išmokyti čia buvusių rusų. 
Be to kai kurie egiptiečiai mokė
si Čekoslovakijoje ir Lenkijoje. 
Nasseris sako, kad būtų geriau, 
jei sirus mokytų egiptiečiai, o ne 
rusai. Tada kiti kraštai mažiau 
jaudintųsi. Sirija savo sutikimo 
dar nedavė.

Žinoma, kad Sirijoje yra neiš
aiškintas kiekis sovietų techni
kų, kurie į Siriją atlydėjo sovie
tų ginklus. Dauguma jų užsiima 
ginklų sandėliavimu, bet nę mo
kymu, taip pranešama iš Kairo, 
Egipto sostinės.

Kuboje areštuota
dešimt vyrų

HAVANA, Kuba, rūgs. 17. — 
Karinės žvalgybaos pareigūnai 
šiandien areštavo 10 vyrų, kurie 
apkaltinti bandę pradėti revoliu
ciją Havanos priemiestyje. Dau
gumas areštuotųjų prisipažino 
norėję sukelti plačiausius nera
mumus, pradedant gaisrais ir 
baigiant fabrikų sprogdinimu.

KALENDORIUS
Rugsėjo 18 d.: šv. Juozapas iš 

Kupertino; lietuviški: Gelutis ir 
Mangaila.

Saulė teka 6:33, leidžiasi 6:58. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę, šilta.

Jungtinių Amerikos Valstybių valstybės sekretorius 
John Foster Dulles (kairėje), atvykęs į New Yorką dalyvau
ti Jungtinių Tautų atidaromoje sesijoje, kalbasi su Irene 
Dunne (Mrs. Francis D. Griffin), naujai paskirta JAV alter- 
nate atstove Jungtinėms Tautoms, ir su ambasadoriumi 
Henry Cobot Lodge, JAV delegacijos pirmininku Jungtinėse 
Tautose. Dulles savaitę vadovaus JAV delegacijai dvylikto
je JT genėralinėje asamblėjoje, kuri vakar pradėta. (INS)

Sovietai visai nekooperavo — 
o paskui kaltina

JUNGTINES TAUTOS. — Vienuoliktoji JT generalinės asam
blėjos sesija tapo oficialiai uždaryta, kai po perpildytų keturių 
dienų diskusijų Vengrijos klausimu sovietai dar sykį tapo pa
smerkti už skerdynes Vengrijoje ir paskirtas atstovas, kuris JT 
vardu jieškos būdų, kad sovietų kariuomenė būtų atitraukta iš 
Vengrijos ir jos žmonėms grąžinta laisvė.

JAV ir kitų trisdešimt šešių ---------- . ,
valstybių rezoliucija, kuri Asam
blėjos priimta šešiasdešimčia 
balsų prieš sovietinio bloko de
šimtį, tuo Jungt. Tautų atstovu 
paskyrė sesijos prezidentą —
Siamo užsienių reikalų ministerj 
princą Wan Waithayakon.

Siamietis vyks į Maskvą

Princas Wan, sutikdamas su 
Asamblėjos nutarimu, tuojau pat 
pareiškė, kad jis darys viską, 
kad jam pavesta misija pasiektų 
pageidaujamų rezultatų. Jo pir
masis uždavinys bus vykti į Mas 
kvą ir tenai kalbinti Kremliaus 
viršūnes, kad sovietai leistųsi į 
kalbas dėl Jungtinių Tautų rezo
liucijų vykdymo.

Ligi šiolei tiek sovietai, tiek 
jų diriguojami vengrų komunis
tai laikėsi nuomonės, kad vengrų 

., . T , „ . _. ,. sukilimo klausimas yra jų vi-
21 • a° J4- le^ daus reikalas ir net nurodinėjo
apeliavo į Argentiną, kad ji pri 
imtų užsieninę pagalbą ekonomi

Ragina Argentiną

griimti pagalbą
NOS AIRES, Argentina,'

^.17. - Argentinos vicepre- sujęįĮįmo klausimas yra jų

nio gyvenimo pagerinimui ir sau
gurnui. Viceprezidentas 
kalbėjo per radiją.

Rojas

Vakarų Vokietijos 
parlamentas vyks

į Berlyną
BONNA, Vokietija, rūgs. 17. 

— Vakarų Vokietijos parlamen
tas spalio 15 d. keliaus į Berly
ną, 100 mylių už geležinės už
dangos, išrinkti Konradą Ade
nauerį kancleriu trečiam termi
nui.

Šiuo žygiu Vakarų Vokietijos 
partijos pabrėš, kad 52 milionai 
vokiečių, esančių vakaruose, nori 
susijungti su 17 milionų vokie
čių, esančių rytinėje Vokietijo
je, kur sovietai dominuoja.

Po trumpos sesijos parlamen
tas grįš į Bonną.

Armija valdo Tailandą,
paskelbtas karo stovis

BANGKOK, Tailandas, rūgs. 17. — Tailando armijos vadas 
Sarit Thanarat šiandien paėmė vyriausybę į savo rankas ir paskel
bė karo stovį po armijos perversmo.

Sarit Thanarat vadovavo ar-j ------ -  •

Legionieriai paradu
atidarė konvenciją

ATLANTIC CITY, N. J., rūgs.

mijos perversmui. Nežinia, kur1 
yra Tailando ministeris pirminin1 
kas Pibul Songgram, Jungtinių 
Amerikos Valstybių draugas. Pi
bul Songgram ilgus metus valdė117. — Trijų karų veteranai su 
Tailandą. Spėjama, kad jis pabė- vėliavomis ir orkestrais vakar
go iš anksto įspėtas, jog bus per
versmas.

Bangkok radijas pakartotinai

žygiavo Atlantic mieste, prade
dant savo suvažiavimą. Parade 
dalyvavo 50,000 legionierių, ku-

kreipėsi į Pibul Songgramą iri rie žygiavo beveik 9^ valandos.
prašė
ti“.

,tuojau apie save praneš-

riai buvo iš Danijos, Australijos, 
Ceilono, Tuniso ir Urugvajaus.

Vengrijos klausimas 12-toj 
sesijoj

Turint galvoje, Kad už rezoliu
ciją buvo surinkta šešiasdešimt 
balsų, kai posėdžiuose balsavu
sių buvo aštuoniasdešimt, tokia 
dauguma laikoma geru ženklu ir 
nemažu pliusu pačiai organizaci
jai. Pagal tą pačią rezoliuciją, be 
kitų dalykų, Vengrijos klausi-

JT Chartos punktus, pagal ku
riuos niekas neturi teisės kištis į 
tuos jų reikalus.

Ateitis parodys

Ceilono atstovas Gunewarde- 
oe, kuris pats tame komitete dir
bo, diskusijų metu vieton Sia
mo princo siūlė į Vengriją siųs
ti JT gen. sekretorių Dagą Ham- 
marskjoldą, baimindamasis, kad 
ir princas Wan galįs susilaukti

Spaudos cenzūra
tebera Kuboje

NEW YORKAS, rūgs. 17. — 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
spaudos draugija kaltina Kubos 
prezidento Fulgencio Batistos 
režimą, kad jis smarkiai cenzū
ruoja spaudą Kuboje.

Spaudos cenzūra Kuboje turė
jo būti panaikinta rugpjūčio 1 d., 
bet Batistos režimas cenzūrą pra 
ilgino dar 45-iom dienom.

Prašo ramiai laikytis

Tailando karinis radijas, pra
nešdamas vyriausybės nuverti-į 
mą, reikalavo gyventojus laiky-,' 
tis ramiai. Pibul Songgramo vy
riausybė dar nesipriešino Sarito 
Thanarato žygiui.

Maršalas Sarito Thanarato, 
skaitomas Vakarų draugu, netu
ri pilno laivyno pritarimo. Jis 
įsakė visiems jūrininkams pasi
likti savo bazėse. Vienas iš jūri
ninkų pareigūnų yra Prasong 
Pibul Songgram, pašalinto mi
nisterio pirmininko sūnus.

Tailandas turi daugiau kaip 
19 milionų gyventojų. Žemės plo
tas — 198,247 kv. mylios. Tai
landas yra pietrytinėje Azijoje.

Legionierių tradicinį paradą ste
bėjo apie 125,000 žmonių.

Legionieriai suvažiavo į savo 
39-tą konvenciją aptarti savų rei 
kalų.

Balandis įskrido
į lėktuvo motorą

PARYŽIUS, rūgs. 17. — Pran
cūzijos oro linijos lėktuvas, skri
dęs iš Londono, turėjo nusileisti 
trimis motorais, kai balandis įlė
kė į motorą. Pilotas saugiai nu
leido lėktuvą, bet į Genevą pavė
lavo kelias valandas, nes reikėjo 
pataisyti motorą.

Argentinai gresia
kita revoliucija

BUENOS AIRES, Argentina, 
rūgs. 17. — Prieš dvejus metus 
buvo nuverstas diktatorius Juan 
Peronas.

„Chicago Sun - Times“ kores
pondentas Joseph Newman iš 
Buenos Aires šiandien pranešė: 

.. Argentina stovi prie kitos rė
mas automatiškai įrašomas ir l|voliucijos pakrantės. Ginkluoto-
rugsėjo 17 d. prasidėjusią regu 
liarią dvyliktąją sesiją.

Mayoras prašo
LITTLE ROCK, Ark., rūgs. 

17. — Mayoras Woodrow Wilson 
Mann reikalauja gubernatorių 
Orval Faubų atstatyti Arkansas 
valstybės žmonių orumi ir gar
bę. Mayoras prašo gubernatorių 
atitraukti sargybinius nuo Little 
Rock Central augštesnės mokyk
los.

se pajėgose yra skilimas. Poli
tikai kietai rungtyniauja į val
džios kėdes. Prekybos unijos 
yra beviltiškai suskilusios.

Argentinoje pragyvenimo kai
nos kyla, plečiasi nepasitenkini
mas. Ekonominė padėtis kaskart 
prastėja.

G Sirijų. Damaske netoli puoš
niųjų Sovietų Sąjungos ambasa
dos namų sprogo bomba, sudre
binusi didelę miesto dalį.

Izraelis kaltina 
raudonąją policiją

diplomato pagrobime
TEL AVIV, Izraelis, rūgs. 17. 

— Izraelis šiandien kaltino so
vietų slaptos policijos agentus, 
kad jie buvo pagrobę Izraelio 
diplomatą ir vertė jį šnipinėti 
Rusijos naudai.

Šį kaltinimą patiekė Izraelio 
užsienio reikalų ministerijos ge
neralinis sekretorius Walter Ey- 
tan.

Izraelio užsienio reikalų minis
terijos generalinis sekretorius 
Walter Eytan pasakė, kad diplo
matą Elyahu Hazaną, 29 metų, 
buvo pagrobę sovietų agentai ir 
jį 26 valandas klausinėjo. O pas 
kui vertė šnipinėti. Sovietai rug
sėjo 7 d. buvo pagrobę Izraelio 
diplomatą, bet vėliau paleido.

Hazan, tarnavęs Izraelio am
basadoje Maskvoje nuo 1955 me
tų, praėjusią savaitę buvo išleis
tas iš Rusijos su įspėjimu: „būsi 
likviduotas“, jei ką nors prasi
tarsi savo ambasados viršinin
kams.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

Pareigūnai areštuoti
VIENA, Austrija, rūgs. 17. — 

Austrijos policijos pareigūnas ir 
pasienio sargybinis buvo areštuo 

— Popiežius Pijus XII prieš šių metų pabaigą paskirs 12 nau- ti; jie apkaltinti šnipinėjimu,
jų kardinolų, pranešė Vatikano šaltiniai. Šaltiniai, neoficialūs, pranešė Austrijos vidaus minis- 
bet gerai informuoti, sako, kad trys naujos raudonos skrybėlės terija.
teks Jungtinėms Amerikos Valstybėms, viena turbūt Afrikai,

panašaus ignoravimo iš sovietų įtraukiant į kardinolų kolegiją negrą. Raudonos skrybėlės gali
ir kom. vengrų pusės.

Kaip su princu bus, ateitis pa
rodys. O tuo tarpu čia nurodoma 
į būdingą sovietinį laikymąsi: į 
jų visišką nekooperavimą su bu
vusiu JT komitetu, o paskui jo 
kaltinimą, kad jis parengęs vie
našališką pranešimą. Komiteto 
nariai, kuriais buvo penki žymūs 
ambasadoriai, diskusijų metu ši
tai pakartotinai nurodinėjo, gin
damiesi patys prieš sovietinius 
puolimus ir prieš jų pranešimo 
kritiką.

Neabejoja dėl agresijos

Kad ir kaip sovietai ir jų sa
telitai stengėsi juodinti JT ko
mitetą ir jų pranešimą apie Ven
griją, jie neįstengė paneigti fak
to, jog tas pranešimas buvo vien 
balsiai priimtas visų penkių to 
komiteto narių, atstovaujančių 
ne kurį nors politinį ar geografi
nį bloką, bet visą pasaulį. Tik rei 
kia prisiminti, kad komiteto na-

tekti Bostono arkivyskupui Ričardui J. Cushingui, 62 metų, Phila
delphijos arkivyskupui Jonui F. O’H arai, 69 metų, ir New Yorko 
auxiliarui vyskupui Fultonui J. Sheenui, 62 metų.

— Influenza išmušė iš karinių gretų dvejų britų povandeninių 
laivų įgulas. Tie povandeniniai laivai turėjo dalyvauti šią savaitę i 
Siaurės Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) manevruose. 78 
amerikiečių ir britų karo laivai yra Clyde upės vietose Škotijoje ir 
pasiruošę plaukti į Nato manevrus.

— Egipto laivas „Aida,“ nuskendo Raudonoje jūroje. 137 ke
leiviai ir įgulos nariai išgelbėti.

— Suomija, norėdama atgauti savo vakarinius turgus, nu
vertino beveik 1/0 procentų savo pinigus.

— Jugoslavija oficialiai pripažino Lenkijos — Vokietijos pa
sienį pastoviu prie Oderio - Ncissės upių. Potsdamo konferenci
joje buvo nutarta Lenkijos — Vokietijos pasienį laikyti laikinu 
prie Oderio - Neissės upių.

Skaudi žinia
LOS ANGELES, Calif., rūgs. 

17. — Buvusi kino artistė žvaigž 
dė Rhea (Ginger) Michell rasta 
pasmaugta Los Angeles mieste.

TRUMPAI IS VISUR
• Vakarų Vokietijos kancleris 

Adenaueris pareiškė, kad „mūsų 
politika kėtveriem metam dabar 
yra saugi". Šiuos žodžius pasakė 
laimėjus rinkimus krikščionims 
demokratams.

• Japonija kreipėsi į Jungti
nes Amerikos Valstybes, kad jos 
sustabdytų amerikiečių atominių
ginklų bandymus Pacifike. JAV 

Lenkijos komunistų vadas Gomulka, Lenkijos premjeras atmetė japonų prašymą
Josef Cyrankicmicz ir kiti delegacijos nariai grįžo į Varšuvą iš 
Jugoslavijos, kur išbuvo septynias dienas.

— Jungtinių Tautų 12-toji generalinės asamblėjos sesija va
kar po pietų atidaryta New Yorke. Daugiausia laiko šioje sesijoje 
bus skirta nusiginklavimo ir Alžiro klausimams apsvarstyti.

— Prezidentas Eisenhoweris sutiko biudžeto direktorių Perci- 
val Brundage atostogų Baltuose Rūmuose, Neuyport, I. R., pasi
tarti 1958 m. feder alinių išlaidų reikalu.

• Jugoslavijos diktatorius Ti
to ir Lenkijos komunistų parti
jos vadas Gomulka nutarė palai
kyti Maskvos politiką Sirijoje ir 
Vokietijoje.

• JA V senatorius SparKmanas 
(D., Ala.) iš Okinawos atvyko 
dviem dienom į Formozą.

Z
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PADEKIME BROLIŠKAI 
ŠEIMAI

“Skautybės Kelio” redakciją 
pasiekė linksma žinia, kad po ei
lės sunkių operacijų ir ilgų die
nų ligoninės lovoje pagaliau į 
namus grįžo Chicagos akademi- 
kių skaučių veikėja fil. Vanda 
Šliūpienė - Fabijonavičiūtė. Tik 
dėka daktarų — chirurgų grei
tos orientaciojs ir sėkmingų o- 
peracijų pavyko išgelhėti sesės 
Vandos gyvybę, padarant 22

1 painčių kraujo transfūziją.
Kaip teko patirti, ligoninėje 

paliko ne tik finansinės sąskai
tos, bet ir ta didelė transfūzi- 
joms panaudoto kraujo sko
la, kuri turi būti grąžinta dvi
gubai tuo pačiu produktu.

“Skautybės Kelio” redakcija 
kviečia visus seses ir brolius tą 
kraujo skolą, panaudotą sesei 
Vandai, pasiimti ant savo pe-

i Jakštas, sktn. V. čečetienė ir 
ps. kun. J. Pakalniškis.

Kasdien Vydūno vardo stovyk 
loję buvo leidžiamas laikraštė
lis “Smilga”, kurį redagavo vyr. 
sk. si. Rasa Arūnaitė, bendra
darbiaudama su psl. Judita Au- 
dėnaite, vyr. sk. Kristaina škė- 
maite ir si. Rimu Klivečka.

Stovykloje buvo vedamas pa
žangumo konkursas, laikantis 
taškų sistemos pagal lietuvių 
kalbos vartojimą, pasirodymus 
laužuose, pionerijos įrengimus 
bei patyrimo laipsnių įgijimą 
ir tarnybos atlikimą. Tarp pa
skirų skautų pirmas vietas lai
mėjo psl. Kęstutis Šetikas ir 
sk. Virginija Sutkutė. Už pa
skirtas premijas (“Kario” pre
numeratas) stovyklos vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja “Kario” ad
ministracijai.

Mūsų skautija sustiprėjo, pri-

Ponia Marceil Morgan, 42 m. 
amžiaus, čia matoma su vienu iš 
savo Beptynių vaikų, yra vienin
telė moteris ugniagesė JAV iš 
Whitehall, O. (INS)

dimuose. Jie buvo surengę savo 
parodėlę, kurioje vyravo skau
tiškoji paroda bei Vengrijos su
kilimo relikvijos. Pastarųjų tar

mėjo Toronto jūrų skautai.
— Jambo ret* Fondo vajus,

kaip praneša LSB užsienio sky
rius, baigiamas š. m. spalio 1

pe buvo sukilėlių krauju su- d. Visi Fondo talkininkai, bend 
laisyta bei šovinių sudraskyta radarbiai bei skautų vienetų va-

čių, paaukojant po vieną pantę.. , . x ,
tiesiog per Chieago Blood Donor'lmdama. > saTO tarP’, aSt.uonla 
Service. 2086 N. Clark Str., Chi- ?au'ai Itod, davus,us skautus ir 
cago. IU.. telef GR-7-58. Auko- seslaa ,kaD^d*į“:. da™slaB 

jaut reikia pažymėti, kad krau-
jas duodamas Mrs. V. Šliupas,
Henrotin Hospital, Chicago, III.

Būtų labai gražu, kad šį gerą 
darbelį natsisakytų atlikti vy
resnieji broliai ir sesės, ypač a- 
kademikai skautai,-ės, nes re
tas mūsų dirba skautybei tokiu 
atsidėjimu, kaip sesė Vanda ir 
psktn. Vyt. Šliūpas, nenumetęs 
skautiškosios spaudos darbo nė 
tuo sunkiuoju momentu.

Redaktorius

VADIJŲ RINKIMAMS 
ARTĖJANT

Greta atliktų didelių repre
zentacijos ir skautavimo darbų 
šią vasarą, šie metai yra be ga
lo svarbūs P. L. Skautų S-gos 
ateities veiklai, nes šį rudenį į- 
vyks naujų L. S. Brolijos ir L.
S. Seserijos vadijų rinkimai.

Sąjungos darbas, veiklos nuo
taika ir net mažo vieneto pakili 
dvasia bei siekimai daug pri
klauso nuo augštosios vadovy
bės, nes organizacija gali būti 
tiek tvirta, kiek tvirta yra jos 
vadovybė. Viena yra aišku, kad 
per tiek metų svetimoje padan
gėje taip tvirtai išsilaikęs skau
tiškasis jaunimas negali būti pa 
liktas sunkiems bandymams.
Tad L. S. Seserijos ir L. S. Bro
lijos dabartinės vadovybės kvie 
čia visus skautininkus,-es ir vi
sus vienetų vadovus,-es dalyvau 
ti šiuose rinkimuose su dideliu 
rimtumu ir pasišventimu, kad 
pradėtas ir ilgai sėkmingai tesė
tas darbas būtų ir toliau tvirtai 
vedamas.

STOVYKLA “ANDES”
KALNUOSE

(Reportažas iš New Yorko)
Bent keletai dienui atitrūkti 

nuo didmiesčio karščių iš New 
Yorko ir Elizabeth, N. J., 80 
skautų bei skaučių sugužėjo sto
vyklauti pasakiškoje Catskill 
kalnų apylinkėj Kriaunaičių Va
sarvietėje. Stovykla, prasmin
gai pavadinta Vydūno vardu, tę 
sėsi nuo rugpjūčio 24 d. iki rug
sėjo 2 d. Stovyklos vadovybę 
sudarė ps. Romas Kezys ir vyr. 
sk. vyr. si. Aldona Noakaitė — 
brolių ir sesių viršininkai; ko
mendantai — ps. Jonas Ulėnas 
ir vyr. sk. vyr. si. Laima Pet
rauskaitė. Sesių užsiėmimus 
pravedė v/r. sk. si. Daiva Audė- 
naitė. Virtuvės darbas buvo at- 
sakomingai atliktas šeimininkės 
E. Kezienės ir ūkvedžių vyr. 
skaučių si. Birutės Ulėnaitės ir 
psl. Daivos Alytaitės. Laužus 
pasikeisdamos pravedė vyr. sk.
Kristina Škėmaitė ir psl. Aldona 
Kurapkaitė. Stovyklos kapelio
no pareigas ėjo ps. kun. Jonas 
Pakalniškis.

Stovyklą aplankė ir sveikino 
LSB JAV I rajono vadeiva vyr. 
sktn. A. Matonis, generalinis 
Lietuvos konsulas J. Budrys,
Lietuvos Laisvės Komiteto pir
mininkas V. Sidzikauskas. Pa- skautavimo gabumus pakėlė į 
šnekesius pravedė vyr. sktn. St. vyresniškumo laipsnius: į skil-

tininko — R. Gajauską, į paskil 
tininkiųs — A. Naujokaitį.

Bendrai ši Los Angeles skau
tų stovykla laikytina ypatinges
ne tuo, kad po penkerių metų 
stovyklavimo vienoje vietovėje 
San Bernardino kalnuose vieną 
kartą išsirengta toliau ir įdo- 
mesnėn aplinkom Yosemite tau 
tinis parkas ir kalnynas yra vie
na daugiausiai amerikiečių mėgs 
tarnų lankyti bei stovyklauti vie 
tovių. Yosemite vietovėje, augš
tai kalnuose yra garsusis Yose
mite Falls (krioklys), kuris pa
našiai, kaip Niagaros krioklys, 
turi pasigėrėtiną ir neišdildomą 
vaizdą. Prie minėto krioklio mū
siškiai skautai lipo pėsčiomis. 
Naktimis pravesti naktiniai Žai
dimai ir vienas pavojaus (gais
ro) bandomasis aliarmas.

Už šios sovyklos suorganiza
vimą Los Angeles skautai dė
kingi vietininkui psktn. St. Ma- 
karevičiui, kuris nepagailėjo 
daug triūso jos gražiam pasise
kimui. S.- L.

JAUNESNIŲJŲ SKAUČIŲ
“NERINGOS” STOVYKLA

Svetingose ir mielose Putna
mo seserų patalpose š. m. rug
pjūčio 10 — 17 d. įvyko L. S. 
Seserijos I JAV rajono jaunes-

dovai prašomi skubiai prisiųsti 
surinktas aukas ir visus aukų 
lapus. Galutinė Fondo pajamų 
ir išlaidų apyskaita bus paskelb
ta po minėtos datos.

— Jūrų budžių įžodį sukakt. | 
jūrų skautų stovykloje davė A. 
Butkevičius, A. Gumauskas, s. 
Br. Gurėnas, Stp. Lukauskas, 
ps. Stp. Makarevičius, j. s. Br. 
Michelevičius, j. ps. R. Mieželis, 
V. Motušis, J. Papartis, j. s. I. 
Petniūnas, j. s. Vl. Petukaus- 
kas, kun. J. Raibužis, SJ ir L. 
Slėnys. Stovykloje 14 kandida
tų davė jūrų skautų įžodį, 25 
pakelti į augštesnius vyresnišku 
mo laipsnius ir visi stovyklavu
sieji pakilo vienu patyrimo laips 
niu augščiau.

tautinė vengrų vėliava.
Pasirodymu metu vengrų žiū

rovams buvo pristatyti ir lietu
viai skautai,-ės, kuriems svečiai 
sukėlė ovacijas. Vyriausiajam 
sktn. Bodnarui buvo įteiktas 
reprezentacinis LSB leidinys an 
glų kalba “White Badge”, o J.
Šenbergaitė padėkojo jam už to
kią puikią viešnagę. •

Šventės pabaigos iškilmėse 
dalyvavo 6 vengrų draugovės ir 
svečiai. Varžybas laimėjusioms 
skiltims buvo įteiktos vertingos 
gražios dovanos. Bežygiuojant 
į iškilmes, vengrai skautai nępa 
prastai nustebino mūsiškius, su
dainuodami dainą “Kur lygūs 
laukai”. Iki šiol vengrų ir mū
sų skautai gražiai bendradarbia 
vo Egzilinių Skautų Asociacijų,
Taryboje. Dabar malonu pasi-į ~ P8***11- E* Šimaitis, da-
džiaugti, kad bendradarbiavimo bartinį “Gairių” laikraštėlio re
ryšiai išplečiami periferijon. Pa 
geidautina, kad jie būtų ir to
liau palaikomi.

Tarp kitko, teko patirti, kad 
ir vengrų skautai, kaip ir lie
tuviai, neturi būklo savoms su

dakcimo komiteto narys, jau 
pradėjo eiti Baltijos Jūros jūrų 
skautų tunto Chieagoje kores-

pondento pareigas '“Skautybės 
Kelyje. Platus ir įdomus minė
to brolio reportažas iš sukaktu
vinės jūrų skautų stovyklos pa
sirodys šiame skyriuje sekantį 
kartą.

ofinu u būti, tei ol.jmph a-iZh,
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Stovyklos uždarymo proga, 
suvažiavus daugiau šimtui tė
velių ir svečių, buvo pravestos 
įvairios sporto varžybos, bai
giant vėliavos nuleidimo iškil
mėmis ir nuotaikingu laužu.

“Vydūno” stovykla buvo pir
mas bandymas New Yorko skau 
tams atskirai pravesti sovyk- 
lą. Buvo įrodyta, kad ne tik 
įmanoma, bet, kaip skautiško pa 
tyrimo mokykla, ji pralenkė 
daugelį bendrai ruoštų stovyk
lų. Kadangi skautiškos žinios 
buvo daugiau įgytos patyrimu 
ir pritaikymu, o ne paskaitomis, 
jų pasekmės yra žymiai vertin
gesnės. Iškylos į kalnus, pala
pinių impregnavimas, lauko vir- . . , ,. .
tuves. lapinės ir pionieriški įren-:mW skauf,ų 8tov’,kla’ suirau- 

girnai pasidarė ne tik skautybės
vadovo tema, bet mūsų pačių 
darbo vaisiai. Per dešimt dienų 
mes pajėgėme įgauti lietuviškos 
bei skautiškos dvasios ir kartu 
skautaudami susibūrėme į gra
žią, vieningą šeimą, kurios ry
šius ir » nuotaiką parsivežėme 
namo. Net apsiniaukusios die
nos ir sunkiai įkopiami kalnai 
netemdė skautiškos nuotaikos iš 
bučiuotų veidų, kai jie su pasi
ryžimu vykdė uždavinius.

Ir vėl pakrautas autobusas, 
sunkiai dūstelėjęs, vežė dvasi
niai sustiprėjusius, fiziniai nu
vargusius skautus namo. J bū
relio dienoraštį ranka ramiai 
rašė: “... Tikslas pasiektas. Vis 
kas tvarkoj. Keliaujame atgal”.

Rasa Arūnaitė

LOS ANGELES SKAUTŲ 
STOVYKLA

Los Angeles skautų Žalgirio 
Vietininkijos stovykla šiemet į- 
vyko birželio 22 — 30 d. Yose
mite tautinio parko kalnuose, 
apie 300 mylių nuo Los Ange
les, prie Bass Lake. Stovyklai 1 
vadovavo pats vietininkas pskt. 
St. Makarevičius. Stovyklos ko 
mendantu buvo E. Radvenis, o 
adjutantu — J. Šimonis. Viso 
stovyklavo 13 skautų. Į stovyk
lą buvo važiuota trimis maši
nomis ir galutinis kelionės tiks
las turėjo būti pats Yosemite 
miškas, bet vienai mašinai ke
lionėje smarkiai sugedus, rei
kėjo sustoti neprivažiavus maž
daug 50 mylių, ir taip stovykla 
buvo įrengta prie Bass Lake. 
Stovyklinę draugovę sudarė dvi 
skiltys, kurių stumbrams vado
vavo si. R. Gajauskas, o žal
čiams — si. G. Kairys. Pati sto
vykla įvyko skautiško darbo 
ženkle. Du skautai — A. Nau
jokaitis ir G. Kairys — išlaikė 
egz. į I patyrimo laipsnį. Taip 
pat stovyklos metu buvo pra
vestas pažangumo, gero elgesio 
ir lietuvių kalbos vartojimo kon
kursas, kurj laimėjo žalčių skil
tis. Paskirai daugiausia taškų 
surinko psl. E. Kairys. Ta pačia 
proga vietininkas už ypatingus

kusi gražų būrį mūsų mažųjų 
sesyčių.

Stovyklai vadovavo v. s. v. si. 
R. Tonkūnaitė, virš. pavadavo 
v. s. v. si. L. Petrauskaitė, in
struktavo vyr. sk. A. Kalvaitytė 
ir laužus vedė psl. A. Kurapkai
tė. Stovykloje dalyvavo Eliza- 
betho “Saulučių” ir “žvaigždu
čių” skiltys, “Pempių’ skiltis iš 
Hartfordo ir Waterburio ir “Bi
tės” iš Worcesterio.

Stovykloje vyko įvairūs užsi
ėmimai, žaidimai, iškylos, pa
tyrimo laipsnių teoretinės ir 
praktinės pamokos ir po to eg
zaminai, o vakarais laužai, su- 
sikaupiirto valandėlės ir pašne
kesiai prie židinio. Nors oras 
nebuvo pergeriausias, tačiau bu
vo ir pasimaudyta, ir pasimankš 
tinta, konkursai laimėta už tvar 
kingumą, pavyzdingumą bei pa
sirodymus.

Stovyklos “Svirplys”
Stovyklos vadovybė, pade

dant kapelionui kun. St. Ylai bei 
talkininkaujant kun. V. Paulaus 
kui ,ses. M. Kristoforai ir sktn. 
O. Saulaitienei, išleido ir vien
kartinį laikraštėlį “Svirplys”, at 
spausdintą rotatoriumi. Čia iš 
pateikto stovyklos dienoraščio, 
juokų, įsakymų bei kitos me
džiagos gaunamas vaizdas, kad 
stovykla praėjo darbo ženkle, 
stovyklautojų buvo pamėgta ir 
mylima.

Skautėms daug paėjo Nek. 
Prasidėjimo seserys, ypač jų mo 
tinėlė M. Aloyza, už ką stovyk
los vadovybė įsakymuose nuošir 
džiai dėkoja. širšė
SVEČIUOSE PAS VENGRUS 

SKAUTUS

Rugsėjo 1 d. Clevelando veng
rai skautai ir skautės buvo pa
sikvietę savo šventėn Neringos 
ir Pilėnų tuntų atstovus. Cle
velando bei apylinkių vengrų 
skautų dienoje, kuri buvo pra
vesta vokiečių centr. organ. va
sarinėje, dalyvavo 11 neringie- 
čių ir 7 pilėniečiai. Šiai iškylai 
vadovavo akad. skautė Julė Šen 
bergaitė ir psktn. Remigijus Viz 
girdas.

Vengrai gražiai priėmė bei pa 
vaišino mūsiškius ir suteikė pro 
gą dalyvauti įvairiuose jų iai-

DfiMESIO!
Neužmirškite siųsti pakletus mals- 

eigoms. Tačiau jie 8avo visuo- , t0* rObl*’ apatinių baltinių įnaujų ir 
menes didelio dėmesio ir dosnios persiųs
paramos dėka jau yra sutelkę HARDING BARGAIN
$6,000 skautų namams įrengti. 8551 S. Harding Ave., Chicago, 23, III.

FRontier 11-4875
“ Atdara kasdien nuo 6 Iki 8 vai. vak.

Šeštad. visą dieną. Sekm. iki 12 v. d.

n
^PA/TOGĖJE.

— LSB vyriausiasis skautinin 
kas, v. s. Stp. Kairys praėjusį 
savaitgalį lankėsi Chieagoje ir 
turėjo eilę pasitarimų su vado
vais naujos Brolijos vadijos su
darymo ir ketvirtosios Tautinės 
stovyklos surengimo reikalais.

— Ps. Vyt. Černius, pavasarį 
gavęs magistro laipsnį pedago
gikoje, šį rudenį pradeda moky
tojo darbą eksperimentinėje mo
kykloje prie Chicagos universi
teto. šią vasarą brolis Vytau
tas praleido 14 savaičių kaip 
administratorius amerikiečių sk. 
stovykloje. Greta pedagoginio 
darbo brolis Vytautas studijuos 
ir toliau, siekdamas filosofijos 
daktaro laipsnio.

— Ps. Aldona Ščiukaitė (pir
mininkė), Danutė Dirvonytė ir 
Jūratė Elvikytė išrinktos Aka- 
demikių Skaučių Draugovės vai 
dybos narėmis. Garbės gynėja 
išrinkta fil. sktn. S. Stasiškie- 
nė.

— Vyr. valt. inž. V. Vaitkus 
Australijoje perėmė Australijos 
rajono jūrų skautų skyr. ve
dėjo pareigas iš atsistatydinu
sio vyr. vai. A. Žilinsko.

— Pasaulinėje Jamboree sto
vyklavę Vasario 16 gimnazijos 
laivo jūrų skautai vair. G. Bau- 
ras, P. Vaitiekūnas ir H. Rudai 
tis stovykliniu laišku sveikino 
sukaktuvinę jūrų skautų sto
vyklą JAV.

— Vyt. Germanas, neseniai 
baigęs architektūros studijas 
Illinois universitete ir dabarti- 
tinis Korp! “Vytis” CV narys, 

į eina ASS spaudos informacijos 
vedėjo pareigas.

— Chicagos jūrų budžiai lai- 
įmėjo sukaktuvinės jūrų skautų 
•sovyklos budžių regatos taurę, 
kurią skyrė j. s. kpt. P. Laba
nauskas. Tarpmiestinėje rega
toje j. s. B. Stundžios taurę lai-

DR. 1. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Ave.
Priima ligonis pagal susltarlma 

DSl valandos skambinti telefonu 
HEnilock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian itakyrua trečlad. Ir
šeštad

Rea. tel. GRovehlU 6-5AOS

Tel. ofiso WA 5-3010, rei. PR 6-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ANNA BALIUNAS ~
4KIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue 
kasdien 10-12 vai. h 7-9 vai.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7870 ir 
Glboon 8-4938

• Generalls kontraktorius nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai.

Ofiso telef. I^Afayettr 1-1210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-3868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4146 S. Archer Ave.
VAI Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vslr pirm antr, ketvirt 6-8:80 v 

Trečlad. tik susitarua

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad.. antrad., ketv lr renktad 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fleStad 11 
vai ryto Iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1166 
Res. tel. VVAlbrook 6-3765

DK ANT RUDOKAS Opt

rtfcriiiM akis Ir pritaiko akintus 
kelkiu <tlklii» Ir r^iuu*

4465 8 Oalifornia Ava TA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak (trečlad ui 

■ tarytai tettad 10 ryto IW* • » o p

P. ŠILEIKIS, 0. P.
< (rthopedae Proteslalas 

A 'tratai Prologui. Med. ban 
h žat spec pagalba kojon 

(Arch Supports) Ir LU
šeštadieniais 9- . 

ORTHOPEIHJOH TECHNIKOM LAB
2850 W. 68rd SL, Chicago 29, OI 

Tel. PRoepect 6-5064

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 42.73 W. 68rd St 
Ofiso tel. ItEUance 6-4410 

Resld. telef. GltovehlU. 0-0617
valandos: 1-3 p. m.. 6-8 p. m

Penktad. tik po pievų.
Trečlad Ir šeštad pagal sutarti

Ofiso tel. CLlffslde 4-2866 
RezldeneUos: LAfajette 3-1173

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: nuo 2 iki 4 Ir 6 lkt 9 v vak 
fleStad. nuo ’ Iki 6 vai., lšskyr sek

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-0700. Namų — PR 0-4732

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

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

penktad. nuo 5 Iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-6700 
Rez. PR 0-6801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 West 7 lst Street 

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

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. C Filtrai 6-2264

5002 H ess t 161 h Str., Cicero 
Vai kasdien 5-8. šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 3-0666 
Kitu laiku lr trečlad. susitarua 

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika lr moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Ave. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5571 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak.. šeštad 
2-4 vai popiet tr sulig susitarimu

/ak. šeštadieniais 10-. vai .Trečla- 
tlenlale uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-8226
Res tešef. WAlbrook 6-5076

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

Office: 10748 South Michigan Ave.
Balo 1653 W. 103 St., Beverly Hills 

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. vU
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v., 

Išskirus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 5-6766
Buto -- BEveriy 8-8946

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 8<>ath Damen Avenne 

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

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

Telef. oflao LAfajette 3-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048 Ofiso HEmlock 4-6815

Rez. HEmlock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IB VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais Šv. Kryžiaus llgonlnp) 

Priima pagal susltarlma

*" )1. oftao HE.4-5848. res. HE.4-2824
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 We»t 71st StreeT

Vai Pirm., ketvir., penxt. 1-4 lr 7-8 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8817 Sonth Western Aveaoe 
Chleago 26, Hl 

telefonas REpubllc 7-4600 
Bnldencte: GRovehUl 6-8161

pasimatymai pagal sutarties

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

(Arti Archer Ave.)
Valandos: nuo 10 lkl 12; 2—6; 7-8. 

fleštad 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfajette S-4646.

Namų — GEdarerest *-7786

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenae
Oftao vai.: nuo 1-4 lr nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Oflao tel. VTrgtnla 7-0086

ReMdeneš fos tat BEveriy 8-8244

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 Sonth Halsted Street
Kasdien S—7 vai. vak. šeštad. nuo

1—6 vai. vak.
Trečlad. tr kitu laiku pagal sutarimą

'Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2427W. 62nd SL, teL Reonbllc 7-8818.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-6169

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

Vai.: pirmad. ir ketvlrtad. 5—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—5: šeštad. 2—f. 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ipecialybė: AKI SERIJA lr MOTERŲ 
LIGOS

2524 West 69th Street 
(Mtt-os Ir MaplcwOod Ave kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak. 
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tel. ofiso PRoepect 6-6400
Rezid. PRoepect 6-6400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevlčiatS )

GYDYTOJA ER CHIRURGB
6248 Sonth Kedzie Avenu

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

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-O74I

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

802 Weet Slst Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių 

Prlflmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p 
lr nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

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

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųnette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 v- 

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR. 6-6656 

Rezid. 6600 8. Arteslan Ave.
VAL. 11 v. r. Iki S p. p.i 6—7 v. V.Oftao HE 4-1414, arba RE 7-6700 

Rea. RE 7-6867

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

MM Weo< 7Ut Street
(71-oa ir Campbell Ave. kampu)
Vai.: kasdien 1—S Ir 6—8 vai. vak. 
Šeiadlenials 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Oftao telef. VArds 7—1166 
Residencijos — HTewart 3-4*11

DR. J. GUDAUSKAS
'IYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

7M Weet SSth Street 
(kampas Halsted tr I6-ta gatve) 

VAL. 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien Utakyrua trečiadieniu. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tsl. oftao PR 6-8888, rea RE 7-6188
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GTDTTOJAB)
3800 Weet SSrd Street

VAL kasdien nuo I—4 p. p. Ir 7:88 
Iki 8 vai Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

Oftao telefonas — Blshop 7-2665

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenae
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 v 
Trečlad tr sekmad. tik susitarus

Tel. Tirncr 3-90(12

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

I42H Rmmlu-ny, Gary, Indiana

Vai.: pirm. ir treč. 3-8 vai. vak., šešt. 
10-12 vai. prieš piet. Kitu laiku pagal 
susitarimą.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. VArds 7-1826 

Pritaiko aklnlur 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvč 
750 Weat SSth Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 lkl 8, tra 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-8 u 

dIr nw • 6 ’Vt •’ n p
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4545 W. OSrd St., Chicago 29, Illlnola, Tel. LUdlow 548000

Entered as Recond-Clasa Matter March 81, 1816, at Chloago. Illinois 
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Telefonu GRovehlll 0-1596
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU LIGŲ SPECIALISTS 
- PRITAIKO AKINIUS —

Valandoc D—13 Ir T—t v v. pagal 
susitarimą Išskyrų, trečiadieniu..
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Trečiadienis, 1957 rugsėjo 18 IyAUGAS, CHICAGO, n.T.TMOTH

KARINIS VIKARIATAS

Prez. Eisenhovveris atsisveikina su Arkansas gubernato
riumi Orval Faubus, kuris buvo atvykęs į Nevvpor, R.I., pre
zidento atostogų vietą, konferuoti dėl mokyklų integracijos.

(INS)

Praėjusią savaitę pranešta iš Romos, kad popiežius Pijus 
XII įsteigė karinį vikariatą Jungtinėse Amerikos Valstybėse,

Karinis vikariatas yra Apaštališkojo vikariato, popiežiaus 
vardu tvarkančio visų karinių katalikų kapelionų reikalus, ofi
ciali dalis. Ligšiol tokios oficialios įstaigos nebuvo. Jos parei
gas eidavo vyskupas — karinis ordinaras. Vatikano spauda pra
neša, kad- toki vikariatai buvo įsteigti Kanadoje 1951 m. ir Ar
gentinoje — 1957 metais.

Pirmuoju karinio vikariato vadovu popiežiaus paskirtas tik 
ką atšventęs 25 metų vyskupavimo jubilėjų kardinolas Francis 
Spellmanas, Nevv Yorko arkivyskupas, kuris II Pasaulinio karo 
metu buvo vyriausiu JAV karinių jėgų kapelionu. Tose parei
gose jam reikėjo pereiti karo ugnies pavojus, susitikti su tautų 1 
vadais, premjerais, generolais, lankyti karius apkasuose, nešant 
tikėjimo, drąsos ir pergalės žodį. Yra aplankęs daug pasaulio I 
kraštų, todėl kai kas yra pasakęs, kad kard. Spellmano parapija 1 
neturi ribų.

Pasinaudodami savo bendradarbio B. Mikalausko prisiųs
tomis informacijomis, kiek plačiau supažindinsime su šiuo ne
paprastai veikliu kardinolu ir pirmuoju karinio vikariato Jung
tinėse Amerikos Valstybėse tvarkytoju.

Kard. Spellman .gimė 1889 m. gegužės 4 d. Whiteman, Mass.
Pirmuosius mokslus buvo pradėjęs savo gimtajame kaimely. Tė
vams persikėlus į Nevv Yorką, čia ir mokslą tęsė toliau. 1911 
m. baigė Fordhamo universitetą, dar pasauliečiu būdamas.

Pajutęs pašaukimą į dvasinį luomą, išvyko į Romą, kur Šiau
rinės Amerikos kunigų seminarijoje baigė teologiją, ir 1916 m. 
gegužės 14 d. Laterano bazilikoje buvo įšventintas kunigu.- Po 
mėnesio gavo doktorato laipsnį.

Grįžęs į Nevv Yorką, vikaravo Visų Šventųjų parapijoje.
Kiek vėliau buvo perkeltas į Šv. Kryžiaus katedrą Bostone, Mass., 
o 1922 m. jau pakeltas Bostono arkivyskupijos vicekancleriu.
Tose pareigose išbuvo iki 1925 m. Tuo pačiu metu buvo ir laik
raščio “The Pilot” redaktoriumi.

1925 m. nuvyko į Romą ir ten paliko dirbti popiežiaus sek- 
kretoriate prie kardinolo Petro Gasparri. Po ketverių metų kun.
Spellman pakeliamas į prelatus, o 1931 m., atidarius Vatikane 
radijo stotį, pakviečiamas pranešėju anglų kalba . Nuo šio mo
mento pavedamos didelio pasitikėjimo bažnytinės ir diplomatinės ieįdįnį~ krikštytą “Kunigu Jo- 
pareigos, reikalaujančios didelio takto ir patyrimo. Msgr. Spell- i 
mann nuvežė

PRIEŠ KELIASDEŠIMT METŲ IR NŪNAI
VYTAUTAS SEIKU1S

JEI ŠIANDIEN GALĖČIAU 
IŠVYSTI TĖVYNĘ...

AL. GIMANTAS

Atgal Amerikon

Nepriklausomybės laikais bu
vau Lenkijoje vieno miesto sa
vivaldybės tarnautoju. Bu
vom pavalgę ir apsirengę, bet 

Kaip šiandien jaustųsi Tėvy- tišką liniją, barjerą, kuris kaž- šiaip jokių turtų neįstengėme
nėn nuvykęs lietuvis išeivis, jei. kaip skyrė mane nuo jų, ar, tei- susikaupti. Šiandien Jungtino-

singiau, juos nuo manęs. Tas 8e Valstybėse esu paprastas
reiškinys, nebūtų galima tiks-: fabriko darbininkas, bet, ačiū

sakykime, jis dabar galėtų vi
siškai laisvai ir netrukdomai ap. 
silankyti Nemuno ir Neries pa
krantėse, kurių neregėjo bent 
13 ar daugiau metų? Nėra ko 
užsiimti bet kuriais spėjimais, 
nes, deja, bent šiuo metu, tas 
noras dar ne įmanomas atlikti, 
bet, pasiklausykime, ką jūsų 
bėndradarbiui papasakojo vie
nas lenkas, kurio bendras liki
mas gana panašus į daugelio 
lietuvių, naujųjų ateivių. Skir
tumas nebent tik tas, kad mini
mas lenkas iš savosios tėvynės 
buvo priverstas pasitraukti dar 
1939 m. rudenį ir tik šiais me
tais, t. y. maždaug po 18 metų 
vėl turėjo laimę pamatyti gim
tąjį kraštą ir laimingai atgal 
sugrįžti į Jungtines Valstybes. 
Žemiau lenko pasakojimas.

— Galite įsivaizduoti manąjį 
susijaudinimą išlipus šventojo
je Lenkijos žemėje. Kritau ant 
kelių ir bučiavau pirmąjį akme
nį, ašaromis vilgiau seniai be- 

i regėtąją juodą purią gimtojo

liai apibūdinti, bet kažkas įvy
ko, kažkokia praraja stovi, 
atsivėrė tarp mŪRų. Manau, kad ir 
kad laikas, tas negailestingasis 
laikas, beveik 18 metų supęs 
mus skirtingose sąlygose, bus 
tai padaręs, jis bus tuo didžiau
siu kaltininku. Krista, rodos 
kalbiesi lenkiškai, esi tarp gerų 
pažįstamų, giminių bet aiškiai 
jautiesi, kad jų požiūris į gyve-, d& 
nimą yra visiškai skirtingas į“’ 
nuo mano, kaip ir manieji rū
pesčiai ir manasis galvojimas 
buvo visiškai svetimas jiems.

Negalvokite, ne, nesu suame- 
rikonėjęs, pagaliau, net ir ang
lų kalbos dar gerai nemoku ir 
jokiu būdu tėvynėje nebuvau

Dievui, aš to visai nepergyve
nu, nes iš savojo atlyginimo, 

neperlengviausiai, bet 
įstengiu leisti vaikus į moks
lus, turiu, kad ir menką, bet 
vis jau savo nuosavą pastogę.

Žinoma, jūs gal stebėsitės 
manimi, teigdamas kad tik ma
terialiniai išskaičiavimai mane 
traukė atgal Amerikon, kad dėl 

menkesnės kasdienės 
būsenos, aš vėl palikau Lenki
ją. Bet ar tai nėra žmoniška?

Aš nedrįstu sakyti ir negal
voju, kad kur didesnis duonos 
kąsnis, ten ir tėvynė, bet, ti
kėkite, ir patys mano artimieji 
lenkai, pažįstami, net ir nepa-

, . . ... .... žįstami, patyrę, kad aš esu išbandęs varduoti kažkokiame-lAmerfkos
rikoną”. Nežiūrint to, aš įsi
tikinau, kad man šiandien tik
rai būtų sunku pritapti prie jų, 
prie jų įsitikinimų, jų gyveni
mo būdo ir aplinkos. Tiesa, 
miela širdžiai ir akiai viskas.

kad gal galėsiu, likti ir gyventi 
Lenkijoje, atsigabenti savo šei
mą, mane beveik “durnijo” ir 
siuntė atgal į J. A. Valstybes. 
Pajutau, kad aš ten nelabai 
reikalingas, niekas manęs nepa-

. . ... kaimo žemelę. Nemokėčiau žo-iv’sa tai ^a®» 11d’^luus’ ^ar n' sigedo nei senoje darbovietėje,
Gal kas bus sklaidęs, skaitęs , reikia ger.au .smananenj Kiam-. kurj taip seniai .r'man buvo katdie-i nPmalyti

ar bent girdėjęs apie vieną ver- Į pynėse, pelkėje gyventi. pergyvenau ir net kurį dar gy nybė ir nepakeičiama, bet visai |
Šitie vaizdai, šitie tuolaikinių vai jaučiu ir šiandieną Buvau i k,taiP a ro ° a ar'»

jauni veidai. Paviešėti tiesa, 
laibai buvo malonu pasimatyti

. J .. p.. VT ..... y ’ .. 6 ' ’ nu nuo Kryžiaus”. Tai gražus, nuotaikų kunkuliavimai būdingi laimingas nes visus savo arti-, Asmeniškai, aš nebijau var- su senai bematytais bičiuliais,
Bažnyčią'nuo inštoo'\ ant“, encikliką,‘ smerMančU faštoų paaakoJimas jš tos “etu- ne tik mūsų išeivijai. Kiek Sala, mansius Bei pažįstamus, radau go ir kitų nedatekiių bet kai bet. tai ir viskas.

1932 m. gruodžio 8 d. Romoje konsekruojamas vyskupu. v,skoslos bultl®3 dabes- kur,°- jie kartojosi veik kiekvienoje gyvus ir sveikus, nenukentėjus- pagalvoju apie savo JAV hitu-; „ v5| ksi!ĮS
Tas apeigas atliko kardinolas Pacelli, dabartinis popiežius. Tais >. šaknijosi, lapojo ir žėlė iš Lie lautinėje grupėje. Be to, yra net, sius nuo vokiečiu u sovietų šią seimą, savo imuną. du sū-
pačiais metais paskiriamas Bostono arkivyskupijos augziliaru. tuvos nedalios caro metu, daug , kuo ir pasigUosti: ne mūsų tai okupacijų. Kalbų, pasakojimų,nūs, dabar universiteto stu-,' Pasakysiu atvirai: po keletos
Vysk. Spellman Bostone išbuvo septynerius metus. 1939 m. pa-j daug vaizdų iš Amerikon lietu- išradimas, ne mūsų kūryba. Iš i buvo be galo. Pasakojo jie,i.dentus, juntu, kad jiems Len- mėnesių, jau ir kainos buvo iš
skiriamas New Yorko arkivyskupu. Į vių vargų. Ir ne tik vargų, bet kiluI si liga lietuviškuose na- pasakojau aš ir taip keletą sa- kijoje ateities nebūtų. Aš ne- sibaigę ir netikėtumas pranykęs

Kardinolu buvo pakeltas 1946 m. vasario 18 d. kūrybos, entuziazmo, ryžto ži-i niuose įsimetė, ji užkrėtė mus. | vaičių, kasdien, kiekvieną va- žinau kaip gerai ar kaip blogai 'ir aš pasijutau neturįs ten ką
Kard. Spellman yra parašęs keletą knygų, pvz. “Road to noma, ir šiuo metu keistai ir ne- ja kaikur sunkiai sirgta, daug ^ar4- Žmonės ir toliau išliko šiandieninėje Lenkijoje paruo-; daugiau beveikti. Vietinių ran-

Victory”, “Action this Day”. Knyga “The Foundling” pasiekė i suprantamai atrodančių aistrų., kamuotaasi ir, visdėlto, išsikaps 'nuoširdūs, vaišingi, nors ir ne- šiami inžinieriai
400,000 egzempliorių tiražą, už kurios gautus pinigus įsteigė 
“The New York Foundling Home”. Iš jo gausios poezijos pami
nėtina Malda uz kovojančius , Apsaugok, o Dieve, Italiją , j Knygos autorius, kaip ir ku- 
'•Tik akys beliko verkti”. Kardinolas rašo ir dabar straipsnius ir , . Jono gyvenimaSi ilg41iau a 
eilėraščius kurie telpa žurnaluose “Reader's Digest”, ''Life”, įsityenk4 oje ,jetuvių kolonI.

Reikia pažymėti, kad kard. Spellman yra vienintelis kardi- ^e- ^a, kaip rr visur kitur tuo 
nolas mokąs vairuoti lėktuvą. JAV valdžia kardinolą apdo- la^u, spietėsi jauni, sveiki, iš 
vanojo medaliu “Medai of Merit”. lietuviškojo kaimo sugužėję, tau

__________________________ tiečiai. Ta lietuviškoji sveikata
' ir jaunatvė tekėjo visais kraš-

1 tais: mirko smuklėse, žydėjo vi-

Dilgėlės tyta, pasveikta. Tik šiandien, a- į 
pie Lai skaitant, gailu vai gailu, 
kiek žams palikę! Tiek gražių 
užsimojimų ištrypta, ir jie antru i

mažame skurde gyvena ir to
liau. . I •

Daug kuo skyrėsi

vdytojai ir 
kitų profesijų asmenys, bet aš 
mačiau ir žinau vieną, kad mo
kytų žmonių šiandien Lenkijoje
netrūksta ir visos vakuojančios 

Bet, keista, juo toliau, juo vietos greitai užimamos kątik 
s.art jau niekad ucpijželę. Ti* k aįgkjau pradėjau matyti savo- baigusių mokslus.
ciidgijos laukan išversta, šitiek • ———.
dareų neatlikta. Jei anų aistrų

kų ir protų pilnai užtenka, ar 
net yra perdaug. Grįžau atgal, 
be jokio kartelio ar neapy
kantos. Visvien man tie pa- 
iiktieji maniškiai +okie mieli ir 
brangūs, ir pati Lenkija, tiek 
daug iškankinta ir išvargusi, 
man niekados dor neatrodė

KEATING PRIEŠ MICHAILOVO 
KOMITETĄ suomeniniame gyvenime, virė, 

, ' putojo aistromis. Ne, ne pačio-
Lietuviai turi nemažai draugų i kių priemonių vartojimą ir pa- i mis žemiausiomis aistromis, ne 

senatorių ir kongresmanų tar-1 reikalavo sudrausti vadinamąjį į tomis, kuriose užtrokšta, suke- 
Michailovo komitetą, kuris nėra pa jauni priešingų lyčių žmo- 
niekas kitas, bet tik Kremliaus nės, įeį neapykantos ir pavydo 
organas priverstinei repatriaci- istromi,s Visaia anos kolonijos
jai vykdyti. Jie taip pat užpro- kcliaia bujojo s kaim 

.testavo prieš Rusijos metamus- . .... 
visiems pabaltiečiams kalba per ■ kaltinimus kitiems kraštams,!nui’ ž®lė ^P^anto grupės gru 
birželio trėmimų minėjimą buvoja jje irdi trukdo repatria-1 PeL šlose P^tzolese 

“Drauge”. Čia seka — - - —— —..

pe. Vienu tokių yra kongresma
nas Kenneth B. Keating, respub 
likonas iš Nevv Yorko.

Jo labai palanki lietuviams ir

atpasakota “Drauge”. Čia seka 
santrauka kongresmano Keat
ing pasakytos kalbos Tarppar- 
lamentarinės Unijos (Interpalia 
mfentary Union) suvažiavime š. 
m. rugsėjo 14 d. Londone.

Kongresmanas Keating kal
bėjo apie labai opų klausimą —

veisėsi
Tai° yra tiktai priedanga | mums svetimų, šiandien lietuvių

pateisinti tūkstančiių žmonių už 
•laikymui Rusijoje.

Kalbos pabaigoje kongresma
nas Keating pasiūlė įrašyti į re 
zoliuciją nuostatą, pagal kurį 
būtų uždrausta naudoti gąsdini-

politinių pabėgėlių prievartinę mus ir prievartą prieš pabėgė-
repatriaciją.

Jis nurodė, kad JAV yra i- 
migrantų šalis. Daugelis jų va
dovaujančių asmenų yra arba 
patys, arba jų tėvai gimę sve
tur. Dabartinis Kongresas sa
vo narių tarpe turi gimusių Ang 
lijoje, Indijoje, Lenkijoje, Itali
joje, Bulgarijoje, Kanadoje ir 
Rusijoje. Šalia katalikų ir žy
dų, yra net 19 protestantų sektų ] tikrai vertas padėkos. Kas no

! liūs, siekiant jų priverstinio grą
žinimo į ten, iš kur jie yra pa
bėgę.

Siūlymas buvo padarytas vi
sos JAV delegacijos vardu ir 
jos vienbalsiu pritarimu. Dele
gacijos tarpe yra visa eilė labai 
žinomų senatorių ir kongresma
nų.

Kongresmanas Keating yr»

išpažinėjų.
Dėl tos priežasties JAV visų 

yra lygios teisės, nepaisant kil
mės ar tikybos. JAV durys bu
vo ir yra atdaros imigrantams. 
Deja, ne visur taip yra. Todėl 
Tarpparlamentarinė Unija ir 
pradėjo svarstyti rezoliuciją, 
kuri galėtj prisidėti prie šitos 
negerovės pašalinimo.

tautą žudančių, ideologijų šliu
žai.

Neapykanta krūtinėse netil-> 
po. Krauju, tekėjo raumenyse, 
gniaužė kumščius, svaidė juos. 
Pradėti geriausi darbai liko de
šimtmečiais nebaigti. Protingas 
žodis ir pamokymas išjuoktas. 
Ne, ne! Nereikia patarimų, ne

dalytai šiandien dar gyvi, ma
to, kas jų rankomis vykę.

Metams nutekėjus

Praėjo keli dešiiAtmečiai, ir 
jau sunku nuvokti, kodėl anuo- 

'met tiek maža išmanymo turė
ta. Laikai apsivertė, ir nesupran 

Jti, kaip neregėta, kur šiomis pik 
tžolėmis buvo galima nubristi. 
Galvoji ir sprendi: gal todėl, kad 
šviesuolis tuomet buv-o retas? 
'Nuo anų dienų nugriaudė, nu- 
žaibavo du karai. Pulkai senųjų 
iškeliavo namolia ir apie savo 
buvimą čia liudyti paliko tik nu
šlifuotus akmenis su pavardė
mis. Būriai nutautėjo, pąmiršo 
ir kalbą ir kilmę. Šiūptelėjo nau 
jos versmės tremtinių. Iš mo
kyklų daugiąu ir daugiau išėjo 
ne tik skaityti ir rašyti mokan
čių, bet ir šalčiau .giliau pro- 
.tauti sugebančių.

Laikai išvirto. Muštynių ne- kopėme. Reikia tikėti, kad to- gražesnė ū- nuostabesnė ir ma- 
sigirdi nei klubuose, nei gegu- bulėsime, kaip tobulėjome. Tai- j no dar vienas troškimas būtų, 
žinėse, nei susirinkimuose. Bet gi, reikia ir suprasti, kad praeis tai mirti savoje, gimtojoje Len-
ginčų dar liko! Ir nenuovokos — pora dešimčių, ir tie, kurie skai- 
ir nesutarimo — ir neapykan- tys mūsų nesutarimų nuotru

pai, kraipys galvas ir mąstys: 
na ir žmonių būta! Burbėta,

tos.
Kas panašaus?

g JANIS KLIDgEJS

pllėfijnočtoč Olalcitjč
ROMANAS

JHHHHaHūtfH VKRTt A. LEITISKIŠ

(TĘSINYS)

rėtų jam parašyti, jo adresas:
Hon. Kenneth B. Keating,
Representative from N. York
United States Congress „ ... .... , . ....
VVashington 25 D C Buvo £alima P^1^1 žinomas vietas, aplinkybes
Tai' padarytų jį dar didesniu jk dafbaa bu.vo g^ma.pamŽ!tt(kejl','n,T1™“^“^ 

lietuvių draugu. A. N. T.

\\\\\\\\X

kijos žemėje, ten ir būti palai
dotu. Bent, bent dabar aš 
grįžau ramia širdimi ir jaus
mais, atgal į Jungtines Vals-

! niautasi dėl nieko. Grūdai by- Ir aš žinau, kad jei gy-
rėję, o jie? Kažin, ką anie bšr- vas ir sveikas būsiu, pokeie-
tynininkai, niurzgę apie 1950- 
1960, dabar galvoją?

Mūsų darbų vertinimo atei-

Šiandieniai ginčai skirtingi.
Jie ne žodžiais pinasi, bet raš
tu. Negarsūs, daug triukšmo ne
kelia. Netgi spaudos oponentų
nebijoma pasisveikinti, pasikalbsiančiais laikais neišvengsime, 
bėti apie darbus, šeimas. Kada kas nors, mas akį praeitin

Tai jau gerai! Labai gerai. Di ir regės mus. Ne mūsų veidus, 
dėlė pažanga, ir ja visi džiaugia- šiandien gal dar apyjauniai at
mes. Tačiau, šie ginčai, šie nedi- rodančius, bet mūsų kelius ir 
deli nesutarimai savo žymių pa- darbus. Kas, kad mūsų nebus, 
lieka. Jei anksčiau nesantaika. kas kad nuima nerūpės, kas ką 
sužlugdė daug vertingų užsimo- sakys? Blogas pavyzdys bus li- 
jimų, tai dabartiniai nesutari- kęs, negeras kvapas.
mai dideliems darbams neleidžia 
sklandžiai vykti.

Laikas eina, žmogus kopia 
augštyn. Juo sparčiau, juo ge-

Reikia tikėti .kad mes kop- riau. Juo dąugiau kultūros, juo 
sime augštyn, kaip ir praeityje mažiau nereikalingų žodžių.

— Taip, tada mano švento grožio pilnus laiškus 
gavo kažkokia mergaitė su ilgom kasom. Jos vardas 
buvo Verutė Rūgytė... Taip buvo prieš devynis metus.

— Ponia Pliavaniene, tu tad esi buvusi šio pado
raus vyro gundytoja? Teatleidžia tau Dievas nuodė
mes, kad esi jį taip negailestingai pametusi, pajuoka
vo Petras Klainas.

— Turbūt tas Pliavanas buvo pradėjęs rašyti dar 
gražesnius laiškus, už tavuosius, ir taip išėjo, — dar i W džiaugsmas.

Kristaus statula uoste
Ties įėjimu į Havanos uostą 

Repatriacijos klausimo spren- Kuboje nuspręsta pastatyti 
dimas kelia rimtą susirūpinimą.; Kristaus statulą, kuri kainuos
Sutinkant, kad kiekvienas pa 
bėgėlis turi neginčijamą teisę 
grįžti į savo kraštą, negalima jo
kiu būdu sutikti su grąžinimu 
prievarta. Tarpparlamentarinė 
Unija negali pritarti gąsdini
mams, grasinimams ir net pabė 
gėlių grobimams, kaip tai daro 
Rusija ir Vengrija.
*Kongresmanas Keating, kal

bėdamas JAV delegacijos var

$1,000,000 ir bus 33 pėdų augš
čio (pėda kiekvieniems Kris
taus išgyventiems metams že
mėje). Tam reikalui aukų su 
pažadėtais įsipareigojimais jau 
turima $450,000.

mą ir liūdesį — jie buvo pabaigiami. Tik gyvenimas 
buvo nepabaigiamas. Jis ėmė iš tavęs ir davė atgal. 

Veržtis! Veržtis!
Savotiški garsai. .
Čia susitiko visi. Klainas, Viršnis, Pliavanienė, 

Lejupis ir Kalnis buvo baigę šią gimnaziją jau prieš 
penkis metus. Užsisvajoję jie stovėjo ilgojo korido
riaus gale, kalbėjo apie šį bei tą, tylėjo ir vėl kalbėjo.

— Kaip savotiškai. Kaip laiko vėjai daug ką nu- į 
neša ir atneša atgal. Veronika, ar tu dar prisimeni i 
kai ką apie šį koridorių? — į Pliovanienę pasisukęs 
klausė Kalnis.

— Taip! — ji juokėsi. — Taip! Čia mes ėjome 
vienas pro antrą nuraudę kaip jurginai.

— Ką jie atškleidžia! — sušuko Viršnis. Kartą

juokėsi Viršnis, ir juokėsi, prisiminimų vainikus pin
dami, Pliavanienė, Kalnis ir visi kiti.

Daugelis kitų buvo nuėję į savąsias klases ir suo
luose jieškojo tų vietų, kur jie buvo sėdėję. Kažkoks 
inžinierius su architektu kalbėjo apie statybas, apie 
Latgalės atstatymą, agronomai turėjo savo kalbas, ir 
taip visi apie šį bei tą be galo. /

— Kas ten dainuoja? Tai mūsų senoji daina! 
Viršnis atidarė klasės duris:

“...Jaunos širdys visa žino. ’ 
Visa tai, kas degt pajėgia - 
Savo karštais sparnais neša 
Jąsias pačias jųjų vėjas.
Ką dienos duos, k^ dienos duos9 
Ką įpinam mes vainikuos...”

dų» pareiškė protestą prieš to- dorią literatūrą ir filmus.

Prieš nedorą spaudą
Newarko, N. J. miesto tary

ba priėmė nuostatą, kuriuo čia yra buvęs romanas pagal visus meilės dėsnius... Į 
draudžiama pardavinėti nepa-j — Ir koks dar! Rašėme laiškus per kiekvieną per* r

trauką, — taip Pliavonienė.

ftią dainelę dainavo nerūpestingieji Goruza, San- 
cytė, Klajumas ir Alksnis. Dažnai jie buvo čia daina
vę.

— Kaip jūs drįstate aią dainą dainuoti be mūsų?
I — veržėsi į vidų Viršnis, Pliavanienė, Kalvis ir Leju-

tos metų aš ir vėl būtinai 
vyksiu Lenkijon, ■ atgaivinti 
sielą, ir kūną, bet, nemanau, 
kad ir tada aš joje likčiau. Ar 
Jūs esate nustebęs šiuo mano 
teigimu? Jei taip, duok Dieve, 
kad ir jums, lietuviams, grei
čiau susidarytų galimybė lai
svai nuvykti tėvynėn, pamaty
site, kad žymi dalis nuvyku- 
siųjų labai panašiai jausis ir 
galvos, kaip ir aš. Nors, tiesą 
pasakius, mūsų lenkiškoje ben
druomenėje šiame krašte, apie 
tokius dalykus garsiai kalbėti 
laikoma neturint gero skonio, 

(Nukelta į 4 pusi.)

pis. Ją dainavo dar ir visi kartu, nes jie visi buvo 
klasės draugai.

Moksleiviai, kurie čia šiandien buvo suvažiavę, 
vaikščiojo būreliais, atsidėję klausėsi visko ir su pagar 
ba žiūrėjo į tuos, kurie šią mokyklą buvo baigę, ir ku
rių čia šiandien buvo daugiau, negu jų.

šeštą valandą visi susirinko į didžiąją iškilmių 
salę. Viusose buvo lyg varžymasis, lyg iškilmingumas,

Susirinkimą atidarant, buvusius mokytojus ir 
draugus, kurie čia buvo, sveikino abiturientų drau
gijos pirmininkas, agronomas Jonas Varpanas.

Oi, kaip galingai skambėjo balsai, kai visi giedo
jo “Dieve, laimink Latviją!” Rodėsi, kad čia kartu kal
bėtų žemė, dangus, šios žemės žmones ir Dievas su 
jais.

Filologijos studentas Stasys Aramas skaitė re
feratą tema: “Gyvenimo jieškotojai”.

Veržimasis ir kilimas yra jaunųjų širdžių įsaky
mai. Jieškotojai visa randa savo žemėje ir savo sielo
se. Dievas sukūręs žmogų, kad ir šis žmogus būtų 
kūrėjas. Gyvenimą pajėgia surasti tik tie, kas jį liu 
ria. -

Kalbėtojas naujų minčių tinklais buvo sutraukęs 
aplink save visą salę, ir toji jo klausėsi taip tyliai, 
kad rodėsi, lyg šioje tyloje buvo galima girdėti visų 

' minčių skleidimąsį.
Koncertinėje dalyje gražiomis dainomis visų šir

dis užbūrė jaunoji dainininkė Onutė Goruzailė ir smui 
kininkas Juozas Atvarąs,

•
(Buą daugiau)
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MŪSŲ KOLONIJOSE

Worcester, Mass.
Kun. Augustiną A. Petraitį 

palaidojus

Rugpjūčio 30 d. VVorcesterio 
lietuvius sukrėtė staigi žinia, 
kad 12:45 vai. dieną Šv. Vin
cento ligoninėje mirė ilgametis 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas kun. A. Petraitis. Nors pa
rapiečiai žinojo, kad jis jau sun
kiai sirgo ir ligoninėje jau penk
tą savaitę gulėjo, bet tikėjosi pa 
sveiksiant. Ir kaikruiems lan
kytojams jis atrodęs dar ne 
taip sunkiai sergančiu ir galin
čiu pasveikti.

Velionis buvo pašarvotas kle
bonijoje ir gausiai parapiečių 
lankomas. Rugsėjo 2 d. 3 vai. 
p. p. iškilmingai visų parapie
čių atlydėtas j Šv. Kazimiero 
bažnyčią. A. a. kun. A. Petrai
čio laidotuvės įvyko rugsėjo 3.

Gedulingas šv. mišias atna
šavo J. E. VVorcesterio vysku
pas John VVright; jam asistavo 
kun. J. Jutkevičius, diakonu 
kun. J. Bakanas, subdiakonu 
kun. A. Volungis (anksčiau bu
vęs šios parapijos vikaru), ar
kidiakonais kun. V. Puidokas ir 
kun. P. Jūraitis. Pamokslą pa
sakė velionies buvęs mylimas vi 
karas kun. Mykolas Tamulevi
čius.

Pamokslininkas gausiai susi
rinkusiems paskutinį kartą at
sisveikinti su buvusiu mylimu ir 
gerbiamu dvasios vadu primi
nė, kad susirinko atsisveikinti 
su “kunigu, kuris visada savo 
širdyje turėjo parapiečių dva
sinius reikalus” ir jais ko stro
piausiai rūpinosi. Daugelis pa
rapiečių gal net ir neturėjo rei
kalų su kitu kunigu, kaip tik su 
kun. A. Petraičiu. Jis sutuokė 
daugelio tėvus, krikštijo jų vai
kus, vedė juos prie pirmos Ko
munijos ir suaugusius juos taip 
pat sutuokė ir krikštijo jų vai
kus.

Kun. A. Petraitis buvo nepa
prastai kuklus. Kai jam sukako 
25 metai klebonavimo Šv. Kazi
miero parapijoje ir 40 metų ku
nigystės, tai jis ilgai kratėsi ir 
nenorėjo, kad būtų rengiamos jo 
pagerbtuves ir parapiečiai da
rytų išlaidas. Savo pareigose 
buvęs nepaprastai rūpestingas 
ir mažai bojęs savo sveikatos. 
Nors jis šiandien pasitraukė iš 
gyvųjų tarpo, bet jo atminimas 
liks žmonių širdyse kaip gero, 
rūpestingo dvasios tėvo.

Kun. A. Petraitis palaidotas 
Šv. Jono kapinėse. Laidotuvėse 
dalyvavo be gausiai susirinku
sių parapiečių ir daug dvasinin
kijos.
Didelė sporto šventė rugsėjo 

21 ir 22 dienomis
VVorcesterio lietuvių jaunimas 

nesnaudžia: gražiai veikia skau
tai, kiek įstengia, darbuojasi at 
eilininkai, o tain pat ir sporti
ninkai nesnaudžia. Yra gražus 
jaunuolių būrelis kuris vieno
kiu ar kitokiu būdu sportuoja. 
Sportininkus gražiai globoja 
Maironio Pašalpinė Draugija. 
Praėjusiais metais Maironio par 
ke įrengė krepšinio ir tinklinio 
aikšteles, kuriose jaunimas pra
leidžia savo laisvalaikius.

Šiemet Maironio Pašalpinė 
Draugija ėmėsi dar didesnio ir 
atsakingesnio žygio sporto sri
tyje — nutarė organizuoti spor
to klubą ir iš savo narių išrin
ko organizacinį komitetą: pirm. 
Stasys Prapuolenis, ižd. Jonas 
Naikelis ir sekr. Leonas Oren- 
tas. Sporto klubo vadovu nu
matytas Algis Glodas. Nauja
sis sporto klubas pavadintas 
“VVorcesterio Vytis”. Klubas 
numato sudaryti krepšinio ir

Grace McKinley ir jos duktė Nashville, Tenn.; ji buvo 
kurį laiką areštuota kilus nesusipratimams dėl juodųjų ir 
baltųjų mokinių vietos mokykloje. (INS)

tinklinio komandas, kurios jau 
veikia ir yra gražiai pasirodžiu
sios rungtynėse, lengvosios at
letikos ir šachmatų grupes ir, 
jei sąlygos leis, organizuoti dar 
ir kitų sporto šakų komandas. 
Norima įtraukti čia gimusį ir 
neseniai atvykusį lietuvių jau
nimą.

VVorcesterio Vytis yra jau į- 
siregistravęs Faske.

Rugsėjo 21 ir 22 d. klubas ren 
gia didelę sporto šventę, į kurią 
yra pakviesti visi Naujosios Ang 
lijos lietuvių sporto klubai. 
Šventės programa numatyta į- 
vairi ir įdomi. Tad rengėjai ti
kisi, kad į šventę atvyks ne tik 
sportininkai, bet ir šiaip daug 
svečių pasigėrėti mūsų jaunimo 
atsiektais sporto laimėjimais.

Dalyvavo at-kų stovykloje
Rugpjūčio 18 — rugsėjo 1 d. 

Marianapolyje ateitininkų sto
vykloje iš VVorcesterio mokslei
vių ateitininkų prof. St. Šal-i 
kauskio kuopos dalyvavo šie at
eitininkai: kuopos pirm. V. Ma- 
tusaitis, J. Pauliukonis, A. ir j 
Š. Garsiai, R. Mikšys, R. Dab-1 
rilaitė, I. Štaraitė, J. Garsytė,, 
J. Pauliukonytė, L. Gedvilaitė, 
R. ir G. Repšytės, R. Dėdinaitė 
ir Z. šermukšnis.

Maldininkai į Šiluvos atlaidus
VVorcesterio Aušros Vartų ir 

Šv. Kazimiero parapijos rugsė
jo 8 d. suorganizavo po autobu
są į Marianapolį ir Nekalto Pra 
sidėjimo seserų šventovę Put- 
name, Conn., dalyvauti rengia
mose Šiluvos atlaidų procesijo
se.

Thompson, Conn.
Didinga šventė Marianapolyje

Šiluvos Mari jos šventė ir mal
dos diena sutraukė gausų skai
čių dvasininku ir maldininkų į 
Marianapolį, Thompson, Conn., 
rugsėjo 8 d. Beveik visa Nau
joji Anglija buvo atstovaujama.

Priešpiet mokyklos koplyčio
je atnašautos šv. mišios, ku
rių metu pamokslą pasakė kun. 
M. Urbanavičius, MIC. Popiet 
už kenčiančią Lietuvą apeiti Kry 
žiaus keliai kolegijos parke.

3 vai. p. p. atlikta iškilminga 
Marijos valanda, kuri užbaigta 
didinga procesija su Švč. Sak
ramentu aplink parką. Pamal
doms vadovavo prel. K. Vasys 
iš VVorcesterio, asistuojamas 
kun. J. Matučio ir kun. J. Vil- 
čiausko iš New Britain. Pritai
kytą pamokslą pasakė kun. J. 
Jutt iš VVorcester, Mass. Provi- 
dence Šv. Kazimiero parapijos 
choras, vadovaujamas varg. J.

Beinorio giedojo rinktines gies
mes.

Procesijos metu kariuomenės 
sprausminiai lėktuvai, pralenkę 
garso greitį, ore sukėlė sprogi
mą, kuris visus dalyvius išgąs
dino, tuo primindamas visam 
pasauliui reikalą šauktis Mari
jos globos.

si, kad toks didelis skaičius mai 
dininkų pakluso ALRKF atsišau 
kimui dalyvauti Šiluvos Marijos ( 
pamaldose, nuoširdžiai dėkoja 
augščiau minėtiems dvasinim 
kams ir chorui, dalyvavusiems 
prelatams J. Ambotui ir P. Stra 
kauskui, visiems kunigams, se
selėms, atstovavusioms kazimie 
riečių, Nekalto Prasidėjimo ir 
Nukryžiuotojo Jėzaus kongre
gacijoms, mergaitėms, tautiš
kuose rūbuose dalyvavusioms 
Marijos vainikavime, ir pagaliau 
visiems iš visos Naujosios Ang
lijos suvažiavusiems maldinin
kams. Šiluvos Marijos nuolat te 
globoja jus! Tėvai marijonai

Philadelphia, Pa.

Dėmesio kultūrinama reikalams
Š. m. rugsėjo 28 d. 7 vai. vak. 

lietuvių banko patalpose, 202 N. 
Broad Str., visuomenininkas mu 
zikas Juozas Strolia skaitys vie
šą paskaitą “Lietuvė moteris 
ir menas”.

Šios paskaitos iniciatorės — 
Pabaltijo Moterų Tarybos Phi
ladelphijos lietuvių skyriaus val

dyba — įvykdys laimingo bileto į rapijos rėmėjas ir darbuotojas. Bet šiandien yra labai skaudu
traukimą, valdybos leistam lai
mė jiman dail. A. Smailytės (Na
ture Morte) paveikslui. Be to to 
se pačiose patalpose svečiai ir 
viešnios ras gerą progą pamaty 
ti gerai žinomos dail. A. Smai- j 
lytės šiuo metu atdarą jos me
no kūrinių parodą.

Programos iniciatorės steng
sis lietuviškoje nuotaikoje atvy
kusius svečius ir viešnias pa
vaišinti.

Įėjimas — auka lietuviams 
tremtiniams Sibire sušelpti.

Laukiama svečių į šį kultūrinį 
parengimą paskut. rugsėjo mėn. 
šeštadienį ne tik iš Philadelphi
jos, bet ir iš kitų apylinkių at
vykstant. Valdyba

Omaha, Nebr.
Mūsų įnirusieji

Mykolas Paškevičius, senosios 
lietuvių kartos veteranas, mirė 
š. m. rugpjūčio 17 d. Laidotu
vėse dalyvavo daug žmonių, nes 
velionis turėjo daug giminių ir 
pažįstamų bei draugų.

A. a. Mykolas buvo uolus pa-

Tėvai marijonai, džiaugdamie

Atliekame dideliu r ir ius automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

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

2641 West 71 st Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. VVAlbrook 5-5934

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 
METUS! PIRKITE Iš GERIAUSIOS VIETOS. KAM

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

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, porcelano, emalio užbaigi
mas, 28%" aukščio, 33' pločio ir 23” vi
same gilumo ... 4" šilumai anga . . . Va" 
gazo vamzdžio sujungi
mas . . . Apytikriai siun
timo svoris 300 svarų.

Velionies žmona, savo vyro at 
minimui paaukojo $128 mokyk 
los skolų mokėjimui.

Taip pat Sabaitienės duktė 
Rose VVaskel savo mirusios mo
tinos atminimui pasižadėjo kiek
vieną sekmadienį paaukoti po 
$10, iki pasieks $128. Aukotojų, 
kurie bus paaukoję $128, var
dai, išmokėjus mokyklos sko
lą, bus įgraviruoti į marmorinę 
lentą, kuri bus pakabinta nau
josios mokyklos patalpose.

Juozas Waskelis, gyv. Denver, 
Colo., mirė š. m. rugpjūčio 16 d. 
Jo dukters riipesčiu velionis bu
vo pervežtas į Omahą ir palai
dotas iš Šv. Antano bažnyčios 
Šv. Marijos kapinėse.

Kazimieras Urniežius, gyve
nęs Chicagoje ir 47 gt. turėjęs 
vyrų plaukų kirpyklą, atvyko į 
Omahą aplankyti savo brolį Pra
ną, smarkiai sunegalėjo ir mi
rė.

A. Kazimieras padėjo kurtis 
lietuviškiems vienuolynams, šel
pė tremtinius Vokietijoje ir jais 
rūpinosi čia Amerikoje. Jis pats 
pasakojo, kad esąs sudaręs 10 
sutarčių liet. šeimoms atvykti į 
Ameriką.

Lankėsi malonus svečias
Rugpjūčio 18 d. Petras Babic

kas, užsukęs pas mus, skaitė pa
skaitą mūsų parapijos salėje. 
Prelegentas pateikė labai daug 
gražių ir išsamių minčių. Tarp 
kitko jis pabrėžė, kad ne vien 
mums, lietuviams, yra brangi 
ir miela mūsų tėvynė Lietuva, 
bet ir joje gyvenusiems svetim
taučiams. Jam tekę nugirsti, 
kad svetimtaučiai su didžiausia 
širdgėla atsisveikindavę su mū
sų brangia tėvyne, nes jie buvę 
taip susigyvenę ir prisirišę prie 
jos, kaip prie savosios tėvynės. 
Jis rabino, kad ir mūsiškiai ne
pamirštų savo tėvynės Lietuvos.

matyti, kaip mūsų jaunimas 
smarkiais žingsniais žengia nu
tautėjimo keliu.

Jis taip pat priminė mūsiš
kiams reikalą, kad kiekvienas 
lietuvis taip paveiktų kitatau
čius savo geru pavyzdžiu, jog 
jie pamiltų lietuvius ir Lietuvą.

Vietinis

VIKTORO K O ft I C O S 
Lietu vISk gazolino stotie lr auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo. dažymo darbai ir keičiamo?

• dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 8 WBSTERN AVB. PR 8-86SS

JON

PERKRAUSTAU
B A I. D U S 

Vietoje ir is toliau

2313 W. Olst St., Chicago, IU. 
Tel. PKescott 9-2781

Vesfuviy nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IS WQKP stoties — Banga 1890
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTaD. 

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

SEKMAI). 8:30—0:30 v. r. lė stoties 
WOPA — 1400 kil.

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. III HEmloek 4-2418

DAŽYMAS 
DJ5 KORAVIMAS

VL. VAITEKŪNAS
Dažome ir 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. PRoapect 8-2215

INSKflS

Jei šiandien galėčiau ...
(Atkelta iš 3 psl.) 

bet užtat, užikulisy, visi visaį 
nesivaržydami ir nieko nebijo
dami reiškia panašias mintis.

Tai ir būtų, beveik visas 
lenko pasakojimas. Ar jo iš
vados apie lietuvius, kaip jis 
jas mini, būtinai galiotų ir 
mums, šioje vietoje netektų 
spręsti. Bet visais atvejais 
buvo pravartu susipažinti su 
.minėtojo lenko įspūdžiais ir pa
tyrimais, grįžus tėvynėn, po 
tokio ilgo nebuvimo.

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 HI FI TE
LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai, 
HI FI vok. aparatai. Duodam išsimokėtinai. Priimam senus. Taisom. 

Atdara kasdien iki 6 vai., pirmuu. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

GAZO NAMŲ KROSNYS
KAINUOJA TIEK MAŽAI . . . TODftL

KAD SIEGLER PATSAI APMOKA
SUTAUPYDAMAS KURO IŠLAIDAS!

PATENTED AUTOMATIC

GAS HEATERS
KAINA TIEK 
ŽEMA TIK___ $149-50

4 i

-
THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.

ReminntiH Chicmros Savings Bendroves praeitimi, nno pat joe įaikflrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių sangnmo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau 
ponius pinigus. Pasidėję tsupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki JI0,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, nž kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojij patogumui Chieągos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iž gra 
žiausiai ir modernižkiausiai įrengti, visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nž. Chieągos ribų, nežifirint kurioje Suvienytų Vai 
«tvhių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus pažtu.

Ražvkite dėl informaeijų. Mūsų turtas f21,000,000.00

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

tfcdarar pirmadienį nuo 12 lld 8, antradlen) Ir penktadlen) nno 9 Iki 4, ketvirtadien) ano 9 Iki b 
Treėiadlen) uidaryta visą diena, o leAtadlen) noo 9 Ud 2 valandoa po pietų

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

%

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonaa — FRontier 6 1882

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM , VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

T „

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANI
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti lld 810,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretoriua

, OFISO VALANDOS:
Pirmad , antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto Ud 12 vai. 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

k li TOLI IR ARTI

NAUJI OfUUJ TVOKAI- NAUJAU*! KRAUSTYMO tBANfUAf 
UAU HKTU MTTftlNIAS- PtSUS tf? SĄŽ.ININ6AS AATAVNAAtNAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. UAlkmok 3-9209

■
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LATVIŲ KATALIKŲ SEIMAS 
NEW YORKE

Apie trys šimtai latvių kata
likų dalyvavo seime New Yorke 
š. m. rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1 
dienomis. J seimą suvažiavo at
stovai net ir iš tolimų latvių 
katalikų kolonijų: Buffalo, Det
roito, Indianapolio, Grand Ra
pids, Kalamazoo, Chicagos, St. 
Paul, Dės Moines, Mihvaukee. 
Buvo svečių ir iš Kanados.

Žymiausias seimo dalyvis bu
vo latvių vyskupas Juozas Ran- 
cans, kuris pagal Latvijos kons
tituciją laikytinas latvių valsty
bės prezidentu. Laisvoje Latvi
joje jis buvo seimo vieepirmi- 
mininku. Latvijos prezidentą 
sovietai išvežė. Prezidento pa
reigas konstitucija tokiu atve
ju paveda seimo pirmininkui, ku 
rio nesant ar negalint eiti pa- 
reigų — vicepirmininkui.

Seimas išrinko naują Latvių 
Katalikų Susivienijimo pirminin 
ką kun. Norbertą Trepšą ir nu-

nyčiose (Nevv Yorke, Clevelan- 
de ir kt.). Latvių katalikų kuni
gų yra 10. Visi atvažiavo iš Eu
ropos kaip kunigai ("lietuviai ku
nigai nevisi galėjo j JAV atva
žiuoti — turėjo daugiau trukdy
mų). Dauguma kunigų dirba a- 
paštalavimo darbą tarp latvių. 
Kaikurie gyvena ir dirba ameri
kiečių parapijose, bet, vyskupo 
raginami, neapleidžia savų tau
tiečių. Pats vyskupas lanko sa
vo kunigus ir katalikus. Pernai 
jis aplankė Kanados kolonijas, 
šiemet lanko JAV. Ir dabar iš 
Nevv Rorko važiuosiąs j Albany, 
ten laikysiąs latviams pamaldas 
ir stipriansiąs tautiečių dvasią. 
Kur nėra latvių kunigo, vysku
pas kartais suranda latviškai 
mokantį lietuvį. Taip lietuvis 
kunigas V. Cukuras, kai buvo 
Columbus, Ohio, vyskupo Ran- 
?ano buvo paprašytas aptarnau
ti ten gyvenančius latvius. Lat
viai kunigai savo vyskupą, gy-

Čia matomas John Kasper, kėlęs neramumus Nashvįlle, 
Tenn., dė) rasinių reikalų. (INS)

tarė Latvių Katalikų Susivieni 
jimo centrą perkelti iš New Yor.1 7enant» Grand RaPids- Mich’ aP 

’anko ir pas save dažnai kvie-ko į Chicagą, kur jau nuo šių 
metų pradžios iš Švedijos atkel
tas latvių katalikų mėnesinis, 
to paties energingo kunigo re
daguojamas, o mūsų marijonų 
spaustuvėje spausdinamas, žur
nalas “Dzimtenes Balsas” (Gim 
tinės Balsas).

Seimas gavo daug raštiškų 
sveikinimų iš įvairių latvių or
ganizacijų, o svarbiausia — iš 
New Yorko kardinolo Spellma- 
no. Lietuvių vardu seimą pa
sveikino kun. J. Gurinskas, ku
rio parapijos bažnyčioje latviai 
katalikai turi savo pamaldas ir 
šį kartą parapijos patalpose vy
ko seimo programos viena dalis.

Seimo metu turėjo savo su- 
> važiavimą latvių katalikų studen 
' tų organizacija “Dzintars” (Gin 

taras). Tai panaši organizacija' 
į mūsų ateitininkus. Gaila, kad 
tos dvi broliškos organizacijos 
permažai bendradrbiauja. Gin- 
tariečių buvo apie 40. Viso gin-
tariečių JAV yra apie 100.

Antrą seimo dieną vyskupas 
Rancans atlaikė pamaldas ir pa 
sakė pamokslą, pabrėždamas šv. 
Povilo žodžius “Nepailskite gera 

. darydami”. Posėdyje L. Ru- 
maks skaitė referatą apie pašau 
liečiu apaštalavimą. Apie. pasy
vumą ir aktyvumą kalbėjo kun. 
J. Pudans, kurio kalbą sekė gy-
vol diskusijos.

Suruoštoje literatūrinėje po
pietėje, vadovaujant dr. Tichow 
ska, savo kūrinius skaitė L. Sar- 
gunas, M. Andžanes, B. Senke- 
vičas, M. Urnežus, J. Klidzėja, 
Fr. Murana, K. Plencinieka, A. 
Rupaina, Zalanes, R. Muka ir 
Neikšanieša. Meninėje progra
moje dalyvavo M. Lamberga, 
A. Kivlenieks, A. Berzkaln3, 

' Kučinskis, Mortuzans ir kiti.
Po seimo teko pasikalbėti su 

vyskupu Rancanu apie latvių ka
'5 talikų padėtį JAV.
»

ų Viso latvių katalikų JAV yra 
, apie 4,000. Kolonijos nedidelės. 

J Kaikurios jų turi savo bažny
čią (Grand Rapids, Mich.), ki

ti tos turi pamaldas lietuvių baž-

Z
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Visi Pittsburgho lietuviai 
KLAUSO TR REMIA

Pittsburglfo Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

— vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekviena neknuullen* nno 

1:30 iki 1:00 vai. p. ”
II 8TIPRIO8 IR UaLINGOP

WLOA

Stebėjausi vyskupo Rancano 
tėvišku nuoširdumu ir brolišku 
paprastumu, kuris taip visus ža
vi. Titas Narbutas

-oo-oooooooo-oooooooooooooooo

KVIEČIAME
PAMATYTI

NAUJUS, PATOBULINTUS 
JAU 1958 M. MODELIUS:

• TELEVIZIJAS
• Hi Fi FONOGRAFUS
• VISOKIUS RADIJUS 
— Didelis pasirinkimas 
— Pigios kainos
— Sąžiningas patarnavimas 
— Viskas garantuota. 
Aplankykite šią modernišką

elektronikos parduotuvę

iiiDflinfl.
lUlTCLEVISlOn
Csates - Service)

f<av. Ini. A. SEKINĄS
3321 S. Halsted — CLiffside 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais
ir ketvlrtadlenlala 9—9 

<HXK><XXXXXXXXXXXXXXXXX>OOOO

RADIJO STOTI F S BRADDOCKB 
VImiIi, rMkalaJa kreipkite A'uo adre 
Bu: LITHUANIAN CATHOLIC HOUF 

'Radio Rtatton WLOA. Braddock. Pa

, pat ir tolimesnių vietovių lie-1 prisipažinti, jog ji nieko nei a- 
i tuviai tėvai parodys reikiamą su Į pie lietuvių kalbą, nei apie Lie- 
sidomėjimą lituanistinėmis pa-, tuvą negalėjo papasakoti 
mokomis. Jaunimas gali išsiug
dyti savo lietuvišką būdą tik sa-

ŽURN. KL. PRIELGAUSKO SUKAKTIS
Pastoviai Hamiltone gyvenan- arti prie širdies buvo. Protar

piais nutrukdavo ryšiai su spau
da, kada tekdavo tarnybos rei
kalais būti užsieniuose. Tačiau 
įdomaus ką pastebėjęs jis visa
da duodavo mūsų spaudai ir iš 
užsienių.

Kl. Prielgauskas savo laiku 
buvo labai geros širdies ir dos
nus bet kam, kas į jj kreipėsi. 
Jis sušelpdavo net visai sveti
mus nekalbant jau gimines, ku
rių nemaža jis išleido j mokslus. 
Ir šiandie pasauly ir pavergtoje 
Lietuvoje yra nemaža gydyto
jų, mokytojų ir kt., kurie jo lė
šomis pasiekė mokslo.

Nuo 1949 m. Kl. P. gyvena 
Kanadoje ir nuo savo atvykimo 
dienos jis jau yra parašęs 6-700 
įvairių straipsnių tiek lietuvių 
spaudai Kanadoje, tiek JAVals-

tis senosios kartos laikraštinin
kas Kl. Prialgauskas (35 Be y 
st. South, Hamilton, Ont.) š. m. 
rugsėjo mini savo 45 metų lie
tuvių spaudoje bendradarbiavi
mą. Jis pradėjo mūsų spaudoje 
dirbti 1912 metais, dar būdamos 
moksleiviu. Kun. Bikino paska
tintas jis rašinėjo j “Rygos Gar
są”, “Vienybę”, o vėliau ir į ki
tus liet. laikraščius.

Pirmojo Pasaulinio kar.o metu 
Kl. P. pastoviai rašinėjo į “Lie
tuvių Balsą”, “Naująją Lietu
vą” ir tt. 1920 m. pradžioje ką 
tik grįžęs iš Kaukazo, mūsų su
kaktuvininkas tuojau įsijungė į 
Neprikl. Lietuvos spaudą: “Lie
tuva”, liter. priedas “Sekmoji 
Diena”, “Liet. Žinios” ir daugelį 
kitų laikraščių. Dirbdamas diplo 
matinėje tarnyboje, nevisada ga 
Įėjo dalyvauti spaudoje savo pa
varde ir dėstyti mūsų užsienių 
politikos klausimus savo nuožiū
ra. Čia buvo reikalingas tam 
tikras atsargumas.

Turint labai daug tiesioginio 
darbo užs. reik. m-je, nevisada 
buvo galima daug laiko skirti 
spaudai, kuri gerb. Kl. P. taip

vo tautos kultūros aplinkoje; tik 
per lietuvišką žodį ir dainą ne- 
pasiklysime kitų tautų tarpe, 
tik lietuviška knyga yra lietu
viško jaunimo įkvėpimo šalti
nis ir stiprybė. Gi į jaunimą 
mes žvelgiame su lūkesčiu, kad 
jis tęstų mūsų tautos didvyrių 
mintis ir darbus kultūros lau
kuose; jis turės papildyti retė- 
iančias mūsų vyresniųjų eiles. 
Taigi suteikime jauniesiems lie
tuviams šitą lengvai įvykdomą 
galimybę. Čia šia proga man 
prisimena vienas epizodėlis iš 
Pennsylvanijos lietuvių gyveni
mo.

Vienas susipratęs lietuvis pa
sakojo, jog jo dukrelei lankant 
kolegiją kartą mokytojas klasė
je pasikalbėjimų metu apklau- 
sinėjo, kokios tautybės kiekvie
nas yra ir prašė papasakoti, ką 
jie žino apie savo tėvų kraštą. 
Ji pasisakė esanti lietuvaitė, bet,

Mes šiame krašte, turėdami 
puikią galimybę, nors vieną kar 
tą savaitėje siųskime savo vai
kučius, kurie dar lituanistikos 
pamokų nelanko. Siųskime — 
leiskime juos i šią naujai ati
daromą šeštadieninę pradžios 
mokyklą. Labai daug jau reiš
kia, jei tėvai patys sugeba pa
mokyti, bet žymiai yra naudin
giau tai, ką vaikas išmoksta ša
lia tėvų pamokymų iš lietuvių 
mokytojų. Tomis mokyklomis 
pasinaudoti ypatinga iturėtų vai 
kučiai, lanką viešąsias mokyk
las, nes tik lankydami nors vie
ną kartą savaitėje, jie bus ap
saugoti nuo nutautėjimo. Neap
vilkime mūsų brolių ir sesių, 
esančių priespaudoje už gele
žinės uždangos: palaikykkime 
ir ugdykime savo kalbą, papro
čius ir kultūrą per lietuviškas 
mokyklas.

Westsaidiečiai ir kaimynai, 
leiskite vaikučius į naujai atida
romą šeštadieninę lituanistinę 
mokyklą. Informacijų reikalu

raudonuodama iš gėdos, tufžjo kreipkMs į E Bielskienę telef

SVARBUS PRANEŠIMAS
Mūsų bendrovė turi su Rusi

jos Intuorist (Maskvoje) be
tarpių 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.

DROŽLES
Mūsų komunistai taip smar

kiai žygiavo pirmyn, kad pasi
darė atžagareiviais.

Nusiginklavimo konferencija 
Londone, pasirodo, buvo lyde
kos, vėžio ir gulbės pastanga iš 
balos vežimą iškelti.

Kada kiaulė ledu važiuos, ta
da gal ir bus Maskvoje rojus.

Kaikurie lietuviai kaip kiau
šinis dviem tryniais: šiokiomis 
dienomis skaito nekatalikišką 
spaudą, o sekmadieniais klauso 
šventųjų mišių. P. Eiliukas

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-CONDOTONER

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

GAZU AR ALYVA

Tie, kurie nori atominėmis 
bombomis pasaulio ligą išgydy
ti, panašūs čigonui, kuris korto
mis gerą ateitį buria.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, 111.

TOvvnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

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

Dabar Lietuvon galima siųs-
tybėse. Pastaruoju laiku jį ap-įti tik VISAI NAUJUS daiktus, 
sėdo ligos, kurių seniau visai nieko vartoto. Siųskite savo 
nežinojo. Tas jam dažnai trukdo Į siuntinius mums per paštą, o

Pirklį Apsaugos Bonus! ANTANAS LIGUTIS. sav.

WE URGENTLY NEED
G IRLS-WOMEN

LIGHT ASSEMBLY WORK
Experience not necessary. — Will train 

5 day week. — Good Pay. — Working conditions ar excellent. 
Permanent positions.—Many company benefits. Good transportation. 

* APPLY TODAY

THE MUTER C O.
1255 S0. MICHIGAN

SEE MRS. HILDEGARDE TRA VER

ARTHRITIS
A Normai HanA Tyrinėjimai SPEARS 

ligoninėje pravėrė duris 
į sveikatą tūkstančiams 
kenčiančiųjų, kurie jau 
buvo įsitikinę, kad jiem 
nebėra pagalbos nuo 
arthrito ir rbeumatbiių 
skausmų agonijų.

Jei Jus įdomauja šis 
gydymo būdas, kuris iš
gelbėjo tiek daug žmo
nių nuo skausmų bei 
invalidismo jungo, ra
šyk dėl nemokamos lite
ratūros ; ir užeik pas jū
sų vietinį chiropraktą.

SPEARS CIIIROPRACTTC HOSPITAL 
Dept. L-106, Denver 20, Colorado

ArthrMe Hand

gyviau dirbti spaudoje. Sukak
tuvininkas yra didelio tolerantin 
gurno žmogus. Linkime jam 
sveikatos! J. K.

Chicagoje
Pradėjo darbą lituanistinė 

mokykla Westaideje

Rugsėjo 14 d. 9 vai. ryto pra
dėjo veikti Westsaidės lituanisti 
nė šeštadieninė pradžios moky
kla. LB apylinkės valdybos pra 
šoma, mokyklos vedėjos parei
gas sutiko eiti Eug. Bielskienė, 
studijavusi pedagogiką Lietuvo
je, gilinusi studijas Vokietijoje 
ir kartu mokytojavusi lietuvių 
mokyklose. Dainų mokyti suti
ko muz. J. Mačiulis. Pamokos 
kiekvieną šeštadienį bus prade- 
dedamos 9 vai. ryto ir baigia
mos 12:30 vai. p. p. Aušros Var 
tų parapijos mokykloje, 2325 
W. 23rd. Place, 23 blokas prie 
So. Western Avė.; patogus su
sisiekimas autobusais.

Mokyklos steigėjai ir globėjai 
tikisi, kad šios apylinkės, taip

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

STATYBAI 
DS NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS. Prea.
3039 So. Halsted St.

TeL Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien noo
8 vai. ryto iki 6 vai."vakaro 
Seštadienais iki 3 vai. vakaro

jAes

Augštą

PfA 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA « 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BE NOtOVi

4033 Archer Aveaae Tai. laj-att* 
AUGUST SALDUKAS Prazt

Jau laikas užeiti į...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!
DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 1935 M.

■eMes 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, ILLINOIS

f

J

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

Universal Savings and Loan Amoelation užtikrina aangnmą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių vaidilos agentūra iki 
|16,000.00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite tanpyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas. Bas grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų Ir visais Rnanainials reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J

•dnmiansias romanas! v

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

Taip pat didelis pasirinkimas naujausių ir moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių ir 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. Pll

IGLIAUDA

ORAPftO
NOBIS

PREMIJl/OTAS 
ROM A hl A S

Gyva intriga ir šiurpo* 
įvykiai, išsamiai pavaisdno 
taa bolševikinis gyvenimą* 
Lietuvoje, dali. V. K. Jonynr 
16 originalių ilhintradtų

šbl dalve vienoje knygo> 
<49 nei - tik $4.00

Utimkvmua dusti

‘ * D R A U G AS * '
4545 W. 63rr Street
Chicago 29, Illinois

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1063

B. B. Pletldewics, prea.; E R. Pletkiewtca, sekr. Ir advokatas
Mokame aukMue dividendu*. Keiktame Arkiun. Parduodame Ir perkame 

valatybča bonua. Taupytajam* patarnavimai Bemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami eąakaltą ilandlen. Apdrauata lkl 310,000.

Darbo valandoa: pirmad. lr ketvlrtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 0 iki 5; treč. uidaryta. o Beit. nuo 0 iki vidurdienio.
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DTKNPAftTTS DRAUGAS nurAOO ILLINOIS Trečiadienis, 1907 rugsėjo 18

KREIPIMASIS Į LIET. VISUOMENĘ REAL ESTATE < t" i nn» i v n r f iv *.nn» i> HELP W ANTED — FEMALE
Kaip žinome, 1933 m. liepos 15 

d. musų lakūnai Steponas Darius 
ir Stasys Girėnas, vairuodami lėk
tuvą, nugalėjo Atlanto vanden\ ną. 
Šio įvykio paminėjimui sumanyta 
pastatyti paminsią lakūnų garoei. 
šiuo reikalu Brooklyno ir apylin
kės draugijos 193» m. spalio 20 
d. savo konferencijoje sudarė ko
mitetą šiam sumanymui įvykdyti. 
Tokie susirinkimai buvo dar 1945 
ir 1949 m.

Dabar paminklas jau paruoštas 
statyti Lituanicos aikštėje, Brook
lyne. Architektas pagamino pro
jektą pagal Nevv Yorko miesto 
parkų pareigūnų pareikalavimus, 
kurio stilius bus sekantis:

Pjedestalas prie grindinio septy
nios pėdos ilgio, 3 pėdų 8 colių plo 
čio ir 6 pėdų 4 colių augščio. Pje 
destalas bus gero granitinio poli
ruoto akmens ir jame bus iškalti 
atitinkami užrašai ir pagal išgalės 
lakūnų veidai. Iš šio kamieno kils 
aluminijaus stiebas apie 40 pėdų 
augščio ir bus iškelta JAV vėlia
va. Per ceremonijas prie pamink
lo bus keliama Lietuvos vėliava.

šio paminklo modelio planai 1957 
m. liepos 8 d. jau buvo patvirtinti 
Nevv Yorko miesto parkų parei
gūnų ir dailės komisijos. Todėl 
dabar galima pradėti statyti pa
minklą. Be lakūnų veidų (kurie 
bus galima pridėti prie užbaigto 
paminklo) ir be architekto užmo
kesčio paminklo kaina nustatyta 
$6,250. I

Kadangi komitetas turi surin-! 
kęs $6,739.02, kurių neužtenka mi
nėtam paminklui pastatyti, tai 
reikia skubiai parūpinti dar nema
žiau $1,000.00. Todėl kreipiamės 
į organizacijas, draugijas, kuopas 
ir visus nuoširdžius brolius ir se
ses lietuuvius, kviesdami prisidėti

savo dosniomis aukomis prie šio 
kilnaus ir garbingo reikalo. Už 
Jūsų gausią t ūką bus prisiųstas 
p kvietimas. Be to, aukotojų var
dai bus sudėti urnoje ir įleisti pa
minklo grindinin. Komiteto iždinin
kas vra užstatęs $500.00. Aukas 
prašome siųsti išrašant čeki sr 
Mcney Orderi vardu: Dsrius Gi
rėnas Monument Fund ir adresus- , 
kitę komiteto iždininkui P. J. Mont
vila, 85 66 98th Street, Wood- 
haven 21, N.Y.

Už jūsų paramą iš anksto dėko
jame.

Dariaus Girėno Paminklo 
Fondo ir Draugijų J 
atstovų komitetas

I

Leidėją nubaudė
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

16. — Vokietijos teismas nubau
dė dvejais njetais leidėją Lenz už 
tai, kad jis parsigabeno iš Ar-j 
gentinos knygą apie Hitlerį ir ją 
platino. Teismas įžiūrėjo toje 
knygoje nacizmo propagandą.

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šie asmenys:

Gautos aukos
Balfo centre gautos aukoš ir ki

ti įmokėjimai 1957 m. rugpjūčio 
mėnesį;

California — $11.25; Ilinois — 
$869.41; Maryland — $1.00; Mi
chigan — $20.00; New Jersey — 
$25.00; New York — $42.00; O- 
hio — $5.00; Pennsylvania — 
$33.00; Wisconsin — $25.00; Ka
nada — $20.00.

Nario mokestis — $8.00.
Pabėgėlių jūrų transportacija— 

$914.32. — Viso $2,023.98.
Balfo vadovybė už visas aukas 

nuoširdžiai dėkoja.

Gautos gėrybes

Balfo sandėlyje gautos gėrybės 
1957 m. rugpjūčio men.

Rūbai ir avalinė: Illinois — 19 
sv.; Massachusetts — 57 sv.; Nevv 
Jersey — 74 sv.; New York — 
275 sv.; Pennsylvania — 82 sv. Vi- i 
so — 508 svarai.

Balfo vadovybė nuoširdžiai dė
koja visiems, aukojusiems lietuvių 
šalpos reikalams.

Aukas ir daiktines dovanas sių
skite : BALFas, 105 Gran Street, , 
Brooklyn 11, N.Y.

» I
Aukos gimnazijai

Balfo centre gautos aukos va
sario 16 D. Gimnazijai, 1957 m. 
rugpjūčio mėn

California — $40.00; Connec-i 
tieut — $20.00; Illinois — $377,00; 1 
Massachusetts — $228.00; Michi- I 
gan — $119; New Jersey—$140.; | 
Nevv York - $162.00; Ohio — 88.; ! 
Kanada — $248.00. — Viso gau
ta aukų Vasario 16 D. gimnazijai 
— $1,296.06

• JAV valstybės sekretorius 
Dulles spaudai pareiškė, kad nu
siginklavimo konferencija, tru-1 
kusi arti pusės metų Londone ir 
nutrūkusi, nenuėjusi veltui; nuo
monės suartėjo kaip niekada lig 
šiol. Iš to pareiškimo spėliojama, 
jog diskusijose dėl nusiginklavi
mo Jungtinėse Tautose Jungti
nės Amerikos Valstybės eis su 
didesnėm nuolaidom.

F. Girdauskas $1.00
Jos. Shaulis ................ .. 2.00
Ona Stanaitis........... . . 2.00 |

Pr. Piktuzis ................ 3.00
A Aukštuolis ........... . 1.00
M. Petravičius........... 1.00
Juozas Petronis......... 2.00
Juozas Stancikas . . . . 2.00
Jurgis Milaševičius . . . . 1.00
E. Rūbas .................... 1.00
Charles Mitsevitz . . . . 1.00

Ačiū spaudos bičiuliams.
“Draugo” administracija

AUKOS Už KALErUORIV
Ui “Draugo“ kalendorių atsiunti 
šie asmenys:

Alma Auškalnis ..............$1.00
K. Valantis ..................... 1.00
Joseph Gurskas ...... 1.00
Ant. Narkus ................ 2.00
Ant. Gedgaudas ........... 1.00
Ignas Imbras ................ 1.00
Vladas Selenis................ 2.00
F. Girdauskas................ t 1.00
Pranas Kudzma ......... 1.00•
K. Arnastauskaitė .... 1.00
Anna Glozeris................ 1.00
J. S. Statkus . .............. 2.00
Balys Sriubas . . ............ 1.00
Victor Binkis .........*. . 1.00
J. Parfilkėnas . .............. 1.00
Joseph Bender .............. 1.00

Ačiū geradariams.
“Draugo” administracija

MOVING
a BENIULIS atlieka įvairint 
perkraustymua bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų

Tel. Bishop 7-7075

2 nauj. mr., 5 k. po 3 in. >19—22,800 
l u. & k., II tu 7 k.. 2 kar. gar.* 17.500 
Gnisery krautuvė Ir 3 kam. *10,000 
Turinio ir tluiig.an namų pasirinkimui 
Tarpininkaujame KI TI S iAiiiinmu.il i
*.A. AGLINSKAS Real Estate
•I.Oi W HM St. Hl. l-hjli.

pubilūlu .. |<aiUU'*MkUi ■ 
lauiua, biznius sklypai ai u iii. 

dtlaukykiu mut

KUTRA-NORKUS KKAL (T
KEAi. EBTATELNBUKAAUh

NOT AKI PUBLIC
*4Ub W«K 6i BC
VVAlbrook O-OIW(J 

BKoapttci 8-367M t vak it mbumL i

PAJIEŠKOJIMAI

lt KAI F,STATE REAL ESTATE

\i:t ii i makųi
15 metų Ii kaluli, 
mūriu k. Iiitzu Aiiiiv i, 
i mi nkl.. pus $ J* .imu

ITK PARKO
(3 lilk'K:iliiUjl)) 

is (iUiužuh. I‘la-
V Si r u tia.

UITAS PlltitIS TS IZ *25,0i»0
Mur 2 aukštų: apačioj biznis ir 4 

iiinli , viršų,. H kiliuli, butus. KinS-

NUO UZSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ 2AIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ fR SKARDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sėdėti lr naktimis 
miegoti nei jų užstaenėjuflloa žalždos 
niežėjimą Ir skau-'ėjlmą senų atvl 
ru lr skaudžių žalždų uždėkite 
LEGULO Ointment Joe gydymo 
ypatbyee palengvins jusu akaudėjl 
mą ir gal Saite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašali*'*’ 
niežėjimą llgoa vadinamos PSORIA 
HIS Taipgi pašalina peršėjimą ligoe 
vadinamos ATHLETE.S FOOT. au 
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimų 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuc 
džiūstančios suskllsios odos dedlr 
vinių, odos Išbėrimų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kads 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy. 
styklų Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
ct., $1.15, Ir $$50.
Pirkite valsttnėseCtot- 
cagoj ir apylinkėse—
Milvvaukee. Wlsc., Ga- 
ry, Ind. lr Detroit, Mi
chigan arba rašyki
te I r atsiųskite Mo
ney order |

LEGULO, Department I).. 
6618 W. Eddy SL. Chicago 84. IU,

REAL ESTATE

Marųnette ir lli-lghton parke 
Mūr. 2 pt. |M> 2 niieg. e. šil.—*20.200 
Mūr. 2 |mi o, e. šild., gar, nupigintai 

ir 4 kb. 39 p. sklypui, labai gražus i Mūr. 3 apt. kraut., e. š. gar.—#ltt,iOO 
mimus ir vieta $35.nuli. i >(«-«<. kuteslž. 4 kb. S. šild.—*14,000

Med. 4 butai: ti, 4 ir K ir 2 kmb, i. V ra gerų nuilsto' krautuvių, labai pig.
$266 i Vra pigių ir |H-lniogų namų sąrašas

BRIGHTON PARKE:
Nauj. mūr. I ‘y aukštu, 5 (3 mieg.)

sklepas. ga ražus. pečiais šild. 
lu vuniieiiM upšihl.v mus. Rūsy j niekad ,,UjLn* m^oisį. 
nebūna varniena. I Atgalius mūr. ga- M

2nd GIRL
FOR BEAUTIFUL NEW 

AIR-CONDIT1ONED RECTORY 
Every Convenience 

Top VVages & Koom
Relieve Cook on Day Off

ST. ISAAC JOGUE’S
BUDRKKAS Geniu w 4th st- Hinsdale’ »'•
.Ao, . . „ „QO. Call FAculty 3-12484081 Archer Ave., LA 3-3384 --------------------------- :----------------------

SECRETARY
under 40

to eongenlal pastor in beautiful 
uir-eond. offlee. Light bookkeeping. 

Top wages.

ST. ISAAC JOGUE’S
31 MI \V. 41b Str. Hinsdale, III.

4'all FAculty 3-124*

centr. karštu vand. 
netoli nuo mokyklųga

ražas. I Dilelės pajamos. A. Rėklaitis.
TIKTAI *12.500 .. , .. . ..

5 kamb. mimus ant 37 ii pėdų s(tly Į a MOr 1 P° «• 8U ”k,ePu ,r 
po MurifUi-lle Parke, šildymus karštu

gazu šildomas 
726,000.

šild.

Jieškomas JUOZAS RUTKAUS
KAS, sūnus Kazio, kilęs iš Lietu
vos, Jurbarko miesto. Esama žinių 
būk tai gyvenąs Chicagoje. Jis 
pats arba kas nors žinantieji apie 
jį prašome pranešti šiuo adresu: 
Jadvyga Rutkauskaitė, 2080 Clark-i 
dale, Detroit 9, Michigan.

1 vumleniu-iilyiu. Garažus. A. Kulilius. 
III'ITM PERKAT?

Tui nikiu pamaty Ii labai tvarkln-
I gą ii kandi, namą su puikiu užbalg- 
' Iii rūsiu. Nauja guzo šilima, 2 vonios 

Dalį namu gulima išnuomoti. Ir pa- 
I tiems patogiai gyventi. Vienas blo

kus j Rytus mm Muniirtte l’arko.
| Volodk. virins.

P. LEONAS
KEAl ESI ATI 

‘4785 VVest 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-0015

$23,000

MARQUETTE PARKE:
Mūr. vieno aukšto: krautuvės pa

talpa ir 4 kmb. laibai gera vieta 
idealu profesionalui.

Naujus mūr. 2 po. 6 su angį. skie
pu, kiekv. butas atskirai šild.. Tink
linė 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

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KADA NORITE PIRKTI AR 

PAROPOTI NAMPS
Kreipkitės I

SOPRYCH REAL ESTATE 
8407 S. Kislade Ave U’Albrook 5-3210 
AGENTAS ALEX KANAVEkRKIS 

aOOOOtKIOO&OOOOOOOOOOOOOOOO)

.. X. rriKTAc DATW 'kilnojamą turtą per mano įstaigą.
Jieškomas JONAS PALTE- Naudokitės mano teisingu patarna- 

RAITIS, kilęs iš Šakių apskričio,
° E. KURŠIUSSintautų vais., Santokų kaimo. 

Jieško brolis — Juozas Palterai- 
tis, 60 Wheeler St., Waterbury 14, 
Conn.

Jieškomi 1) STASE ZAGOR- 
SKAITfi KARALIENE, gyv.enusi 
New Yorke. Jieško Valerija Mar
čiulionienė, Komjaunimo g-vė Nr. 
56, Kaunas, Lithuania.

PIRKITE ir parduokite savo ne- 1{7.'''*1"?*8, centr' tfaraža8, ne' J BUILDING CONTRACTOR
ilnm’nmfi torto nor mano iataicrn n u lig a . _________ . ,on-r c r- i—ll A., r-L.on

REAL ESTATE SALES 
REpublie 7-9400

CHICAGO HEIGHTS
Stipriai pastatytas mūrinis 2-jų 

2) Pra-j butų namas, su uždarais porčiais, 
nas Butkus, gyv. Kauno, Šilalės pįjnu rūsy. Atskiri centr. apšild. 
g-vė Nr. 4, b 3, nori susirašinėti
su

KITUR:
Med. 2 po 6, tik $2,000 {mokėti.

SKLYPAI:
8055 So. I.atrobe st. 78x125, kam

pinis. $4,2075.
Archer tarp Tripp ir Keller 26 x 

125. $4,000.
Western prie 69, 25x 125. $5,500.

ŠIMAITIS REALTY, 
*737 W <3rri St. CL 4-2300

BUILDING ft REMODELING SEWING
Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy-J |\/l | * I L
mo, pertvarkymo (reniodeling) darbais l’l L \ V_> X X X L N X_z

VACYS PETRAUSKAS

*4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III.L 
{Tel.: Y Ards 7-9675 arba CL 4-74505

OPERATORS
Age 18-50

Namų statyba, (vairūs pataisymai .
Ir pardavimas. Jei nerite pirkti ar tXp8neilCe 011 SUlClle Iieedle 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš- , . P •
planuotas, patogus, gražus ir pigus. power maenines. hxperience 
pirkite ar užsakykite

V. S I M K U S P|ECE W0R|(
* STEADY
* DAYS

Apply in Person 
8:30 a. m. to 4:30 p. m.

Wl LSO N 
ATHLETIC 

GOODS!
8840 W. Palmer 

RIVER GROVE,, ILLINOIS 
MR. E. W PAUL

Susitarti šaukite TKrmlnal 9-5531 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma-

.MARŲL'ETTE PARKE, mūrinis 3 , dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515 
metų senumo. 2 butai po 5% kamb., Nolton, Willow Springs. IU._________

C .7*k acto d^uTitc ir vandens šildytuvai. 2 autom, ga ištisas rūsys ir pastoge (atttc). Ra- ' 
savo dėdės KAZIO BUTKAUS, -4 ll O diat heat. Kiekvienam butui atskii-as

s. Cipro, trimis sūnumis ir dukte- 
ml

7A, 1OK -J 1 1 O Ulilt IlffcLL. XV It'K V IttllėlIII UUIU1 ULSKlItUSražas. 70x125 pėdų sklypas. Sa-, bollerls. DvigUbl langai. 2 automob. 
vininkas turi parduoti. $24,500. I mūrinis garažas. Namas tikrai pul- 

i kiame stovyje. Reikalinga pamatyti, 
Bob Turuin — SKyline 4-9470 kad įvertlntumet.

TAVERNA IR RESTAURANT, ge- 
BAIRD & WARNER roję vietoje. Duoda pajamų virš

Jieškomas VINCAS RADZIU- 
KYNAS, į JAV atvykęs, 1917 m.,
1936 metais gyv. Chicagoje. Jieš-, »»,■■■»» «« $100.00 į dieną. Yra 5 kambarių bu
ko sesuo iš Sibiro Žinantieji jo , 2521 E 75th st so Shore 8_1855 l tas prie tavernos, kuris apšildomas 
ar jo vaikų dabartinj adresą ma- n.. „„„
lonėkite pranešti: V. Jakui, 6736
S. Campbell Ave., Chicago 29, III.

Jieškomi 1) ANNA PAULE 
KAITĖ USONIS, gyv. Detroite ar

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

modern. įrengtu butu rūsy. 2 autom.
Philadelphijoje. 2) 
ZIMIERAS KASI

VINCAS ir KA 1,111 r- saražas- Atsineškite rankpini-
SILIAUSKAI, ro- gius. Pilna kaina $26.500.

KITUR. 2-jų augštų mūr. Liąuor

karštu vandeniu. Dar yra atskiras 
sklypas. Retai pasitaikanti proga Įsi
gyti gerai išvystytą biznį.

Ant VVestern Ave. lr 44Ch Str. dvi
krautuvės ir 5 kamb. butas (3 mieg.). 
Viskas moderniai įrengta, kaip bute 
taip ir krautuvėse. Apšildymas karš
iu vandeniu. Venetian užuolaidos, 
žieminiai aliuminijaus langai ir sie
teliai. Yra rūsys. Tikrai gera proga 
norinčiam pradėti nuosavą biznį. Sa- 

nes

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S 48th a., Cicero 50, Dl.

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

ryto iki 7 val. vakaro 
Tel. OLymplc 2-5121 nuo 6 vai. 

vakaro Iki 11 vai. vakaro

-3) Z^N°‘ store ir boras l-me augšte. 8 k. bu
tiA^ -9. IKSTį.’ sun. Vmco. Itas antrame augšte. Apyl. 68-ta ir vininkas parduoda nebrangiai, 
Jieškomieji Hr žinantieji apie Ashland, biznis veikiantis nuo 1919. jau pasirengęs į kitą vietą, 
juos prašomi atsiliepti — Petras »--•<-
Kaušas, 4359 So. Talman Ave.,
Chicago 32. III.

Savininkas verčiasi kita profesija. 
Kaina už namą $24,000.

2 augšt. medinis 2-6 ir 3 kmb. Cot- 
tege. 50 pėilų sklypas su $135.00 mė
nesinių pajamų ir savininkui butas. 
Aluminum langai, garažas pilna kai
na $17,000.

ŠV. Kryžiaus parapijoje 2 augšt. me

Jieškomi VINCAS ir MINDAU
GAS MIKOLAINIAI, kilę iš Ci- 
žiškių kaimo, Vištyčio vais. Jieš
ko brolis Stasys Mikolainis ir šei- d,inis 2:4 kan,t)- *i,zo SiMymas 
ma grįžęs iš Sibiro. Atsiliepti šiuo 
adresu: Juozas Siaurusaitis, 2003 
W. Baltimore St., Baltimore 23, į 
Maryland.

Jieškomas BERNARDAS DZE- 
VELIS. . Jieško motina Emilijc 
Dzeveliene. Pažemiškių km., Dūk
što paštas, Dūkšto rajonas, Li
thuania.

Kaina $13,900,
PASITEIRAUKITE 

sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance Notary ihibllc 

So. West«*rn Ave.
I’ltosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 5 v.

Iš Lietuvos motina įieško savo ' 
dukt. KAZĖS REGINOS SKAZE- 
NAITES, gim. 1927 m., Marvelėje, ] 
prie Kauno. Atsiliepti šiuo adre
su: E. S. Maciiauskienė, Kybartų 
g-ve Nr. 30, Kaunas, Lithuania.

IOC

musų namų

MISCELLANEOUS

SILDY MA S
A. Stanciauskab inatoliuoja vi- - 

sų geriausių Amerikos firmų gazu , 
; ir alyva kūrenamus pečiua fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu-

Taip pal turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas lr pre
kybinių namų.

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdloy 5-5900

Med. bung.z>.6 k. 3 m. garažas, pil
nas rūsys, ski. 32 p., cent. šildymas. 
$1 3,600.

4 m. senumo mūr. bung. 6 kamb., 
platus sklypas — puikiai (rengtas. 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg., šild. gazu,

alum. langai, nauj. garaž. $24,000 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Ave.
Tel. GLiffside 4-7450; Res. 

YArds 7-2046

Itrigliton Barki* — mediniai namai
2 po 5 k. $12,500 arba 2 po 4 k.AUKSO KIRVĮ? , vus~<Air oonditioners) ir atliek.- geras “bi’žnts“'^/ žmonėm;

.... , .... ... . viaus skardos darbus 1 gi-osernė su įrengimais ir prekėm.
Ar matėt, ar skaitėt šitą nuosta _ butas 3-jų kamb. $2,800; mūr. 2 pot

bią gražiausių lietuviškų pasakų 154g J, 49ffo COUlt, ClCei*O 4 k. ir med. 2 po 4 k. viena nuo
knygą?

Būtinai nusipirkit! Bus džiaugsmo 
visiems — dideliems lr mažiema

Platintojams didelė nuolaida. Su
krauta:
Knyga iliustruota, dailiai Išleista Ir 
pigi — tik $2.60.

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

Tel OLynipu 6-0775 nuo 8 vaL 
ryto Iki 5 vai. vakaro.

TelefonaM nuo 5 vai. vakaro: 
OLymplc 2-6752

NAMŲ RAKANDAI 
TELEVIZIJOS, RADIJOS 
ŠALDYTUVAI 
DULKIŲ VALYTUVAI 

SKALBIAMOS MAŠINOS 
LBIKRODELIAI 
DEIMANTAI 
JEWELRY, GINTARAI 
LIETUVIŠKI REKORDAI

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Atdara pirmadienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30.

Uždara sekmadieniais
Dėl Televizijos sutaisymo — 
telefonucldt CAlumet 5-7237

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

LIETUVIU STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Buiiders Gen. Contractors 

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus gydytojų'ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės Ir buto telefonas

PRospeet 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVE. 

Chicago 29. IIL

Reikalinga moteris lengvam na
mų ruošos darbui. Virti pietus 3 
suaugusiems. Dirbti 5 pusdienius. 
Skambinti CE 3-2392, vakarais.

HELP WANTED — MEN

STATYSIME VAGAI, UŽSAKYMU

• NAUJUS NAMUS 
• GARAŽUS

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

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

QUALITY BUILDERS
Tel. PRospeet 6-0883

Kalbame lietuviškai

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidenciniu* ir komercinius

savybė. Pritilsime gerą pasiūlymo.
Mar<|U«-tte Parke mūriniai: 2 butu

geram stovy. $26,000, o taipgi 1 Vi
augš. 6 ir 4 k.; keletas gerų bun- __
""Se^Parke m£in^’^'mal: Nau- pasiūlo rtĮjįuTtekomį

įas 2 po 5 k. — $33,500 
$6,000; naujas 1(4 augšto
kamb. — $23,000; grosernė lr 2 butu Namų tel. Bishop 7-3840

jj . NaU- ******* a ^.savsss^sas

įmokėti duoja planus; išrūpina statybos 
- 6 ir 3 kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229

27S7 VVest 43rd Street

I.IEI Vi’hKAt DOS AGENTŪRA 
Visą rUSių apdrauuos Automobi 

lių finansavimas. Notariatas. Valsty.
bės patvirtinos kainos —1 27,000. 4 butų geros pajamos, 2

Prieš darydami apdraudas kitur , mašinų gar., centr. šild. $44,000.
pasiteiraukite pus mus. Kitur tarp lietuvių kolonijų mūri- pirrpri turfrRrMTC MiUAS__

IO5AS KIRVĄlTlh niai: 4 butų 2 po 5 k., 2 po 4 k CICERO. MURINlis NAMAb.
VVAlbrook >-567i j Garažas. Centr. šild. 2 sklyp.. $19,000- '6 kmb. Arti 50th ir 22 St. Garažas.

IVI'EKKIATI. I.NSLKAM’E AGENCY taverna lr 3 butai, rūsys, garažas Karštu Oru apšild. Spintos Virtu- 
6108 S. Ashland Ave., Clilcago 36, Iii.; $12,500; 4 butų, rūsys. pastogė. v~ie $17 900 1/3-dali įmokėti.

_______ $16,500; stiprus mūras: taverna Ir d • Y ------ <_ L. —

Pirkit Apsaugos Bonus! Skelbkitčs "Drauge”!

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Mamų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
6245 S. VVestern Ave., Chicano 36, III

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

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., Chicano 32, III

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

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

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

GENERAL
FACTORY

Age 18-45
* PIEGE W0RK

* DAYS

* STEADY

Skilled and Semi-Skilled.

Apply in Person 

8:30 a. m. to 4:30 p. m.

Wl LSO N 
ATHLETIC 

GOODS
8840 W. Palmer 

RIVER GROVE, ILUNOIS 
MR. E. W PAUL

REIKALINGAS BERNIUKAS 18 
ar 19 metų amž., mokyklą baigęs.

5 butai. $25,000, S įmokėsimas SVOB!?£A 6013 Cermak Rd. BI- nuolatiniam darbui. Išmokysime pre- 
~ 1 kiauti moteriškų rūbų vilnonių me

džiagų krautuvėje. Reikia kalbėti 
angliškai lr lietuviškai. EDWARD 
SHAPIKO, Ine., 327 W. Jaekson Blv. 
flešt. uždaryta.

I’a.jamų virš $4,000

VENTA
4077 So. Archer Ave.

I.A fayette 3-3881

McHENRY, ILL 
McCullom Lake.

Nebaigtas namas. Mainys į skly
pą. “Restrieted” Slavų apgyventa 
apylinkė. Kreiptis į MARSHA,

Tel BEveriy 8-4900

Gražioje vasarvietėje (Michiama 
Shores) parduodami du sklypai. 
Kaina $2,000. Blokas nuo Michi
gano. Vanduo. Elektra. Informa
cija; Tel. East Chicago 1502-J.

shop 2-2162.

DOMESIO

RASTAS moteriškas laikrodėlis 
Marąuette Parko apylinkėje.

. REpublie 6-6245 SKELBKITES “DRAUGE”

HELP WANTED — FEMALE

Aloje nekilnojamo turto pardavimo 
Įstaigoje pM-kant ar pard«odant. Jū
sų laukia greitas lr teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
RF.AL ESTATE HALES 

2SOO W. 59th St. Tel. PRoapect 8-5454

IANUOMIJOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI I
Ts’-pininksuj&me butų išnuomavi

mai. Patarnavimu veltui. Turima 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Eatate
591S Ho. Wee<4-rn. PRotųMv-t 9-2934

IMMEDIATE DPENINGSI 
REGISTERED 0R GRADUATE NURSES 

WITH IOW COST 0F LIVING 
WADENA UNION HOSPITAL

Room—board and laundry for $53.00 monthly. Salary from $255.00 
to $280.00 month pins autom a tie increaaes. Higher salary arrange- 
ment after Januar> 1958. Paid holiday* — siek leave and all hos- 
pital benefits. — Permanent positlonH and wonderful working con
ditions.

Write — Come or phone Miss L. M. Peltier, R.N.
,W0RK IN CANADA AT HIGH SALARY

WADENA, SASKATCHEWAN, CANADA

HEIJ* W ANTED — MEN

PIPE WE L DE R S
TOP EXPERIENCED ONLY 

Compressor Station, Doyleatown, Ohio
Union job, 48 hours per week, double time for overtime over 40 
hours. Uphill Welding $3.54 per hour, "4 to 5 months duration”. 

Mušt have Travel Card.

Call collact J. D. COX, Doylestown, Ohio
Phone days: OLdfleld 8-4481 — Nights OLdfleld 8-3813

iAiiiinmu.il


Trečiadienis, 1957 rugsėjo 18

v

DIENRAfiTLS DRAUGAS, CHICAGO, LbUNOTS

Didž. Britanijoje
PRADĖTI NAUJI MOKSLO METAI

Rugsėjo 1 d. Bradfordo lie- perCjo i kita. salę, kur Voicekaus 
tuvių mokykla pradėjo naujus kas nuosavu aparatu parodė 
mokslo metus po neilgų vasa- “Orleano mergelės“ filmų, o mo 
ros atostogų. • kytojai su tėvais toliau svars-

Tų dienų pamaldų metu kun. tė mokyklos reikalus'. Pirminin 
kapelionas ragino visus tėvus, kauti buvo pakviestas tėvų ko- 
turinčius mokyklinio amžiaus miteto pirm. F. Liktorius. Pir- 
vaikų, atvesti juos popiet į mo- miausia buvo perskaitytas mo-1 
kyklą, kur jie galėsią pabend- kyklos vedėjo sudarytas statu- į 
rauti sa vienamžiais draugais tas. Dėl jo nuomonėmis pasikei 
ir šiek tiek daugiau apie savo į tė senas mokytojas V. Ignaitis 
tėvų kraštą sužinoti. ir tėvai — Kasantis, Medelis,

Lietuvių namuose nedidelė sa- Elvikis ir Šilingas. Visi pabrė- fc,r(£ Mas*** kur* Roston * New 

lė buvo pilnintelė tėvų ir vaikų. kad svarbiausias, mokyklos York transportinis lėktuvas nu- 
Ypaė gausu buvo čia gimusių, uždavinys auklėti vaikus lie-
kurie dar gerai kalba lietuviš- į tuviškoje dvasioje. Tai gi nepri- 
kai. Iškilmingąjį posėdį pradėjo į klauso statutui, o mokytojų ir 
mokyklos vedėjas J. Varanavi- j tėvų glaudžiam bendradarbiavi-

ir stengtasi sudaryti nuotaiką kai žuvo 38 metų lietuvis Vin- 
ne riksmu, bet menišku išpildy- cas Arbataitis. Velionis, ilgų lai
mu. kų jautėsi prislėgtas įr nelaimin-

K mcertą paįvairino Nottingha gas. Gyvenimas jam atrodė sun- 
mo tautinių šo.dų šokėjų būre- kus ir nepanešamas. Nepajėgęs 
Iii, vadovaudamas D. Fidlerie- valingai kovoti su gyvenimo 
nės. Gražiai akordeonu grojant kliūtimis, dvasioje palūžo ir per 
V. Fidleriui, šokėjai sutartinai anksti paliko šį pasaulį, 
ir gražiai pašoko Š. štą, Lenciū- velionies

I v AH .
.(.* Tat ;■

gelį, Rugučius ir Kalvei}.
Po meninės dalies lietuviai tu

rėjo progos tarpusavyje pasikal 
bėti, pamėginti laimę lošime 
ir pašokti.

Sekmadienį šventė buvo tęsia
ma St. Patrick’s bažnyčioje. 
Kaip retai Anglijoje pasitaiko

Amerikoje gyvena 
motina ir artimesnieji giminės, 
kurie nekartų jam ištiesdavo pa 
galbos rankų. A. a. V. Arbatai- 

i tis buvo palaidotas rugsėjo 12 d. 
• W. Bovvling kapinėse, kur pas
kutines apeigas atliko kun. J. 
Kuzmickis.krito rūko metu. Dešimt asmenų

žuvo, įskaitant pilotą ir .įo pa- ,
gelbininkų. Lėktuve buvo 21 kelei- bažnyčioje darbavosi net penki. • Indija nori puses biliono do
vis. (INS) kunigai — J. Gutauskas, Kaz. leriM paskolos iš Jungtinių Ame-

cius, kuris pranešė, kad nuo mui. /. Ignaitis įskėlė reikalą žo(jžiais. Pasidžiaugęs gausiai su maitig įr j Kuzmickis Žmonėms • Jordanas paskelbė kad iis 
šio rudens lietuvių mokykloje vaikus nuo mažens pratinti prie . . , . . ,. . . . , . jmaius lr tkUzmiCKis. zimontr.is Jordanas paskelbė, kad jis
veiks trys skyriai. Juose mo- spaudos, užsakant jiems vaikų sinn usiaas ’e uviais, pa vu; .e ; naudojantis proga ir einant iš- nesirengia kištis į Sirijos reika-
kys šie pagrindiniai mokytojai: Į laikraštėlį “Eglutę” ir naudojant S ai. , ./ pažinties, iškilmingas Mišias pra lūs, nors ir kas ten bebūtų.
O. Peleekienė, R. Balsienė, J. : jį kartais ir pamokų metu. Sta-Į nait? lš Bradfordo- Paskaitinin- dėjo aukoti iš Vokietijos atva'-j
Varanavičius ir A. Balsys, j tūtas buvo priimtas, paliekant ^as trumpai peržvelgė laisvus žįaVęS čia kurj laiką pagyventi
Jiems talkininkaus ir kiti mo- programos reikalus mokytojų I Lietuvos laikus, paskui perėjo kun Kaz Kuzminskas. Mišių
kytojai, tarp jų — kun. Kuz-. tarybai. į dabartinę pavergtos Lietuvos metu giedojo tas pats Šv. Cecili-
mickis, kuris mokys vaikus ti- Svarstant einamuosius reika- padėtį’ Pasiremdamas gausia jos choras. parnoksją apįe gvč.
kėjimo tiesų. Ragindamas tė-, iškilo aktualus piniginis rei. medžiaga, vaizdžiai atvaizdavo | Mariją ir Lietuvos pasakė
vus remti mokyklą, o vaikus — Ralag Kagoje sušeipUs mokyk- gyvenimo sąlygas Lietuvoje ir i kun j Gutauskas. Pamaldos bu
?ie< .nep.ra. Pa™° pa lą kaikurioms organizacijoms, tremtyje, Sibire. Lietuviai visur j vo pabaigtos palaiminimu ir 
kvietė tarti žod) kun. kapelioną yr& gvarų Tačiau to perma- kovoja dėl vaikų sielos, dėl tau-:Tautos himnu.
ir rašytoją . pa j. u prisi- ža eg tuoj reikia mokėti už pa- tinės dvasios Sibire — dėl gy-1- Chor išleistuvės ivvkn St 
mme rugsėjo 1 d Lietuvoje ka intas lentas. be norima bSs jr žmoniškumo Mes. gv., <;ho ° ,sle,stuv's , S‘'
da ten užvirdavo intensyvus dar . , .. ... . J Patrick s mokyklos valgykloje,
bas visose mokyklose'ir pasi- ven”,žsienyje-turžt™e 3emtia! kur jo dalyviai su nottmghamiš-
džiaugė, kad lietuviai tėvai ir ™°"Uno^ Zu raU , kiais pavogė pietus ir pasidaii-
svetur rūpinasi lietuvišku vai- Kun Tapelionas šiū^ė kad r. ""u ° daUgi“U 1 no mintimis. Programą pravedė
ku lavinimu bei auklėiimu omo KUI?- RaPellona3 siuie, Kaa mo kuryblskai dirbti. Daugiau vie-i, T „ ... ..... O1
ku lavinimu bei auKiejimu, o mo R gu vaikajs surengtų. kui -į ailtai.imn rpiVptlI ,aiJ kun- J Kuzmickis, iškėlęs Sko
kytojai nesigaili laiko ir poilsio, _ ... . . . nybės ir šutai įmo reikėtų taip
kad šį tą padarytų bendriems

t

A.

FRANK DIKTUS
Gyveno 4558 So. Paulina SL

A. A.

SESELĖ M. ALEKSINA
(VINCENTA GLOB) TE)

Mūsų niyliuia Seselė mirė l.onlto li
goninėje Chicago, III., mtti'nil., rugsėjo 
17 d., 1957 m., 9:25 vai. jyto. A.a. Sese
lė gimė Lietuvoje 1 894 m. birželio 29 ii . 
duktė Antano ir Rozalijos Laurinaitytės.

į vienuolynų. įstojo iš šv. Antano pa
rapijos, Cieeroje. Vienuolyne išgyveno
36 metus.

Paliko nuliūdime šv. Kazimiero sese
rys, brolis Antanas, brolienė Magdalena, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Laidotuvės įvyks šeštad., rūgs. 21 d. 
Gedulingos pamaldos prasidės 9:30 vai. 
ryto šv. Kazimiero Seserų koplyčioje, 
2601 W. Marųuette Kd., Chieago, III. i’o 
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Prašome gimines. Seselės draugus ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir pa
simelsti už a. a. Seselės sielų.

šv. Kazimiero Seserys ir Globių seimu.

Laidotuvių direktorius Antanas B. Pet
kus.

mūsų reikalams.
Po oficialiosios dalies vaikai

kydami, žmonės kartu palaikys ’ muose sluogsniuose. 
ir mokyklą. J. Ks.

1 kai jis su daina ir giesme popu- 
larina Lietuvos vardą svetimųjų 

Po to gausiai susirinkusius «e Urpe savuosius tautiniai stip
tuvius sveikino Škotijos lietuvių j

IS ARTI IR TOIJ
BRAZILIJOJ

J dvasios vadas kun. J. Gutaus 
kas. Nurodęs pavyzdžiu šv. Ce 

Šimoni. Sveikinimo žodį tarė Lie cilijos choro dalyvius, kurių da

Į rina. Linkėjo ir toliau dirbti, ne
užmigti ant laurų ir vėl kada 
nors aplankyti šią Anglijojs da
lį. Be to, kalbėjo kun. J. Gutaus 

lis gimusi Škotijoje, ragino sek- „as Q Kairiakštienž, kun Kaz
ti jų pavyzdžiu ir kovoti dėl au- Kuzminskaa pasidžiaugęs Angli 
gančiosios kartos lietuviškos į 
dvasios. Visus susirinkusius pa-

_ ' tuvos. konsulas Al. Polišaitis ir 
_ Sao Paulo estado švente. | kaitą apfe jvairaua tlpo iš.

Liepos 9 d. sukako 25 metai, ,aik- dr EIiziejus Drau.
kaip paukštai sukilo prieš tede- Meninę aUikp solistas
ralinės vyriausybės diktatūra. Kazimleras Ambr0Zeviėius tfuo- 
Kova truko 72 dienas. Toje ko- ,aiw s sudainuodamas Sas. 
voje. kaipo sukilėlis, dalyvavo, I nauako „Skubink prie kryžiaus.. 
tarp kitų lietuvių, ir mūsų kolo- |Kačanausko ,.Oj Debiu.
nijos solistas Kazimieras Am- ,antas Viktoras G Saltenis ga. 
brozevičius. Nors pąulistai .r j na vykusiai sudainavo Gailevi- 
pralaimėjo, bet liepos 9-ji liko^,au3 rnaršą Dariaus ir Girėno 
kaip kovos už išsilaisvinimą iš i garbei, Sasnausko “Mano gim- 
diktatūros, viso estado šventė. tinė” ir Šimkaus “Oi greičiau”.
Ji yra įrašyta į estado konstitu- jam akomponavo jo mokytojas 
ciją. Šiemet šios sukakties sidab Cesar Hoffberg. Poetė Mg. Vin- 
rinis jubilėjus buvo švenčiamas kšnaitienė padeklamavo savo ei- 
visą savaitę. Tarp kitų parengi- lėraštį apie minimus mūsų did- Į 
mų buvo suruoštas Paęaembu vyrius lakūnus. Nijolė Bortke-i . 
stadione muzikos ir tautinių šo- j vičiūtė padeklamavo eilėraštį a- ^es^e’ a 1 imas a iau niuan 
kių festivalis, kuriame dalyvavo pie Lietuvą. Be to, mergaičių į as ™enis as- ra e.l£s 
ir lietuviai. Moksleiviai ateitinin- Į kvartetas (Monika Jonavičiūtė1 Teve musų giesme, choras pa-

veikino ir vietos kapelionas kun. 
J. Kuzmickis, džiaugdamasis vi
sų nuoširdžia parama ir sutari
mu. .............

Meninėje dalyje klausytojai1 
po metų pertraukos vėl turėjo 
progos paklausyti šv. Cecilijos 
choro, vadovaujamo p. Ap. Var-I 
naitytės-Mullen, koncerto. Per 
tuos darbo ir pasiaukojimo me
tus choras padarė didelę pažan
gą: jo tarsena žymiai taisyklin-

jos lietuvių veiklumu, kun. A. 
Gėryba ir kiyi. V. Kamaitis. Pa
baigoje choro dirigentė p. Mul- 
len padėkojo už gražias vaišes, 
už pakvietimą ir moralinę pa
galbą.

— Mirė a. a. V. Arbataitis.
Rugsėjo 7 d. Bradforde tragiš-

MipS rugsėjo 14 d., 1957 m., 
8:45 vai. ryte, sulaukęs 68 m. 
amžiaus.

Gintė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 48 m.
Pasiiko dideliame nuliūdime 

dukterys: Lucy Scliniitt, žentas 
Leroy, anūkas Leroy, Jr., Lil- 
liaii Hendry, žentas ftobert, 
inūkui Robert ir Russell, bro
lio duktė Sophie Dzendolet ir 
josr vyras Adam, brolio sūnus 
Alek Diktoy, pusesere Jose- 
pbine Grigaliūnas, jos vyras 
t'iiailes, pusbrolis Alek Ambert 
ir .jo žmona Magdalena ir jų 
šeima, daug kitų giminių bei 
draugų ir pažįstamų.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
draugijoje ir Unity Pašalpos 
klube.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koDlyčioje, 4605 So. 
Hermitage Ave. Laidotuvės į- 
vyks ketvirtadienį, rugsėjo 19 
d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę lieka: dukterys ir vi
si kiti giminės.

lAid. direkt. John F. Eudei
kis, tel. YArds 7-1741.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

s

6812 S0. WESTERN AVE. M!0 S0. 50th AVE 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108, 3-2109

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 DIEN£ IR NAKTĮ

kai pašoko Malūną. Kat. B-nės ’r Elena, Irena ir Julija Šimo- 
choro dalyviai pašoko pritarda- nYtės darniai padainavo dvi 
mi daina, Kalvelį. Akordeonais dainas “ "Tėviškėlė” ir “Vežė 
grojo Jonė Paukštytė, Rožė tu-1 manTe .iš nam<’; Minėjimas baig- 
belytė, Irena Adomavičiūtė, Vin1as Lietuvos įmnu.

cas Bilevičius ir Barscevičius. 
Lietuvišką programą paruošė 
taut. šokių vadovas J. Guiga, 
technišku suorganizavimu rūpi
nosi Aldona Gudanavičiūtė. Mū
sų jaunimas dalyvavo šioje šven 
tėję tautiškais drabužiais pasi
puošęs, atsinešdamas į stadioną 
lietuvišką trispalvę. Ši progra
ma buvo transliuojama per vi
sas radijo ir televizijos stotis. 
Galimybę pasirodyti išrūpino Al 
fonsas 2ibas. Programos žiūrėjo 
virš 50,000 žiūrovų.

- Brazilijoj lankėsi Portuga
lijos prezidentas gen. Craveiro 
Lopęs. Jo lankymosi Sao Pauly- 
je proga buvo visas miestas iš
puoštas jo portretais ir Portu
galijos vėliavomis. Buvo suruoš
ta įvairios iškilmės bei priėmi
mai. Visuose oficialiuose priėmi
muose, kaip Lietuvos atstovas, 
dalyvavo Lietuvos konsulas Sao 
Paulyje Aleksandras Polišaitis.

— trankėsi kun. Bukauskas. 
Kun. AntanAs Bukauskas, St. 
Louis miesto, Amerikoje, gyven 
to jas, atostogų metu aplankė 
Pietų Ameriką ir porai dienų 
buvo apsistojęs Sao Paulo mies
te.

— Dariaus-Girėno minėjimas.
Šį minėjimą suruošė visos orga
nizacijos. šventė pradėta pamal 
domis bažnyčioje, o popiet visi 
Susirinko* Vila Zelinon Seselių 
Pranciškiečių salėn Oficialiąją 
dalį pradėjo kun. P. Ragažins- 
kas, pakviesdamas pranešėju P.

žėrė visą eilę dainų: Didis Vy
taute, Gimtinė šalis, Mes padai
nuosim, Vai dariau dariau, Se
novės daina, Karveliai, Vėjužė- 
lis, Treji gaideliai, Betekanti auš 
relė, Oi žiba, Anoj pusėj ežero, 
Šviesi naktis, Siuntė mane mo
tinėlė. Visos dainos buvo atlik
tos giliai įsijautus, įsigyvenus

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Įspūdinga šventė Nottin- 

ghame. Rugsėjo 7 diena buvo 
saulėta, bet labai vėjuota. Smar 
kūs vėjo gūsiai draskė nuo mo
terų galvų skareles, bloškė į ša
lį nustebusius motoristus.

Tačiau tokiu oru iš visų pusių 
skubėjo lietuviai į Nottinghamą.
Iš Škotijos specialiu autobusu 
važiavo gausus šv. Cecilijos cho 
ras, iš Coventry — speciali eks
kursija, atskiros mašinos iš 
Ketteringo, Derby ir kitur. Visi 
skubėjo į Tautos šventės iškil
mes, į didelę ir erdvią Sycamour 
mokyklos salę.

Pagaliau atėjo vakaras. Salė-1 BEVERLY HILLS GELINY6IA 
je susirinkę žmonė. nuščiuvo nu Gertauai0> da veJt„rtų ban.

. ..x .xi.., ... _x.i_ laidotuvių ir kitų papuošimų.
2443 West 63rd Street 

Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO) 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIRI 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street
Tel — CEdarcrest 3*6335

Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA® EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Besteni Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpublie 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kuris fyrens kitose miesto dalyse; (susime 
koplyčia arčiau jūsų namų.

aseaarvavsmmOTe*—~

tilo. Priekyje, už iškilmių stalo, 
pasirodė pirm. Kz. Bivainis ir 
prabilo ugningais, uždegančiais

imiinminiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiii
RADIO PROGRAMA

Liet. Kadio Programa ifi stoties 
WLYN, 13 6(1 kil. sekmadieniais 2:30 
— 3:00 vai. popiet: liet. muzika, dai
nos ir MagdutAs Pasaka. Biznio rei
kalais kreiptis į Steponų Mink,;. 
Paltie Florist, Gėlių ir Dovartų Krau
tuvė, 503 E. Broadway, So. Roston 
27, Mass. Tel, So 8-0489. ' Ten pat 
gaunama laikraštis "Draugas". 

Illlllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllillir

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 691h St. RE. 7-1941

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias!Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

1 tį. Reikale šaukti 
1 mus.

v sos e Chicagos ir, 
Roselando dalyse ir, 

tuojau patarnaujame.,

Pranešame giminėms ir pažįstamiems kad, sulaukusi gi
lios senatvės, rūgs. 15 d. vakare mirė

Adolfina Motuzienė - Pliuškevičienė
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6H45 So. 

Western Ave. Rūgs. 19 d. 8:30 v. r. kūnas iš koplyčios bus 
lydimas j švenč. P.M. Gimimo bažnyčią, kur įvyks gedulin
gos pamaldos. Po pamaldų kūnas bus lydimas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus Antanas ir ,marti Aldona Motuzai, duk
ros Paulė Skurdelienė ir Jadvyga Bukšaitienė.

Laidotuvių direkt. tel. PRosptct 7-8600 ir 8601.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKI8 (PATCH), Vlce-Prealden*

6819 So. Western Ave. Tel. GRovehill 6-3746

j

į paminklų patalpas Ir atgal mas visuomet parūpinama 
' tranaportaclją automohtllu.

Atdara kaadlen Ir aelunadlenlala nuo 9 vai. ryto Iki t va), popiet

ISHIRINKITF DABAR _ RDM PAHTATYTA KAPINIŲ DIENOJE 1 
JOKIO (MOKIJIM* HITMOKfwmr. KAPINIO DIENOJE.

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

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S.HAKSTEI) STREET Tel. V Arda 7,1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-118S 1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO. III Tel. OLymplc 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpuhlk 7-1213
2814 W. 28rd PLACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1124 S 50«b Ave OLympic 2-5245 ir TOvvnhall 3-96X7
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Čikagiečiai palankūs 
Haggerty

Chicagos pervežimų unijos 
darbininkai .ryšium su artėjan
čiais rinkimais į jų unijos pre
zidentus, paskelbė, kad jie ne
atšaukia savo liepos mėn. 12 d. 
pareikšto pritarimo kandidatui 
Hoffai, tačiau čikagiečiai delega 
tai, kurių bus 180, rinkimuose 
neturi pareigos balsuoti už Hof- 
fą. Šis naujas mostas aiškina
mas didėjančiu prielankumu 
Haggerty kandidatūrai. Chicago 
je tos unijos narių yra 35,000. 
Hoffa yra susikompromitavęs 
per valdžios komiteto tardymus, 
kuriuose išaiškėjo jo suktas el
gesys.

Jagiello išteisintas
Panaudojus melų detektorių, 

nustatyta, kad Theodore Jagiel
lo, buvęs kalinys ir įtariamas 
naujuose nusikaltimuose, nėra 
nužudęs Juditos Andersen.

Streikas pasunkino 
telefonavimą

Streikuojant Susižinojimo uni 
jos darbininkams, pasunkėjo te
lefoninis susisiekimas su asme
nimis, gyvenančiais toliau nuo 
Chicagos, kadangi ir kaikurių 
kitų unijų darbininkai, solidari
zuodami ’su streikuojančiais, nė
jo į darbą pro piketuojančių li
aujas.

Mokė sūnų vogti
Chicagos teismas rado kalta 

35 metų amžiaus moterį Jean- 
nette Gruska, gyvenančią 7005 
S. Halsted. Ji savo jauną sūnų 
ir kitą berniuką mokė vogti iš 
krautuvių. Jos namuose rasta 
pavogtų daiktų maždaug už $2, 
000. Svetimam berniukui, kuris 
lydėdavo ją ir jos sūnų į tas va
giliavimo išeigas ir padėdavo 
vogti, buvo kiekvieną kartą mo
kama nuo pusėg dolerio iki 75 
centų. Jie taipgi apkraustydavo 
automobilius.

X Chicagos Apygardos Ku
nigų Vienybes susirinkimas sau 
kiamas rugsėjo 23 d. 2 vai. 30 
min. p.p. šv. Antano parapijos 
klebonijoje, Cicero, III. Tai svar
bus priešseiminis pasitarimas. 
Kviečiami visi dalyvauti.

X Sv. Jurgio parapijos Mo
terų klubas ruošia kaip ir kiek
vienais metais, vakarą seselių 
mokytojų aprūpinimui maistu. 
Visi parapiečiai, ypač tėvai, ku
rių vaikučiai lanko šią mokyklą, 
prašomi dalyvauti. Galima at
nešti negendančio maisto (ke- 
nukuose ar stikliniuose induo
se) arba galima duoti ir pini
gais. Šis paruošimas daromas 
rugsėjo 18 d. 7:30 vai. parapijos 
mokyklos patalpose.

X Kun. Jonas Bacevičius, ku 
ris dabar klebonauja Šv. Boni
faco paarpijoj, Kintyre, N. Dak., 
kelioms dienoms buvo sustojęs 
Chicagoje, aplankė gimines ir 
pažįstamus, o pirmadienį lėktu
vu išskrido į New Yorką, kur 
turi artimesnių giminių. New 
Yorke pabus iki rugsėjo 26 d. 
New Yorke yra sustojęs 19 
Chestnut Str., Brooklyn 8, N. 
Y. Kun. Bacevičius darbuojasi 
jau ketverius metus tarp vokie
čių ūkininkų.

X Metų ketvirčio pasninko 
dienos trečiadienį, penktadienį 
ir šeštadienį. Trečiadienį ir šeš
tadienį leidžiama valgyti tik sy
kį mėsiški valgiai.

X Marija Linkevičiūtė, bai
gusi Marijos Augštesniąją mo
kyklą ir Genovaitė Antanaitytė, 
baigusi Švenčiausios Jėzaus Šir
dies Augštesniąją mokyklą, su 
pagyrimu išlaikė egzaminus į 
Chicago Conservatory of Music 
mokyklą, kur lankys muzikos 
mokytojų kursus. Abi panelės 
yra Alice Stephens ansamblio 
narės ir jų repeticijos su an
sambliu joms bus užskaitoma 
kaip muzikos kursų dalys. Alice 
Stephens, ansamblio vedėja, yra 
balso mokytoja Chicago Conser
vatory of Music ir Marijos Augš 
tesniojoje mokykloje.

X Operos solistė Salomėja 
Valiukienė dainuos pirmame šio 
sezono baliuje, kurį ruošia Lie
tuvos Gailestingųjų Seserų są
junga. Balius įvyks šių metų 
spalio 12 d. 8 vai. vakare Wes- 
tern Ballroom salėje.

X LRKSA Chicagos apskri
ties paskutinis susirinkimas pra 
ėjo gyvai, kuris sprendė įvairius 
Susivienijimo reikalus, išklausė 
informacijų ir aptarė didžiojo 
namų pašventinimo proga vyk
domo vajaus klausimus. Nutarė 
ir išrinko kiekvienai kuopai ry
šininkus, kurie patars bei padės 
kuopoms įvairiuose reikaluose. 
Ryšininkais išrinkti: 15 kuopai 
P. Ličkus, 16 — Bacevičius, 29 
— P. Ličkus, 33 — L. Šimutis, 
39 — K. Kleiva, 48 — kun. P. 
Patlaba, 85 — St. Juška, 88 —
L. Šimutis, 95 — F. Sereičikas, 
100 — L. Šimutis, 101 “A” — 
A. Poškienė, 101 “B” — K. Klei
va, 117 — A. Poškienė, 303 — 
K. Rubinas. Š. m. rugsėjo 20 d. 
(penktadienį), 7:30 v.v., Liet. 
Vyčių salėje įvyksta įdomus aps 
krities susirinkimas, kuriame vi
sų kuopų valdybos ir ryšininkai 
padarys pranešimus iš veiklos 
ir paskelbs pirmuosius vajaus 
davinius.

X Šv. Jurgio parapijos pra
džios mokykloj, lituanistinėj kia 
sėj, lietuvių kalbą dėstys moky
toja p. F. Tarulienė. Norėtume 
atkreipti gerb. tėvų dėmesį, kad 
ir pįrmojo skyriaus vaikučiams 
bus leidžiama lankyti lituanisti
nę klasę.

CHICAGOS ŽINIOS

X Irena Jakušovaitė ir Kle
mas Jurgėla priims moterystės 
sakramentą Švento Kryžiaus baž 
nyčioje šeštadienį, rugsėjo 21 d.. 
3 vai. po pietų. Abudu jaunieji 
yra uolūs Dainavos ansamblio 
nariail.

X Balio Pakšto orkestras š. 
m. spalio 5 d. gros Vilniaus Kraš 
to Lietuvių s-gos, Chicagos sk., 
rengiamame linksmavakaryje, 
kuris bus Lietuvių auditorijos 
didžiojoje salėje.

X Marijos Augštesniosios mo 
kyklos Motinų klubas vaišins 
naujas studentes ir jų motinas 
sekmadienį, rugsėjo 29 d. 2:30 
vai. popiet mokyklos susirinki
mų kambaryje. Motinos nori su 
pažindinti jaunąsias studentes 
ir jų motinas su mokyklos mo
kytojomis ir mokyklos aplinka. 
Priėmimo komitetą sudaro p. 
Ben Contino, p. Calr Bayens, 
p. Thomas Ligocki ir p. W. Chu- 
ras.

X šv. Marijos Gimimo para
pijos choras, vadovaujamas An
tano Giedraičio, rengia linksmą 
ir nuotaikingą “Bunco” Party” 
spalio 11 d. vakare, šio vakaro 
pasisekimu rūpinasi uoli choro 
narė Sofija Giržadienė.

X šv. Pranciškaus Vienuoly
no Chicagos apskrities rengta
me Bingo Party A. Snarskienė 
visus maloniai priėmė ir pavai
šino namie keptais pyragais ir 
Helcn Kulhanek keptais tortais. 
Bingui gabiai vadovavo Effie 
Darack ir Adcla Snarskaitė. Vi
sas pelnas, kaip jau žinoma, bus 
skiriamas seimui, kuris įvyks 
spalio (Ost.) 6 d. 2 vai. p.p. šv. 
Jurgio parapijos svetainėje.

X ALRK Labdarių Sąjungos
pastangomis, praėjusią savaitę 
buvo pradėti naujo priestato 
darbai Senelių viloje Orland 
Park, IIL

$40 milionų miesto 
pagerinimui

Chicagos Miesto Tarybos Fi
nansų komitetas skatina išleisti 
$40,000,000 pasenusių rajonų at 
statymui, tiltams ir kitiems vie
šiesiems darbams. Lėšos tam 
reikalui būtų surinktos užtrau
kiant paskolą bonais.

Mirtys automobilių 
nelaimėse

Praeitą savaitę Chicagoje au
tomobilių nelaimėje žuvo keturi 
žmonės. Iš viso šiais metais Chi 
cagoje žuvusių jau yra 203, bet 
visgi žymiai mažiau, negu per
nai metais šiuo laiku. Tada buvo 
žuvusių 230.

Atsargumas sustabdys 
inflaciją

Buvęs Eisenhovverio ministe
rių kabineto narys M. Humph- 
rey (buvo Iždo sekretoriumi) i 
kalbėjo Chicagoje suruoštame 
respublikonų bankete, kuriame 
dalyvavo 2,000 asmenų, užsimo
kėdami po $100. Humphrey pa
gyrė Eisenhovverio taktiką, pa
brėždamas, kad taupumu .vals
tybės balanso suvedimu ir kito
mis priemonėmis galima sėkmin 
gai kovoti prieš inflaciją.

Naujas Chicagos FBI vadas
Naujas Chicagos FBI vadas 

Richard D. Auerbach jau pra
dėjo eiti savo pareigas. FIB 
įstaigoje jisai dirba nuo 1940 
metų.

Mažiau dažytos moksleivės
Chicagoje, Morrison viešbuty

je, įvyko moksleivių, mokytojų 
ir verslininkų atstovų pasitari
mas, kuriame dalyvavo apie 200 
asmenų. Nuspręsta, kad moks
leiviai,-ės, eidami į pamokas, ne 
turi nešioti tų mėlynų darbinių 
kelnių, aptemptų nertinių, netu
ri perdaug dažytis veidus. Moks 
leiviai tam pritarė. 1

Amerikiečių bendruomenės 
centras

Pietinėje Chicagos dalyje su
darytas amerikiečių bendruome
nės centras, kuriame darbuoja
si lietuvis Juozas Vilimas, anks
čiau buvęs vienas iš leidyklos 
“Fides” direktorių. Tasai cent
ras yra įsikūręs 8151 S. Cottage 
Grove ir duoda patarimus vieti
niams komitetams, planuojan
tiems veiklos programą, ugdo 
apylinkėje atitinkamą veikimą, 
organizuoja naujus komitetus, 
palaiko geresnį ryšį tarp pilie
čių komitetų ir Chicagos miesto 
labdaros -organizacijų. Tas ko
mitetas rūgs. 18 d. tarp 3 ir 5 
vai. ir tarp 7:30 ir 9 vai. kvie
čia atsilankyti apylinkių veikė
jus; priims su vaišėmis.

Kovai su poliju
Jau planuojamas 1958 metų 

vajus kovai su polijo liga. Tam 
vajui vadovauti Cook apskrity
je išrinktas Illinois parlamento 
atstovas John William Carroll.

Atominė jėgainė Chicagoje
Commonwealt’n Edison ben

drovė, sutelkusi $65,000,000 pri 
vataus kapitalo, stato atominę 
jėgainę Chicagoje. Už trejeto 
metų ta jėgainė pradės dirbti, 
ir čikagiečiai gaus elektrą iš 
spinduliuojančio uranijaus. Ta 
jėgainė bus už Jolieto, ties Illi
nois ir Kankakee upių santaka.

Atidėjo egzekuciją
žmogžudys R. D. Carpenter 

jau turėjo mirti elektros kėdėje 
už nužudymą detektyvo, tačiau 
gynybos advokatai dar surado 
kokį kabliuką teismo procedū
roj ir .mirties sprendimo vykdy
mas atidėtas iki spalio 1 d.

Naujų fabrikų už $280 mil.
Jeigu Teisingumo departamen 

tas patvirtins planuojamą Youn 
gstown Sheet & Tube bendrovės 
prisijungimą prie Bethlehem 
Steel bendrovės, tai ši pastaroji 
planuoja Chicagos apylinkėje

Margo Cole, 19 m., su dviem paršiukais. Ji kviečia visus 
į gyvulių parodą, kuri vyksta šiuo metu Pomonoje, Calif. (INS)

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Rudens rūpesčiai, šią va
sarą Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapija turėjo du didelius pa
rengimus. Tačiau, negana to, 
per praėjusią vasarą praplėstos 
ir .moderniškai įrengtos salės 
prausyklos, įrengtos pirmam 
skyriui patalpos ir padaryti kiti 
pagerinimai. Taip pat išdažyta 
bažnyčia iš vidaus ir iš lauko. 
Visas šis remontas parapijai 
kaštavo beveik keturis tūkstan
čius dolerių. Visa tai padaryta 
neužsitraukiant jokios skolos. 
Taip pat pranešama, kad rug
sėjo *10 d. pradėjo veikti prie 
parapijos pirmasis pradžios mo
kyklos skyrius, kurį lanko 28 
mok. šiam skyriui vadovauja 
sesuo M. Alfreda. Pirmojo sky
riaus lietuvių vaikai lietuvių kai 
bos pamokas turės kasdien. Jas 
dėstys sesuo M. Eucharija, Lie
tuvoje baigusi mokytojų semi
nariją. Tuo pačiu metu savo dar 
bą pradėjo ir Vaikų darželis, ku 
rį lanko 30 vaikučių. Jį veda se
selė M. Eucharija. šeštadienį, 
rugsėjo 21 d., pradeda veikti ir 
šeštadieninė lituanistikos mo
kykla. Pamokos bus pradėtos 
10 vai. ryto. Tėvai prašomi ko
operuoti ir leisti savo vaikučius 
į šią mokyklėlę. Atskirų paragi
nimų šiuo reikalu tėvams nebus 
siunčiama. Pageidautina, kad vi
si mokyklinio amžiaus vaikai 
lankytų šią šeštadieninę mokyk
lą ir mokytųsi savo tėvų kalbos.

— Auksinio jubilėjaus pami
nėjimas. Sekmadienį, spalių 6 d., 
Los Angeles liet. parapija mi
nės Seselių Kazimieriečių 50 me
tų jubilėjų, kuris taip iškilmin
gai buvo atšvęstas Chicagoje ir 
kituose miestuose, kur darbuo
jasi seselės kazimierietės. Mi-

didelius plėtimosi darbus, kurie 
pareikalautų net 280,000,000. 
Bethlehem Steel bendrovė dabar 
plieno produkcija yra antroji po 
U. S. Steel bendrovės.

Didelio tikslumo įtaisų 
paroda

Institute of High Fidelity Ma
nufacturers Chicagoje, Morrison 
viešbutyje, iki šeštadienio turi 
savo parodą, kur yra išstatyti 
nauji tos šakos gaminiai. Numa 
tomą, kad šiemet tų High Fide
lity įtaisų pardavimas JAV-se 
pasiekė $700,000,000.

Civilinės apsaugos savaitė
Šią savaitę daug kur gatvėse 

išstatytos ugniagiasių mašinos, 
paraduoja civiliniai aviacijos pat 
ruliai ir kitokiais veiksmais at
žymima Civilinės apsaugos sa
vaitė, kuri paskelbta, siekiant 
piliečius daugiau sudominti rei
kalu pasiruošti oro puolimų pa
vojams.

— Adolfina Skudzinsktanė,
Miami, FL, žinoma lietuvių vei
kėja, yra išlaikiusi valstybinius 
egzaminus iš ortopedijos. Be to, 
ji ruošiasi egzaminams chiro- 
praktikos diplomui įsigyti. Šiuo 
metu ji dirba savo profesijos 
srityje Pickwick viešbutyje, va
dinamoj “Solarium” įstaigoj, 
kaip vieno jos skyriaus viršinin
kė.

— Tarėsi Pabaltijo valstybių 
atstovai. Po ilgesnės pertraukos, 
rugsėjo mėn. 5 d., įvyko pasi
tarimas tarp trijų Pabaltijo vai 
stybių atstovų JA Valstybėse. 
Pirmasis pasitarimas įvyko pas 
Latvijos ministerį dr. A. Spek- 
ke.

Be paties šeimininko dr. Spėk 
ke, pasitarime dalyvavo Lietu
vos pasiuntinybės Charge d’Af
faires a. i. Kajeckas, Estijos ge
neralinis konsulas ir atstovas 
New Yorke J. Kaiv ir Latvijos 
pasiuntinybės patarėjas dr. A. 
Dinbergs.

Posėdis buvo sėkmingas. Jis 
vyko visiško tarpusavio susipra
timo dvasioje. Buvo svarstoma 
aktualūs tarptautinio pobūdžio 
klausimai, liečią Pabaltijo vals
tybes ir ryšyje su jais darytini 
žygiai.

Svarstoma buvo taip pat ke
letas vidaus klausimų, liečiančių 
Pabaltijo valstybių JA Valsty
bėse pasiuntinybes.

Nutarta pasitarimus šaukti 
periodiškai. Pirmininkavimas 
vyks pakaitomis. Sutarta, kad 
sekantį pasitarimą kvies Lietu
vos Charge d’Affaires a. L T 
Kajeckas .

Pasitarimas truko apie 4 va
landas.

— Nauja vilniečių vadovybė. 
Vilniaus Krašto Lietuvių sąjun
ga korespondenciniu būdu išsi
rinko naujus organus.

Centro valdybon išrinkti: adv. 
Antanas Juknevičius — pirm., 
teisin. Petras Viščinis — vicep., 
mokyt. Veronika Kulbokienė — 
sekret., dar. Marija Gimbutienė 
— ižd., ir dr. Pranas Galinis — 
informacijos vedėjas.

Kontrolės komisijon išrinkti: 
Stasys Santvaras, dantų gyd.

nėjimo tvarka: 10:45 vai. baž
nyčioje bus iškilmingos šv. mi
šios su pritaikintu pamokslu. Po 
pamaldų seselių kieme bus sve
čių priėmimas su pietumis. Vi
si lietuviai kviečiami dalyvauti, 
atnešti seselėms dovanų ir jas 
pasveikinti jų auksinio jubilė
jaus proga, nes seselės dirba 
didelį ir naudingą darbą.

— Kristaus Karaliaus minė
jimas įvyksta spalių 27 d., tuoj 
po pamaldų, parapijos salėje, 
Los Angeles. Minėjimą rengia 
parapija ir Katal. Federacijos 
valdyba.

— Visi Los Angeles lietuviai 
yra kviečiami dalyvauti įraši
niame tautybių susirinkime, ku
ris įvyks 1957 m. rugsėjo mėn. 
23 d., pirmadienį, 8:00 vai. va
karo St. Nicholas salėje, 2300 
VVest 3rd St. Los Anegles, Cal. 
Senatorius William F. Knowland 
bus pagrindinis kalbėtojas. Ki
ti žymesni susirinkimo dalyviai: 
Edvvard Shatuck, Appozo Bell, 
dr. R. Craig ir kiti.

— Prof. M. Biržiškos 75 me
tų sukaktis bus iškilmingai pa
minėta š. m. rugsėjo 28 d., 6:30 
vai. vakare šv. Kazimiero para
pijos salėje.

— Nauji lietuviai. Los Ange
les liet. koloniją vėl pasiekė nau 
ja lietuvių šeima: Daumantas 
ir Adelė Cibai, sūnus Kantrutis 
ir p. Cibienės sesutė Veronika 
Dudaitė. Jie atvyko iš So. Bos
ton, Mass. Cibai yra veiklūs ir 
susipratę lietuviai.

— Inž. Albinas ir Danguolė 
Vaičiūnai neseniai iš Chicagos 
atvyko į Los Angeles gyventi 
ir čia abu gavo savo specialybė
je darbo. Jie įsikūrė gyventi No. 
Hollyvvoode.

— Rugsėjo 17-22 dienomis 
Brazilijoje, San Paulo mieste, 
įvyksta H-sis P. Amerikos krikš 
čionių demokratę kongresas. Vi
durio Europos Krikščionių De
mokratų sąjungą šiame kongre
se atstovaus net 22 asmenų de
legacija. Septyni delegatai vyks
ta iš JAV, o kiti numatyti iš P. 
Amerikos. Lietuvių delegaciją 
sudarys dr. A. Trimakas, LKD 
Brazilijoje atstovas kun. P. Ra- 
gažinskas, žurnalistas Kazimie
ras Čibiras iš Montevideo, dr. 
E. Draugelis ir prof. A. Stonis.

Į kongreso garbės komitetą 
yra pakviesti viso pasaulio kr. 
demokratų partijų pirmininkai, 
kurie figūruoja visuose kongre
so raštuose. Lietuvius ten atsto
vauja LKD pirm. Pr. Vainaus
kas.

Ryšy su kongresu VLIKo 
pirm. dr. A. Trimakas aplankys 
eilę P. Amerikos valstybių ir ten 
esančias lietuvių kolonijas.

KAS KĄ IR KUR
— Vyresn. gletlrininklų Ir korp! 

“Giedra” susirinkimas jvyks š.m. 
rugsėjo men. 22 d., 4 vai. po pietų 
pas vyresn. giedrininkę Oną Mic
kevičienę, 6116 So. Artesian. Į- 
ėjimas iš kiemo.

Prašome ir kandidates atsilan
kyti j šį susirinkimą.

Stasė Leimonienė ir Antanas 
Matjoška. Garbės teismas: prof. 
Viktoras Biržiška, prof. Stasys 
Dirmantas ir Ona Galvydienė.

Vilniaus Krašto Liet. sąjunga 
dalyvauja Vlike ir bendradar
biauja su visomis lietuviškomis 
institucijomis bei organizacijo
mis, kovojančiomis dėl Lietuvos 
išlaisvinimo.

KANADOJ
— Vinco Krėvės vardo pre

mijos įteikimas įvyksta Montre
alyje rugsėjo 21 d. Premiją lai
mėjo Jonas Mekas už knygą 
“Semeniškių idilės”. Iš viso 
1955-56 m. literatūrinio derliaus 
buvo atrinkti 7 autoriai, kurie 
buvo laikomi kandidatais, bet, 
kai priėjo prie išryškinimo kan
didatų, iš 7 autorių beliko trys: 
J. Mekas su “Semeniškių idilė
mis”, Aloyzas Baronas su “So
du už horizonto” ir Eugenijus 
Gruodis su “Aguonomis ir smė
liu”. Plačiai aptarus, 500 dol. 
premija trimis balsais paskirta 
poetui J. Mekui. Po premijos 
įteikimo įvyks balius, į kurį kvie 
čiama visa Montrealio visuome
nė.

Geriausius savo karius Vieš
pats gauna iš kentėjimų augš- 
tumų. —C. H. Spurgeon

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

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

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A S”
4545 We»t 63rd StrMt, 

Chioagd 29, Bl. 

Platintojams duodama nuolaida

SVARBUS PRANEŠIMAS DRAUGO 
SKAITYTOJAMS

Stengdamiesi prieinamiausiomis sąlygomis teikti gausiausias 
informacijas lietuviams, mes per daugiau kaip septynetą metų lai
kėme prenumeratos kainą tą pačią, nors keliais atvejais kilo ir po
pieriaus, ir dažų, ir mašinų, ir darbo kaina. Priėjo momentas, 
kada net pati didžiausioji amerikiečių spauda turėjo pakelti savo 
prenumeratą.. Visų spaudos dalykų pabrangimas verčia ir DRAU
GĄ pakeisti kainą: nuo 1957 m. rugsėjo 16 d. už atskirą DRAUGO 
numerį teks mokėti po 7 centus, o už šeštadienių numerius (tada 
DRAUGAS būna dvigubo didumo, su kultūriniu priedu)—po 10 cent.

Metinė DRAUGO prenumerata dabar bus tokia: Chicagoje ir 
Ciceroje — $12.00, kitose J.A.V. vietose bei Kanadoje — $10.00 ir 
užsienyje — $12.00.

Tačiau visiems DRAUGO skaitytojams, kurie mokės iki š.m. 
spalio mėn. 1 d. už šių ar ateinančių metų prenumeratas, bus gali
ma mokėti dar seną kainą. Nuo š. m. spalio 1 d. visi prenumeratų 
pratęsimai bei nauji užsakymai bus priimami tik pagal naujas kainas.

Malonu mums atkreipti mielųjų skaitytojų dėmesį, kad MO
ŠŲ DIENRAŠTIS, NORS BODAMAS DIDŽIAUSIAS IŠ LIETU
VIŠKŲ PERIODINIŲ LEIDINIŲ, PASILIEKA PIGIAUSIAS 
NET IR PALYGINUS SU KITŲ TAUTŲ DIENRAŠČIAIS. Pvz. vo
kiečių dienraščio JAV-se metinė prenumerata yra $21.00, lenkų — 
$16.00, vengrų — $15.00, čekų $15.00; latvių net savaitraščio 
prenumerata daug didesnė kaip mūsų dienraščio.

Jau 40 metų, kaip DRAUGAS savo iš visur rūpestingai ren
kamomis informacijomis tarnauja didžiulei lietuvių skaitytojų 
šeimai, įvairiai talkindamas mūsų organizacijoms. DRAUGO šeš
tadieninis priedas, su moterų, mokytojų, juokų skyriais ir gau
sia medžiaga iš literatūros, mokslo, meno sričių — yra plačiau
siai skaitomas ir gražiai iliustruojamas. DRAUGAS ir toliau pa
siryžęs stengtis kuo geriausiai patarnauti skaitytojams bei ten
kinti jų pageidavimus. Nežiūrint šio visuotinio kainų pasikeiti
mo, mums malonu konstatuoti, kad DRAUGAS PASILIEKA DI
DŽIAUSIAS IR PIGIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS. Tokį 
jį pavyko sukurti dėka visos didžiosios skaitytojų šeimos prie
lankumo, kurio tikimės ir toliau, ir už tai dėkojame.

DRAUGO Administracija
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KAS TIK TURI GERA SKONI,
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 narnama ir ofisams 
įrengti.

ModernJAIdausia 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.


