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BRITANIJA IR PRANCŪZIJA GRASINA KARU
Kokia yra pensininkų ir invalidų 

būklė Sovietų Sąjungoje?
SIMAS MIGLINAS, Vokietija

MUENCHENAS. — Laisvuosius Vakarus pasiekusių asmenų 
liudijimai kalba ypač apie sunkią sovietijoje senelių ir invalidų 
būklę. Net ir karo invalidai gavę tokias mažavertes pensijas, kad 
jiems nebuvo kito kelio, kaip verstis elgetavimu. Ir pavergtoje 
Lietuvoje, kaip ir visoje Sovietų Sąjungoje, šiuo atžvilgiu nebūta 
išimties.

Dvidešimtasis komunistų par
tijos suvažiavimas priėmė nuta
rimą peržiūrėti pensijų įstaty
mą. Liepos mėnesį įvykęs Sovie
tų Sąjungos augščiausios tary
bos posėdis, vadinamoji penktoji 
sesija, priėmė naują pensijų įs
tatymą, kuriuo numatomos pen
sijos ir darbininkams, sulauku
siems senatvės arba darbe tapu- 
siems invalidais. Naujasis įsta
tymas įsigalioja šių metų spalio 
1 dieną. Pastarojo meto komu
nistinėje spaudoje gausu pagyrų 
ryšium su pensijų įstatymo pri
ėmimu.

Buvusiųjų pensijų 
mažavertiškumas

Iš aprašymų bei per radiją 
pranešimų pasitvirtina Vakarus 
pasiekusių asmenų teigimai apie 
buvusį pensijų mažavertiškumą. 
Vilniškėje „Tiesoje“ pavyzdžiui 
nurodoma, kad karo meto inva
lidai gavę pensiją, kurios apim
tis iki šiol siekusi apie šimtą rub 
lių per mėnesį.

Nurodomaa, invalidas Kųlemv-
nas, iki šiol pensijos kas mėnesį 
gavęs po 112 rublių. Atsižvel
giant į kainas pavergtoje Lietu
voje, šitos pensijos įperkamoji 
galia yra atitkmuo Lietuvos lais
vės meto darbininko uždarbiui 
rugiapjūtės metu per vieną die
ną. „Tiesa“ nurodo, jog, įsigalio
jus naujam pensijų įstatymui, 
nuo spalio 1 dienos kas mėnuo 
Kuleminas gausiąs iki 424 rub
lių. Tai yra pensija, įgalinanti 
nusipirkti porą odinių batų, arba 
apie du centnerius rugių laisvos 
rinkos kaina.

Tūla Jasaitytė iki šiol gavusi 
senatvės pensijos kas mėnuo po 
150 rublių. Nuo spalio 1 dienos 
ji gausianti 874 rublius. 874 rub
lių perkamoji galia yra tolygi 
Lietuvos laisvės meto apie 80 
litų.

Tačiau neatrodo, kad visiems 
pensininkams būtų nuo spalio 1 
dienos žymiau padidintos pensi
jos. Štai Ramygalos socialinio 
skyriaus buhalterė koresponden
tui praneša, jog iki šiol rajone 
buvę 200 įvairių pensininkų. 
Jiems kas mėnuo buvę išmokama 
pensijų suma, kuri tolygi 18,894 
rubliams. Nuo spalio 1 dienos 
esą būsią išmokama 15,114 rub
lių daugiau, negu kad iki šiol 
buvo išmokama. Taigi pensijas 
padidinus, pagal naująjį įstaty
mą 200 Ramygalos rajono pensi
ninkų kas mėnuo būsią išmokas 
ma po 36,326 rublius. Arba, jei 
visi pensininkai tame rajone gau
tų po lygiai, tai jų pensijų dydis 
būtų apie 235 rubliai per mėne 
sį, kas yra tolygu apie 8 kilo
gramų sviesto vertei.

Pensijas gaunantiems ypatingai 
nepalengvins būklės

Kainų augštumas, ypač apran
gos ir maisto produktų, ir įsiga
liojus naujam pensijų įstatymui, 
pensijas gaunantiems ypatingai 
nepalengvins būklės. Jei viengun 
giai kiek daugiau pajus palegvė- 
jimo, tai to negalima pasakyti 
apie šeimų žmones.

Vilniaus radijo pranešimu Bro 
nė Tamošauskienė, kuri yra ne
tekusi vyro, ir turi mažų vaikų, 
iki Šiol pensijos kas mėnuo ga
vusi po 225 rublius, Nuo spalio
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mėnesio ji gausianti po 590 rub
lių. Kadangi pranešime per Vil
niaus radiją nurodoma, jog Ta
mošauskienė turinti mažų vaikų, 
tai daugiskaitos vartojimas ro-į 
do, kad toji našlė gali turėti ma-, 
žiausiai du vaikus. Su 590 rub
lių pensijos, atsižvelgiant į kai
nų augštumą, ji jokiu būdu ne
galės bent vidutiniškai pragy
venti.

Dėl to sovietijoje koreguotąjį 
pensijų įstatymą tegalima ver
tinti kaip mažu žingsniu prie
kin. Tačiau toli gražu pensinin
kas nebus taip aprūpintas, kaip 
kad jis yra aprūpintas laisvose 
šalyse. Didžiuma pensininkų So
vietų Sąjungoje gaus tokias pen
sijas, kurių įperkamoji galia ne
sudarys tokių pragyvenimo są
lygų, kokias turi kad ir Vokie
tijos bedarbis, gaunąs bedarbio 
pašalpą.

Vėl susikirto
Izraelis ir Jordanas

JERUZALE, rūgs. 11. — Iz
raelio ir Jordano karinės jėgos 
praėjusį pirmadienį susišaudė 
prie pasienio. Izraelio pranešė
jas pastebėjo, kad 3 Izraelio ka
reiviai buvo sužeisti. Jordano ra
dijas pranešė: šeši izraelitai bu
vo užmušti.

Izraelio armijos pranešėjas pa 
sakė: Jordano kareiviai pradėjo 
šaudyti į Izraelio sargybinius, 
esančius savoje teritorijoje ne
toli Duweima miestelio.

Demokratai laimėjo
Maine valstybėje

PORTLAND, Maine, rūgs. 11. 
— Maine valstybė, respublikonų 
tvirtovė, perrinko demokratą gu
bernatorių Edmund S. Muskie, 
42 metų. Jis šiemet gavo daug 
daugiau balsų rinkimuose negu 
1954 m.

Maine demokratai taip pat ga
vo dvi kėdes Atstovų rūmuose 
Washingtone.

Pirmas ambasadorius

rasinės integracijos, bet jis pa
reiškė, kad Amerikos žmonės pa
miršta parodyti simpatišką su
pratimą kitų žmonių aspiracijų. 

Radford išvada: ♦
„Betkurios tautos saugumas, 

kaip visuomet yra, glūdi žmonių
BERNAS, Šveicarija, rūgs. 11.! širdyse ir mintyse

— Alfred Zehnder, senas Švei
carijos diplomatas, mokąs gerai 
rusų kalbą, paskirtas Šveicari
jos ambasadoriumi į Maskvą.
Tai pirmas Šveicarijos ambasa
dorius užsieniui.

Kalendorius

Rugsėjo 12 d.: Švč. P. Marijos 
vardas; lietuviškai: Diemedis ir 
Mantminė.

Saulė teka 6:26, leidžiasi 7:08.

— Australijos premjeras Menzies, penkių valstybių Suezo 
komiteto pirmininkas, vakar atvyko iš Londono į Washingtoną, 
kur tarsis su JAV prezidentu Eisennouieriu ir Valstybės sekreto
riumi Dulles. Pasikalbėjimo objektas: Suezo kanalo krizė.

— Jungtinės Amerikos Valstybės vakar pasiuntė protestą 
raud. Kinijai, kad ši nenori atsilyginti už Amerikos nušautą lėktu
vą praėjusį mėnesį netoli Kinijos pakrantės. Tada žuvo ir 16 ame
rikiečių lakūnų.

— Valstybės sekretorius Dulles labai nepatenkintas, kad Egip
to prezidentas Nasseris atmetė Vakarų planą sutarptautinti Suezo 
kanalą.

Prancūzijos šarvuočiai stovi Famagustos stotyje, Kipru saloje. Prancūzi 
Kipro salų ryšiiinii su Suezo krize. ' BK3L ‘

Admirolas Radford nurodė, kaip 
reikia kovoti prieš komunizmą

WHITE SULPHUR SPRINGS, W. Vju, rūgs. &. — Admiro
las Arthur Radford vakar pareiškė: jei Jungtinių Amerikos Vals
tybių jaunimas nebus stropiau mokomas ką reiškia amerikietiška 
demokratija, komunizmas gali ateiti į šįįkraštą

Jungtinio vadų štabo viršinin
kas savo kalboje, pasakytoje pie
tinių valstybių gubernatorių kon 
ferencijoje, pareiškė;. -y

„Mes negalime pašalinti komu 
nizmo paprastu pasakymu: ‘O, 
tai negali įvykti čia’. Tai gali — 
jei mes užmigsime sargyboje ar
ba neparodysime patriotinio veik 
lumo“.

Radford mano, kad šis kraš
tas netori užtektino budrumo 
sargyboje, dėl to jis pasakė gu
bernatoriams:

„Atrodo, kad mes nesugeba
me, ar esame tingūs, užtektinai 
paaiškinti, pamokyti, o labiau
sia viešai parodyti pasauliui lais
vės pagrindinius dėsnius ir fak
tus.

„Pavyzdžiui, čia namie dauge
lis jaunuolių ateina į ginkluotas 
jėgas su mažu supratimu apie 
savo pilietines pareigas. Yra per 
daug tokių, kurie nesupranta pi
lietinės atsakomybės“.

Radford specialiai neminėjo kė antrajame Europos gydytojų 
širdies specialistų kongrese.

Atvyko į JAV
NEW YORKAS, rūgs. 11. — 

Monaco princas Rainier ir jo 
žmona Grace Kelly šiandien at
vyko į Jungtines Amerikos Vals
tybes.

Oras Chicagoje
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje — rytoj dalinai 
apsiniaukę ir vėsiau.

Atidėjo atominio
ginklo bandymą

ADELAIDE, Australija, rūgs. 
11. — Britanijos numatytas ato
minio ginklo išbandymas šian
dien buvo atidėtas vėlesniam 
laikui. Atominis ginklas numa
tytas išbandyti naujoje Mara- 
lingoje.

Priežastis nenurodyta, kodėl 
atominio ginklo bandymas atidė
tas, bet suprantama, kad tai pa
daryta dėl oro nepalankių sąly
gų-

Kas kenkia sveikatai?
STOCKHOLMAS, rūgs. 11. — 

Dr. Paul Dudley White, gydęs 
prezidentą Eisenhowerį, vakar 
Stockholme pareiškė, kad persi
valgymas galbūt labiau kenkia 
sveikatai negu badavimas.

Dr. White tokią mintį pareiš-

Paslydusi plokštelė 
atnešė muzikinį 

skausmą
LONDONAS, rūgs. 11. — Kai 

Prancūzijos premjeras Mollet at
vyko čia, per Londono aerodro
mo garsiakalbį pasigirdo Jung
tinių Amerikos Valstybių him
nas. Viena eilė žodžių nuskam
bėjo per garsiakalbį ir plokštelė 
sustojo. Ir staiga pasigirdo bal
sas: „Labai atsiprašau dėl šio 
įvykio. Žinoma, turėjo būti Pran 
cūzijos himnas“.

Paskui Prancūzijos himnas nu 
skambėjo Londono aerodrome 
per garsiakalbį.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA Philip Treieaven, kuris tvarko 
Londono aerodromo muziką, pa
reiškė, kad tai buvo nelaimingas 
įvykis — „paslydo plokštelė“.

Dovana prezidentui
WASHINGTONAS, rūgs. 11. 

— JAV prezidentui Eisenhowe- 
riui įteiktas naujaš rekordų al
bumas, pavadintas „The Presi- 
dent’s Favorite Music“. Dovaną 
įteikė Arthur Fiedler, Bostono 
Pops orkestro vedėjas.

jos kareiviai ir ginklai atgabenti j 
(INS)

Senatorius McCarthy 
prašo Wilsono

patvirtinti ar paneigti
WASHINGTONAS, rūgs. 11. 

— Senatorius McCarthy (R., 
Wis.) vakar pareikalavo JAV 
gynybos sekretoriaus Wilsono 
„patvirtinti ar paneigti“ atspaus 
dintus pranešimus, kad šešioli
kai rusų buvo leista apžiūrėti šio 
krašto- slaptąją oro užpuoli
mų įspėjimo sistemą, kuri eina 
skersai Kanadą.

McCarthy JAV gynybos sekre
toriui Wilsonui parašė laišką, 
kuriame jis cituoja vakar dienos 
Newsweek žurnalo žinią: „16 so
vietų ekspertų ką tik buvo leista 
aplankyti slaptos DEW (anksty
vo įspėjimo distancija) linijos 
stotis, kurios eina skersai Kana
dą“.

Žurnalas praneša, kad ši ke
lionė buvo suruošta Kanados pa
reigūnų pakvietimu — pritariant 
Pentagonui. t

McCarthy savo laiške sako, 
kad jis yra labai nustebintas to-
kiu pranešimu ir neįtikėtina, kad ti 45 valstybių, besinaudojančių 
toks apžiūrėjimas būtų leistas. 1 Suezo kanalu, konferenciją. Lon-

iaus XII svarus žodis 
ekonomistų kongreso nariams

CASTEL' GANDOLFO, Italija, rugsėjo 11. — Popiežius Pijus 
XII vakar Castel Gandolfo vasarvietėje pasakė kalbą tarptautinio 
ekonomistų kongreso nariams, kurie iš 24 valstybių susirinkę po
sėdžiavo Romoje.

Popiežius pripažino, kad eko- </**«• j - 
nomiškai atsilikę kraštai nėra j VieSDUtlS Slldcgč

MICHIGAN CITY, Ind., rūgs. 
11. — Šiandien anksti rytą čia 
sudegė 74 kambarių Sheridan 
Beach viešbutis. Visi svečiai iš
vengė nelaimės. Septyhi gaisri
ninkai susižeidė.

be pavojaus tarptautinei taikai; 
Jis perspėjo prieš silpnojo išnau
dojimą, prisidengiant negailes
tinga laisvos konkurencijos tei
se. „Tarptautinėje erdvėje yra 
atsivėrusi didelė nesandermė 
tarp neturtingų kraštų, kurie vis
labiau jaučia savo augančius ne- Į " 
dateklius, ir tarp tų kraštų, ku
rie yra visu kuo aprūpinti su 
kaupu“.

I
Bet popiežius Pijus XII pasi-( 

sakė ir prieš komunizmą, kuris 
stengiasi prašalinti iš gyvenimo 
dvasines vertybes. Kalbėdamas 
apie progresą, Pijus XII paste
bėjo ne tik jo vertingumą, bet ir 
jo, pavojus. „Atsilikusiuose kraš 
tuose progresas yra pageidauja
mas dalykas, tačiau jeigu jo sie
kiama prievartos priemonėmis, 
jis nėra be pavojaus taikai“.

Į raud. Kiniją
HONG KONG, rūgs. 11. — 

23 Indonezijos parlamento na
riai vakar nuvyko į raudonąją 
Kiniją.

Australijos premjeras Robert Menzies atsisveikinu su Egipto prezi
dentu Nasseriu (kairėje) Kaire į»o nepavykusių derybų išspręsti 
Suezo kanalo krizę. Menzies vadovavo penkių valstybių komitetui, ku
ris buvo sudarytas 1H valstybių Ijondono konferenei joje. Komitetas 
siūlė sutarptiiutiuti Suezą, kur) Nasseris nacionalizavo liepos 26 d.

Ar Egipto prezidento Nasserio 
laikysena suartino Vakarus?

KAIRAS, Egiptas, rugp. 11. — Kas bus po to, kai Egipto pre
zidentas Nasseris atmetė penkių valstybių atstovų pasiūlymą Sue
zo reikalu? Penkių valstybių atstovai, pasiųsti Londono konferen
cijos į Egiptą, atstovavo 18 valstybių.

Nasserio atmetima3 sutarp
tautinti Suezo kanalą yra galuti
nis ir buvo išreikštas labai gru
biais žodžiais. Vertinant Nasse
rio praėjusio šeštadienio pareiš
kimą vakarietišku mastu, jį rei
kėtų laikyti provokuojančiu ar 
net įžeidžiančiu. Egipto preziden 
tas savo pareiškimą patiekė kiek 
susijaudinęs ir atrodė nuvargęs. 
Jo veide nebuvo įprastinės šyp
senos. Sakoma, kad nuovargis 
buvo atsiradęs po to, kai jis 9 
valandas dirbo ruošdamas tarp
tautiniam komitetui galutinį at
sakymą.

Visi klausia, kas bus dabar f 
Tarptautiniai stebėtojai mano,

kad ginkluoto įsikišimo iš An
glijos ir Prancūzijos pusės ne
tenka laukti. Tačiau visiems taip 
pat aišku, kad Egipto atsisaky
mas kalbėtis su tais kraštais, ku
rie naudojasi kanalu, turės rim
tų politinių ir ekonominių pa
sekmių. Manoma, kad vakarie
čiai su šiuo klausimu eis į Jung
tinių Tautų Saugumo tarybą, no
rėdami užbėgti už akių Nasse
riui, kad jis nesikreiptų į JT 
plenumą.

Nepaisant aštraus konflikto, 
nėra tikra, ar Anglija ir Pran
cūzija atitrauks iš Suezo kanalo 
tarnybos savo techninį persona
lą.

Nasserio šiurkšti laikysena su 
artino neegiptiškas tautas glau-
džiau negu betkada paskutiniais to pasiūlymą sušaukti naują
laikais. Taip pat manoma, kad 
Nasserio nesiskaitymas su Va
karais gali turėti nepramatomų 
pasekmių Vidurio Rytuose.

Atmetė

KAIRAS, Egiptas, rūgs. 11. — 
Egiptas pasiūlė naujas tarptau
tines derybas ir išrišti Suezo ka
nalo krizę. Nasseris nori sušauk-
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donas atmetė šį Nasserio projek
tą.

LONDONAS, rūgs. 11. — Bri
tanijos premjeras Edenas ir 
Prancūzijos premjeras Mollet 
vakar tarėsi, kaip Egiptą įtikin
ti, kad būtų sutarptautintas Sue
zo kanalas.

PARYŽIUS, rūgs. 12. — 
Suezo kanalo kompanija šian 
dien pareikalavo, kad 200 tar
nautojų pasitrauktų iš Suezo 
kanalo tarnybos šį šeštadienį. 
Jei jie pasitrauktų, Suezo ka
nalu susisiekimas būtų nu
trauktas.

LONDONAS, rūgs. 12. — 
Britanija ir Prancūzija vakar 
įspėjo Egiptą, kad jos panau
dos karinę jėgą, jei bus rei
kalinga apginti jų tarptauti
nes teises Suezo kanale.

Britų premjeras Edenas 
turbūt šiandien pasakys britų 
parlamentui, kad Suezo gin
čas pirmiausia bus perkeltas 
į Jungtines Tautas.

Britanijos ir Prancūzijos 
vadai dar tebestiprina savo 
sausumos, jūros ir oro jėgas 
Kipro saloje, 250 mylių nuo 
Egipto.

WASHINGTON, rūgs. 12. 
— Jungtinės Amerikos Vals
tybės vakar išėjo prieš Egip-

tarptautinę konferenciją Sue
zo kanalo klausimu.

Nesuranda lėktuvo
TOKIO, Japonija, rūgs. 11. — 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
lėktuvams ir Japonijos laivams 
šiandien nepasisekė surasti JAV 
lėktuvo pėdsakų, kuris dingo 
pirmadienį. JAV lėktuve buvo 16 
vyrų- . _ j

Brangus tiltas
BELGRAD, Jugoslavija, rūgs. 

11. — Dvylikos milionų dolerių 
vertės keturių linijų vieškelio 
tiltas skersai Sava upę, jungiąs 
Belgradą su vakarine Jugoslavi
ja, vakar buvo atidarytas. Jung
tinės Amerikos Valstybės davė 
penkis milionus dolerių tilto sta
tybai.

Pasiūlė atšaukti
ST. LOUIS, rūgs. 11. — Sena

torius Symington (D., Mo.) pa
siūlė atšaukti Taft - Hartley įs
tatymą ir apkaltino Eisenhowe- 
rio administraciją, kaip nesuge
bančią vadovauti žmonėms.
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iBiiKiiiS Neries ir Nemuno stovyklos

Redaguoju psktn. BRONIUS JUODELIS 
Adresas: 4200 So. Rockvrell Avė., Ciiieago 32, III. Tel. FR. 6-0253.

Palapinių miestą palikus
(Iš “Laisvosios Tėvynės” stovyklos)

Rugpjūčio 25 — rugsėjo 3 die skautų davė įžodžius. Beveik 
n imis S. YVco Istock, Conn., įvy- kiekvienas stovyklautojas paki- 
k") didž’ausia šiais metais lietu- lo nauju patyrimo laipsniu, ar- 
viij skautų ir skaučių stovykla ba įgijo kokią nors specialybę 
Atlanto pakrantėje. Skąučių bei kokį kitą ženklą. Viso sto- 
stovykla pavadinta Neries, o. vyklavo 130 skautų ir 118 skau
sto utų — Nemuno vardais. čių visas 10 dienų. Darbo die-

Nuo pat pirmosios dienos sto- nos savaitgalį stovyklautojų bu- 
vyklautojai griebėsi darbo — vo daugiau 300. Vietovėmis sto- 
ruoštis į augštesnius patyrimo vyklautojai pasiskirstė sekan-
laiponius, įgyti valstybinius, tau čiai: New Yorko 06, Bostono 55, ___________
tinius ir tarptautinius ženklus YVorcesterio 42, Hartfordo 23, oi. „ruo u e.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
turiu naują diaeų sunkvežimį 

ii apdraudaa
ISIS W. 91st St. Chicago, IU.

* Tel. PRescott 9-2781

BB. I. J. SIMONAITIS 
P .£.1 .IHUIIRKA gydytojas ir chirurgaa H’ttll. JUMItSKA NanjM adresas: 4256 W. 68rd St
rV, DEIMANTAI XR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 32, lll. — Tel. LA 3-8617 
-’S* r-iVES-r-J^S-TtUi

Oflao teL REllaaoe 6-4410 
Rnhl. telef. GRovebUl 0-0017 

Valandos: 1-8 p. m. lr 8-8 p. m- 
Penktad. tik po pietų. 

Trečlad. tr ieštad pagal sutarti

DR. IRENA KURAS

Vasarai besibaigiant, šių me
tų rugpjūčio 25 d. — rugsėjo 
3 dienomis Kanadoje, netoli 
Wheatley miestelio, stovyklavo 
lietuvių skautiškas jaunimas. 
Suskridę iš įvairių Amerikos že
myno vietovių, pradedant čia 
pat esančiu Detroitu ir baigiant 
tolimąja Kalifornija, sesės ir 
broliai gražiai ir naudingai pra
leido laiką didžiulio ežero pa
krantėje, gražiosios gamtos prie 
globstyje. Stovykla, pavadinta 
“Laisvosios Tėvynės” vardu, pri 
glaudė gražų mūsų jaunimo bū
rį, apie 130 stovyklautojų — se
sių ir brolių. Vėliau savaitgalio 
metu tas skaičius padidėjo net 
iki trijų šimtų. Stovyklavo vi
si: sesės ir broliai “geltonšlip- 
siai”, vyresnės skautės, skautai 
vyčiai, sesės ir broliai skautai 
akademikai, skautininkai ir mū
sų sąjungos tarybos nariai.

Stovyklai vadovavo sktn. pro
fesorius Stp. Kolupaila. Jam 
padėjo psktn. D. Pulkauninkai- 
tė. t. n. D. Tallat - Kelpšaitė, 
psktn. R. Minkūnas ir psktn. K. 
Mikėnas. Stovyklos ūkio virši
ninku buvo vienas stovyklos or
ganizatorių psktn. A. Banionis,

buvo ir tradicinis

bei įvairias specialybes. Gerai YVaterturio 23, El’zabetho 17, 
yra, kad stengiamasi žengti Brocktono 10, Putnamo 7, New

užmirštas
stovyklos laikraštėlis “Sumuš
tinis” kuris kiekviena vakara!,""'’ .---------------------------------J'T V.! oiuvyaius gyvenimas gražiai
iškeldavo visas “svarbiąsias” i a a,\S ataisPindi atoVW« laikraštėly-

pirmyn skautiškame pažangu- Haveno 3 ir Bridgeporto 2. 
me, tač,au stovyklautojų per-į Stovyklos gyvenimas gražiai

(Gydytųjų lr Chirurgė) 
KPDIKIV IR VAIKŲ TJOŲ 

SPECIALI 8TB
7166 South Westem AvenM

_______________________ (MEDlCAL BUILDING)
l-a.-W.rez, PR 0-7SM Ike.tV» n „’^/nuo 

| nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
! 6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
lll vai. ryto — 1 v. p. p. fleStad. 11 
vai. ryto lkl 8 vai. popiet.

Oflce til. RE. 7-1 IOS 
Ree. tel. VVAlbrook &-S7SB

DR. ANTANAS ALEKNA

Oflao tel. CLlffside 4-28*6 
Rezidencijos: LAfayette 8-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kaiiųuu. 47tb lr Hermitage) 

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

žino stovyklavimo džiaugsmą, piurių buvo spausdinama kiek-1 
Skautus ir skautes įvairiais klau vjeną dieną. Paskutinis unmeris 
simais instruktavo kun. St. Y-; ^us netrukus išleistas su sto- 
la, V. Cukuras, V. Paulauskas vykių vadovybės pranešimais, 
ir J. Pakalniškis; skautininkai įsakymais ir apžvalga. Vienos 
V. Čepas, L. Čepienė, K. Marijo- i dienos numeris turi 6 — 10 psl. 
šiene, A. Saulaitis, A. Matonis, Laikraštėlio redaktoriumi buvo 
V. Nenortas, E. Putvytė, Ru- r Kezys. Jam talkininkavo A. 
seckienė, Benešiūnas, V. Blium-, Jankauskaitė/ D. Glodas, G 

. feldas, R. Kezys, R. Pakalnis, Liautos, V. Janulevičiūtė, K.
Darbo dienos savaitgalio me-|V. Pileika, V. Mikalauskas; P.į Matonis, N Ramanauskaitė, A. 

fu stovykloje Įvyko Lietuvių i Avįžonis, A. Bobelis, Č. Kilulis,; Saulaitis Jr ir kiti
Skautų Sąjungos Tarybos šuva- G Kurpis, V. Stnolia, A. Sau-i Neka,bėiau lietuviškai 
žiavimas. Stovyklaujančiųjų tar laitis Jr ir A Gustaitis J>eKaiDėjau lietuviškai
pe malonu buvo matyti mūsų tvarka Y U
vyriausius vadovus: vyr. sktn. _ „ ...

Salia pažangos įvairiose prog

sumaniai redagavo brolis senj. 
Rimas Vėžys. Laužai buvo už-
baigiami trumpu stovyklos dva
sios vadovo pašnekesiu ir tradi
cine “Ateina naktis”. Negali
ma pamiršti ir dviejų paskuti
nių stovyklos laužų, kuriuos 
taip gražiai pravedė sktn. V. 
Bražėnas.

dr. V. Čepą, vyr. sktn. 0. Za ,, , -
ilskienę ir vyr. sktn. Stp. Kairį.
Taryba tikrai daug dirbo ir 
nuo ankstyvo ryto iki vėlaus 
vakaro svarstė svarbius mūsųI P»™°stų papuošimų. Įrangų, 
s-gos organizacinius reikalus. . stovyklautoja. elgesį

Stovyklą baigiant drausmingai ir gražiai.

pamatyti puikią išviršinę tvar- 
j ką, švarą, daugybę kruopščiai į

Vienas
„ , ! amerikietis skautininkas, aplan-i

kęs stovyklą, pareiškė, kad pas 
juos taip stovyklą galima su- 
tvarkyti tik paveiksluose, bet 
ne miške. Ypatingai gražiai bu'

kuriam daug padėjo s. v. skltn. svįa vįsa eįa pranešimų ir dis- V° susitvark? YVorcesterio DLK |
Č Anužis Jiems teko tas nedė-1, ? • pranešimų ir dis Gedimino, draugovė. Pažymėti-
u. Anužis, jiems teito tas neoe kutuojami organizaciniai reika-' , • ,, d™,,p,,
kingas techniškas darbas, kurį jaj paskutiniaia stovyklos nak °a talP ^at Watcr^uri° skautM 
iie taio gražiai ir sumaniai atli ,1 stovyklos nak R Marūno R Srugio išpjaug_
jie taip gražiai ir sumaniai t prie lau lvyko iskilminga Rūpintojėlis. Dėmesį pa
*°- ! ASS sueiga, kurios metu 16 se-

Stovyklautojai ir svečiai šių tapo tikromis narėmis ir 
Stovyklos programa buvo į- penki broliai davė senjoro pasi- 

vairi. Išklausyta visa eilė pa- žadėjimą. Stovyklaujančių tar- 
šnekesių: vyr. sktn. O. Zails- pe buvo nemažas skaičius aka- 
kienės, vyr. sktn. L. Čepienės,-į deminio skautų sąjūdžio narių, 
kun. Ylos, sktn. kun. Vaišnio, Savaitgalio metu stovyklą ap- 
sktn. Juškevičienės ir kitų. Ne- lankė Kanados skautų atstovas, 
buvo p amiršta ir skautiškoji Essex distrikto tuntininkas 
stovyklinės programos dalis, skautininkas Edgar Ronald. Jis 
čia sesės ir broliai turėjo pro-1 labai domėjosi mūsų stovykla 
gos daug ko išmokti ir prak- ir bendrai lietuvių skautų veik- 
tiškai atlikti. Sportas irgi buvo kia. Kanados skautų vardu jis . . ,
įtrauktas į programą, ir tinkli- įteikė gražią dovaną lietuviams 40_1ska^t]į; s.^aiį^

nis tapo vienu populariausių sto skautams.
vykios žaidimų. Kadangi sto- Stovykla buvo uždaryta rug- 
vyklavietė buvo ežero pakran- sėjo 3 d vidurdienį. Mūsų tri- 
tėje, tai maudytis visiems te- gpalve ir Kanados bei JAV vė- 
ko, kas tik norėjo, nors šakas iįavoa> kurios plevėsavo virš sto 
ežero vanduo mėgino seses ir VykjOSi buvo nuleistos. Stovyk-

ir šeštoji akademinė stovykla. 
Broliai ir sesės skautai akade
mikai turėjo savo atskiras su
eigas, kurių metu buvo išklau-

traukė ir Nemuno stovykloj iš
kastas stalas. Nevv Yorko skau
tai pasižymėjo savo gražia tra
dicija, kiekvieną dieną susiren
kant visam tuntui įr pakeliant 
bei nuleidžiant savo tunto vėlia
vą. Skaučių stovykloje savo su
sitvarkymu ir pasirodymu lau 
žuose pasižymėjo Nevv Yorko 
skautės.

“Santakos” laikraštis
Stovyklos metu įvairiomis die 
imis apie 40 skautų, skaučių, 

vyr. skaučių, sk. vyčių ir jūrų

darbą, tačiau mintyse dar gy
veno stovyklos įspūdžiais ir pn 
siminimais, tikėdami sekančią 
vasarą vėl pasimatyti stovyklo- 

brolius atbaidyti nuo didžiojo įos vadovai tarė paskutinius at- loję, kur vėl tarp palapinių _ pa
vasaros malonumo. sisveikinimo žodžius stovyklau- kils mūsų trispalvė vėliava, ir

Vakarais visi kartu susirink- tojams, kurie net nepajuto, kaip 
davo prie laužo, kur dar ilgai, greitai stovykla prabėgo. Sesės 
saulutei nusileidus, skambėdavo ir broliai pradėjo išvažinėti, grįž 
dainos ir skautiškas juokas. Ne 1 ti atgal namo prie knygų ar į

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Blvd.

VAL: 1—4 Ir 6—# 
Šeštadieniais nuo 1 lkl 4 vai. p. p, 

Išskyrus ketvirtad. lr sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES EB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenoe
Į Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-9 vai. 
i vak. Šeštadieniais 101 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: P R 8-322*
Re, telef. VVAlbrook 6-6070

kė kioskas, kuriame skautai ir 
(Nukelta į 5 pusi.)

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

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

D81 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki S vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir 
šež*ad.

Res. tel. GRovehill 0-5003

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Aveuns
(Kampas 47-tos ir Damen Avė.) 
VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-0048
______ Rez.: VVAlbrook 5-3018
Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 7 lst Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČlŪF
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•817 South Weaten Arena 
Chicago 29, III, 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublic 7-4*00 

Rezidencija: GRovebUl 0-81*1

vėl gamtos prieglobstyje skam
bės jaunatviškas skautiškas juo 
kas, lietuviškas žodis ir daina.

• a. m.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28»0C 
pas
Rodsevelt Furniture

Company 
(LIETUVIŲ KRAUTUVĖ) 
2310 West Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711
-Melito Bertulis lr Fclix Buiidouis,

» savininkai

Krautuve atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Pirmad. ir Ketvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

TeL ofiso YA. 7-6557, res. RE. 7-4B00

DR. FRANK C. KWINN
(K VILČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 We*t 479h StreM

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 8 
vai. lkl 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl 8:80 
Uždara treč. visa dieną lr ieštad. vak.

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

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

Tel. CEntral 0-22*4 
5002 VVest 10th Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—8 
Tel. TOwnliall 3-0*59 

Kitu laiku ir trečlad. susitarus 
Rezid. tel. HEnilock 4-7080

Tel. ofiso l’Rospect 0-2240
PRospeet 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEO. CHIRURGIJOS LIGOS
5700 S. VVood Street

Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki S vai. pirmad. ir penkt. 
Trečiad. ir sek. uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
' GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1053 W. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 ▼. ▼., 
Išskirus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
lkl 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PŲUmaa 6-07*0 
Buto — BEverly 8-3946

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

BPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas lr rezid.: 2410 W. Slst St 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-5677 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. ▼. Antr?, 
Trečlad. lr Penktad. 6-9 vai. vak. U 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS6255 South VVestern Avsnad

VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—t vak. 
Trečiadieniais, šeštadieniais lr 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAU 

3267 South Halsted Street
p. p. ir 6—8 ▼. vak.Vai.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartJ 
Ofiso tel. VIrginia 7-0030

Rezidencijos tel. BEveriv 8-8244
Tet ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6807

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų Ilgos lr akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer lr California Ava 

VAL.; 2—4 lr 6—8 v. p. *, 
feešt. 2—7 vai. p. p..
Išskyrus sekmadienius

Ofiso HErnloek 4-5816 
Rez. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IF VIDAUS IiIUOfl 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
Šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta. 

L I.Afay.'tte 3-4* I*
Namų — CEdarcrest 3-.780

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-2626
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

1 lkl 4 v. _ 
Šeštadieniais 1—4 n. a

TeL ofiso PRospeet *-*400
Rezid. PRospeet 0-94OU

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(V aškev lėlute)

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. Jr nuo 6-8 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
lr kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRUĘGAB 

1407 So. 49th Ct., Cicere 
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 8-8 vaL 

vak. šeštadieniais 18-8, 
Trečiad. uždaryta 

Ofiso lr buto tel. OLympio 2-1881

Ofiso tvlef. YArds 7-1160
Bevidencijos — STevrart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street
'.kampas Halsted ir 35-ta eatvB) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti | 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, {vykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben« 
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalanjamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama Skir-

f
tuma* yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojul, visada išmokėjo ir Išmoka aukštesnius dividendui 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimas. L «

Chicago Savings nno pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada Išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chleago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
Ida* pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000. 
Kviečiame viens pas mus j mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaig ą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite,

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

CURRENTLY — AUK8C1AUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID ŲP LNVESTMENtjJ SKYRIAUS.

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

D r. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medieal Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL.'2—4 p. p. lr nuo 7—a. v. vak
Trečlad. lr šeštad. Dagai sutartJ
Atostogose nuo rugsčjo 5 iki 12 d.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-22*0
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr.. Ketv.. penkt. 
nuo 9 iki II ryte ir nuo 0:1)6—8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiadt lr 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akintas, 

keičia stiklus lr rėmus.
4455 So. Oalifomia Avė., Ohicago 

šaukite VAr<l« 7-7381
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto lkl 4; trečlad. lr "*k*nad.
tik susitarus

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

x (LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West OSrd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
•kl 9 vai. Trečlad. tr šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTB

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

•usltartmą išskyrus trečladleniua
2422 VVest Marąuette Rd.

Telefonas REllance 6-1811

DR. WALTER j. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street 

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

Tel. ofiso YA 7-4787, res. PR |.1I8>

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. til)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečlad.. šeš 

tad. ir sekmad. tik pagal sutartJ. 
Jeigu neatsilieps vlršininštl telsfunai

šaukite Mldway 3-0001
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NELYGUS MASTAS kų, kuriuose prašoma rūbų, 
maisto ar vaistų, kas be abejo 
kitiems yra būtina ir neabejoti
nai reikalinga, tenka nustebti 
prašymais motociklų, o kitame 
laiške prašoma net... automobi-* 
lio. Dar kitu atsitikimu, Lietu
voje esąs tautietis gauna didelį 
siuntinį puikios juodos odos au
liniams batams ir už tai nusi
perka vasarnamį Palangoje. Aiš 
ku, tų pamačius, kitą kaimyne 
ir pavydas ima. Skubama rašy
ti Amerikon ir prašoma autove 
žirnio. Visdėlto automobilis, ta' 
ne dantų plomba.

Kai Egipto diktatorius Nasser palietė didžiųjų valstybių 
ekonominius ir strateginius interesus, pagrasindamas uždaryti 
joms kelius per Suezo kanalą, visur kyla didžiausias susidomė
jimas ir daromi skubiausi žygiai. Pagaliau, kai tarp arabiškųjų 
tautų ir Izraelio įvyko ginkluotų susirėmimų pasieniuose, taip 
pat pulta visomis keturiomis krizę baigti, tuoj pasiunčiant Jung
tinių Tautų generalinį sekretorių reikalą vietoje ištirti ir pa
daryti atitinkamus žygius.

Tačiau visai kitas mastas yra taikomas Sovietų Rusijos 
pavergtoms tautoms.

Vidurio Europoje tarp pavergtų tautų ir Rusijos jau eilę 
metų vyksta daug didesni įvykiai, kaip Viduriniuose Rytuose.
Ten prarado gyvybes ne keli laisvės kovotojai, o milionai. Ta
čiau Jungtinės Tautos neranda reikalo ten pasiųsti stebėtojus 
bei savo posėdžiuose tas problemas svarstyti. Jei kurios nors 
valstybės paskiras delegatas kartais ir prasitaria tuo reikalu, 
tai jo kalba būna nutraukiama. Argi Jungtinės Tautos yra tam 
įsteigtos, kad saugotų tik kaikurių tautų laisvę ir nepriklauso
mybę? Argi Jungtinėms Tautoms nieko nereiškia daugiau šim
to milionų Vidurio Europos pavergtų žmonių, kad neranda rei
kalo į tai atkreipti dėmesį ir dėti pastangas, kad būtų sulai
kytas tautų žudymas ir ko greičiausiai atstatyta laisvė ir ne
priklausomybė, kurią Maskvą išplėšė smurto jėga.

Negalima net minties prileisti, kad dar pasaulyje yra tokių
politikų, kurie nežinotų, kad anapus geležinės uždangos pa- mus PrieS žmoniškumą ir kai-
vergtas valstybes valdo Maskva. Ten nėra jokios laisvės bei tindamas jį aiškia ir sąmoninga ------------------------------------
pačių tautų savivaldos. tautžudyste, jo nusikaltimų tar-,

O jei kam dar neaišku, teima dėmesin paskutiniuosius įvy
kius. Pvz. Poznanėje sukilę lenkai šaukė: “Mes norime laisvės, 
rusai, kaip okupantai, turi pasitraukti iš Lenkijos ir duoti mums...
patiems valdytis!” To paties reikalauja Pabaltijo ir kitos pa- Į metals- Kaip tik dėl to žmogaus 
vergtosios tautos. Ten taip pat eina žūtbūtinė kova prieš oku- *r tolimesnio laikymo Kremliaus

MASKVOS SKRIAUDOS 
IJETUVAI

Plačiai skaitomame sekmadie
niniame žurnale "This Week” 
lenkų gen. Wladyslaw Anders 
pateikdamas išsamų ir iliustruo
tą rašinį apie sovietų “Joną 
Žiaurųjį” — Ivaną Serovą — iš
vardindamas visus jo nusikalti

TITULO SIEKĖJAI

čta matyti Mimnaugh. šeima Miami Beach siekianti būti, pripa
žinta rinktine amerikiečių šeima. Prieky yra du berniukai iš Boys 
Clubs of America, kuri jieško šeimos geriausiai charakterizuojan- 

(INS)

KUR VEDA ŠYPSNIŲ POLITIKA?
PRANYS ALŠLNAS, Toronto

siems net iki 100,000,000 dole- NiekdS nebetiki
1 rių nuostolių. Vadinasi, nebėra1 

gerų santykių tarp šių trijų Molotovo atsistatydinimas da 
NATO narių. Anglija pykstasi vė progos vienam Lenkijos dip- 
su Graikija, Turkija pagiežos lomatui Maskvoje atsargiai pa-

I pilna prieš Graikiją ir atvirkš- siteirauti vieno augšto Rusijos
čiai. 1 užsienio reikalų ministerijos vai

' m . ... , . : dininko kodėl tai įvyko. Augš-Tarytum tyčia: neber Stalino, . . ,, ....... , . .. , tasis rusų valdininkas saliamo-neber sutarimo tarp vakariečių. . .
Juk kai gimė NATO 1949 m., I "^ka. Svpso.Jamasm jam paa.s-
.... •? . , ikmo: Matote, Molotovas pase-kazkoks juokdarys ir kažkokiam ...... . , , ,I , . • no! Kai jis visados sakydavolaikraštyje buvo parašęs, jog 
tą organizaciją sutvėrė, arba iš
vedė į gyvenimą ne vakarieč'ai, 
bet Stalinas. Mat, to meto Sta
lino verdama košė, kaip: civ. i 
karas Graikijoj, atėmimas lais-1

savo “Niet”, visi Europos dip- 
ilomatai t" m tikėjo, bet kai da
bar pradėjus mums koegzisten 
cijos programą išmokėme mes 
jį sakyti “gal būt” niekas ir va
karuose tam nebetiki”.

pe mini ir deportacijas iš Lie
tuvos, kurios Serovo garsiąja 
instrukcija buvo vykdomos 1940

pantą.
Be abejonės Maskvai toki įvykiai labai nepatinka. Todėl 

ji pradėjo varu ruošti naujus mitingus prieš gyventojų valią, 
kad pasmerktų tikrąjį tautų nusistatymą ir parodytų pasau
liui, kad būk tautos tokiam sukilimui nepritaria. Tačiau toki 
nauji smurto mitingai yra tik Maskvos, o ne okupuotų tautų 
balsas. Tokia pigi melo propaganda tikrojo tautų balso negali 
nuslopinti.

Pavergtų tautų žūtbūtinė laisvės kova su Maskva nėra 
vietinio pobūdžio įvykiai ar Rusijos vidaus reikalas, o tarp
tautiniai įvykiai, nes iš vienos pusės pasireiškia pavergtos tau
tos, o iš kitos pusės — Rusija. Okupuoti kraštai nepriklauso 
Rusijai ir ji į juos neturi jokios teisės. Todėl Jungtinės Tau
tos į tai privalo atkreipti reikiamą dėmesį. Tautos negali būti 
skirstomos — išrinktomis ir pasmerktomis.

Jungtinės Tautos privalo stovėti visų tautų laisvės sar
gyboje ir reikiamai reaguoti į kiekvieną smurto veiksmą, ne
žiūrint, ar jis kyla didelėj ar mažoj valstybėj, nes to reikalauja 
teisingumas ir Jungtinių Tautų statutas.

Poznanės sukilimo išvakarėse Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius buvo Lenkijoje,. bet, kada sukilimas prasidėjo, jis 
jau buvo Švedijoje. Ir, kada pas jį buvo pasiteirauta apie Pozna
nės įvykius, jis atsakė, kad nieko apie tai nežinąs, ir reikalas 
baigtas. Jeigu jis ir būtų nieko nežinojęs apie tuos įvykius, 
tai kada tie įvykiai prasidėjo, jis buvo Europoje ir kaip taikos 
saugotojas turėjo skubiai vykti į įvykių vietą, stebėti, kas ten 
vyksta, ir informuoti Jungtines Tautas, nežiūrint, ar kuriai 
valstybei tas patiktų, ar ne. Petras Bloznelis

aplinkoje, gen. Anders pataria 
pasauliui jokiu būdu nepatikėti 
sovietų naujoms šypsenoms ir 
mostams. Kol toki žmonės, kaip 
Serovas, vaikščios laisvi ir ne
nubausti, negali būti jokios kai-, 
bos apie Maskvos taikius norus 
ir sumanymus. Serovas — tai 
toliau likęs Stalino teroro še
šėlis.

«
GRAŽU ALRKF STOVYKLOJ

Korespondentai spaudoje jau 
spėjo aprašyti nesenas iškilmes 
jaunimo stovykloje, kurios buvo 
suruoštos pamatų pašventinimo 
proga. Gražu buvo stebėti at
vykusių veidus ir nuotaikas. Vi
si maloniai ir jaukiai jautėsi 
grynai lietuviškoje ir nuosavoje

BALTŲJŲ RUSŲ 
PROPAGANDA

Bent kiek pagyvėjus susisieki 
mui su sovietais ir visai eilei 
žinomesnių ar mažiau žinomų 
veidų vis skubant Maskvos link, 
Vokietijoje gyveną antibolševi- 
kai rusai tokiems turistams pa
ruošė ir išleido vadovą po Mask 
vą. Tame leidinyje ir pridėtame 
žemėlapyje aiškiai apibrėžta 19 
pastatų, kuriuose įsikūrusi so
vietinė slaptoji milicija, kalėji
mai, daboklės ir panašios rūšies 
vidaus reikalų ministerijai pri
klausančios būdingos įstaigos. 
Be to ir rašiniu paaiškinama, 
kuo vakarietis svečias turėtų 
labiausiai domėtis šiandieninėję 
Rusijoje, ir jam -dar kartą pri
menama, jog kiekvienas prie jo 
priskirtas vertėjas tėra tik pa
prasčiausias sovietinių įstaigų 
agentas, kurio atitinkamai jau 
ir reikia saugotis.

Tiesa, Lietuvą šiuo metu pa
siekia tik labai nežymus skai
čius Vakarų asmenybių, bet ar 
nebūtų pats laikas pasekti ką tik 
minėtą pavyzdį ir paruošti spe
cialiai tinkamos literatūros, kad 
ir retiesiems užsienio svečiams 
Lietuvoje. Ypač būtų pravartu 
pažymėti tokias vietas kaip Rai 
niai, Pravieniškės, o taip ir 

• dabartines vietoves, kuriose kan
kinami lietuviai patriotai.

VALIO RALFUI!

Bendrasis Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas vėl gali pasigirti 
gražiu laimėjimu. Kaip jau 
spaudoje rašyta, rasti keliai ir 
būdai, Balfui tarpininkaujant,

Su Stalino mirtim tarytum Naujojo NATO nario — V. 
kartu mirė ir raudonųjų baimė Vokietijos armija yra ^mdoma Į jAV?bės Tūrėjo A bombų 
Europoj ir kituose pasaulio kon, baisiai dideliuose skausmuose. | ų sovietai — neturėjo “nie 
tinentuose. Ypač europiečių gal Bolševikų milžiniška propagan-|ko panašaus Todėl anuomet 
vosenoj buvo ir nūdien tebėra J x------- j-j-i.
juntamas galvojimas, jog nau
jieji Kremliaus valdovai — tai 
tikrai taiką mylintieji asmenys...

vės Čekoslovakijai, Berlyno įvy 
kiai ir kit. privertė nors ypa- • 
tingai sunkiai galvojančius ir Į
dar sunkiau sutariančius vaka-1 Kai Tito atvyko į Maskvą, jį 
riečius susivienyti ir pajieškoti pasitiko ir pasveikino Kievo sto 
būdų bendram apsigynimui prieš, tv1'1 ir Mo’otovas. Tito tik iš- 
raudonųjų užmačias. didžiai vos palietė jo ranką ir

Gaura lr dar vienos priežasties P1™1 Į>r0?a savo ne-
i i pasitenkinimą Bulganmui, ko-

Nūdienė NATO anemija, pa-į dėl jis toki nemalonumą turėjo 
gal politinį radijo komentato- patirti. Bulganinas tuoj atsipra 
riaus pranešimą, pasireiškia to- šė: “Atleiskite mums tai? drau- 
d'ėl, kad nuo to laiko, kada ta gas Tito, tai tikrai nebuvo numa 
sąjunga gimė, ligi šių dienų pa-1 tyta, bet mes manėme, kad 
šaulyje ypatingai smarkiai pa- j jums, drauge, bus naudinga ži- 
sikeitė strateginė struktūra. Ta į noti, kad Molotovas dar gyvas

Gdles pasinaudoti

da tik Vakarai, tikriau pasakius, 
mo-

vis

vaidmenį. Bonnos vyriausybei 
su Adenaueriu prišakyje dide
lius rąstus kaišioja į jos veži- 

Ir iš to daromos išvados, kadi mą socialdemokratai. Jie jau 
nebereikalingos nė didelės ka- pasigavo itin palankų Maskvai

da čia vaidina ypatingai didelį kaa rėmėsiŠiandien

riuomenės, nė daug ginklų, nė, 
pagaliau, augštų biudžetinių su 
mų ginklavimosi reikalams.

NATO — juk tai JAV-bių 
išmislas ir įtai jų interesų sar
gyboj stovinti organizacija...

Tai tokių arba panašių min
čių vėjai nūdien švilpauja kai
kurių politikų galvose. Juk tik 
prisiminkim Korėjos karo pra
džią 1950 m. Iš spaudos ir radi 
jo žinių tuomet girdėjom, kokia

šūkį: “Pasitraukime iš NATO, 
jeigu norim Vokietiją suvieny
ti”.

Pažiūrėkime ir dar kitur

Islandija, šalelė be jokios ka
riuomenės, turinti vos šimtą po 
licininkų vidaus apsaugai, išsi
rinkus kairų parlamentą, ir ji 
pasišiaušė prieš NATO, kurios 
nariu ji pati yra.

Parlamente vyraujanti komu 
nistų dauguma jau reikalauja 

džiuliai plotai kiek tik akira- premjerą išprašyti iš salos JAV
tis siekia, priklauso lietuviams. valstyMge 2mon4s tuomet stur apsauginę bazę su 5,000 amen

aplinkoje. Sunku ir patikėti : di- plnika bBVo ki]usi

maisto siuntinėliais. Standarti
niai siuntiniai, atrodo, paruošti 
gana rūpestingai ir, galima sa- 
sakyti, pusiau prieinamomis kai
nomis. Aišku, kad Balfas iš to 
uždarbio neturės, ir dėl kainos 
negalima jo kaltinti, juo la
biau, kad ir toji kaina yra ma
žesnė už įvairių bendrovių siun
čiamą maistą į sovietų užimtas 
sritis. Svarbu, kad pradžia pa
daryta, ir reikia galvoti, kad 
ilgainiui Balfas tikrai galės dar 
efektingiau ir prieinamiau pri 
aidėti prie mūsų tautiečių šal 
po*, kuri kaikuriems lietuviams 
krašte yra būtinai reikalinga.

PRARANDAMAS SAIKAS

Šis bendradarbis yra už mais
to ir medikamentų siuntimą 
vargstantiems tautiečiams Lie
tuvoje, nors ir esama nemaža 
rimtų balsų, kurie siūlytų susi
laikyti ir nuo tokio artimo mei
lės mosto, vien tik galvojant, 
kad anksčiau ar vėliau sovietai 
galės pritaikyti kokias nors re
presijas gaunantiems iš užsie
nio paramos siuntinius. Aišku, 
niekas nėra kompetentingas 
vienam ar kitam teigimui, bet 
viena yra aišku, kad puikų biz
nį, kurį turi sovietai iš tų siun
tinių, vargu ar bus panorėta nu
traukti. Vieno žinomo tautiečio 
žiniomis, sovietai už įsileidžia
mus siuntinius surenka per me
tus net apvalią 25 mil. sumą. 
Aišku, kad ši pinigų krūva gau
nama žaliais ir jiems taip rei
kalingais doleriais. Bet, kal
bant toliau apie siuntinius, tenka 
nemažai nustebti kaikurių tau
tiečių Lietuvoje parodytu lyg

tis
Čia tik lietuvių kalba ir daina 
skambės, čia poilsį, ramybę ir 
nuostabią gamtą pajus atvykęs 
tautietis, bet užvis svarbiausia, 
čia gilų ir tikrai lietuvišką ir 
katalikišką auklėjimą gaus ma
žieji Amerikos lietuviukai. Vi
siems užteks vietos — junimui 
ir senimui — o ir vietovės var
tai plačiai atkelti visiems be iš
imčių lietuviams. Daug dar dar
bo, nemažiau ir lėšų, pareika
laus galutinis nuosavybės su
tvarkymas, bet, jei tautiečiai to
kiu pat entuziazmu atsilieps ir 
toliau, kaip pašventinimo iškil
mėse, negali būti jokios abe
jonės, jog šis' lietuviškosios že
mės kampelis Michigano vals
tybės pietrytinėje dalyje kles
tės, augs ir visoje Amerikos lie
tuvių istorijoje vaidins ryškų 
ir svarbų vaidmenį.

Al. Gimantas

mavo krautuves, kad tik dau
giau nupirkus cukraus, miltų, 
alyvos ir kitų produktų. Gi da
bar, jų manymu, reikalai ir lai
kai pasikeitė — Stalinas mirė, 
daugiau panašių dalykų nebe
pasikartos... šios nuotaikos, la
bai palankios Sovietų vadų nū
dienei šypsenų politika!. Juk jų 
svarbiausias ir pagrindinis tiks 
las — laisvojo Vakarų pasaulio 
vienybės išardymas, o tuo la
biau, šiaurės Atlanto Pakto vais 
tybių sąjungos susmukdymas.

Raudonieji jau daug atsiekė
Suintensyvinus vietinių kurs 

tymą Alžire prieš prancūzus, 
Prancūzijos kareiviai Atlanto 
Pakto organizacijos rėmuose iš
garavo, tarytum kamparas. Bu 
vusios NATO žinioj prancūzų 
dvi divizijos — jau kaunasi Al
žiro frontuose.

kiečių karių. Gi tos bazės įren
gimai Amerikai kainavę begali
niai didelę sumą pinigų — net 
$150,000,000.

Jeigu amerikiečiai iš tenai 
bus priversti pasitraukti, So
vietai jau pradės žvejoti Islan
dijos pakrantėse, kol sužvejos 
ir visą Islandijos salelę, strate
giniu atžvilgiu turinčią ypatin
gai svarbią' reikšmę.

Kipro sala — taip pat karšta 
vieta

Negana to, kad tenai nuolat 
žudomi Didž. Britanijos kariai 
ir vykdomas teroras prieš civi
lius gyventojus, tačiau Kipro 
ginčas labai nemaloniai atsilie
pė ir NATO. reikalų atžvilgiu. 
Atėnuose plėšomos britų vėlia
vos nuo stiebų, Istambule — 
daužomos ir deginamos graikų 
krautuvės, pridarant 'pastarie-

pasiekti pavergtą Lietuvą su| ir saiko trūkumu, štai be laiš-
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63 tęsinys
— Ką gi tu žadėjai mainyti? — sako Olga, ir ji 

ūmai susirūpino: ką gi jis išvežė iš namų? Gal me
džiagą jos rudeniniam paltui? Pinigų? — Kiek tūk
stančių tu pasiūlei už savo vaiką? — pasakė ji piktai, 
ir šypsodamas Mykolas atsakė:

— Smulkmenas, brangioji, vienus niekus, never
tus rublio: žmogų.

Jis nepasakojo:
„Palik ramybėj motiną,“ — iš

girdo jis, ir pamatė Joną — dabar jis pagalvojo, jog 
brolis visuomet, turbūt, netoli pasitraukdavo išėjęs iš 
trobos, ir gal su kirviu prie šono klausėsi. Ir dabar 
jaunuolis atrodė, kaip atkaklus, pasišiaušęs šernas, 
nors tuščiomis rankomis, tačiau pavojingas. Bet ką 
jis galėjo pabaidyti? — „Nesisavink mano motinos“, 
— pasakė jis juokdamosi į Jono pusę. — „Ir mane tu
ri gerbti, kaip vyresnį. Beje, ar jokių naujienų namuo
se?“ — Jie abudu tylėjo, motina liūdnai ir Jonas pik
tai, ir jie vėl prabilo, jam buvo linksma, jis kalbėjo 
senoviškai, minkštai ir pavergiamai, jis pažino juk sa
vo balsą — jis tuojau regės juos pasidavusius. — ,',Ar 
Jonas niekur nesirengia išvykti?" — Jie tylėjo. Tik
tai Jono akys buvo kaip iešmai: — ir pagaliau neiš
laikė, prikimęs ir niūrus ištarė: — „Gal ir čia tavo 
rankų darbas?“ — Ir motina prasižiojo, tačiau neiš

— jau reikalai apsivertė augš
tyn kojomis. Ir raudonieji visa 
tai turi. Taigi, jau, toli gražu, 
nebeužteks NATO turimų 48 di
vizijų (jeigu jos ir visos tebe
būtų vietoj) prieš Sovietų ir jų 
satelitų 150 atba ir dar daugiau 
divizijų.

Šiandien Vakarams reikia y- 
patingai pasitempti, kad atsi
budus iš klaidingo golvojimo dėl 
“geros valios” nūdienių raudo

ir mes galime kiekvienu raomen 
tu jo patirtimi pasinaudoti”...

Kariai padėjo seselėms
Muencfiene karmelitų seselės, 

atstačiusios savo vienuolyną, su
sirūpino, kaip iš kiemo pašalin
ti griuvėsius ir pradėti sodinti 
daržoves, kuriomis jos minta, 
mėsos nevalgydamos. Jos pasi
skolino specialią mašiną ir krei
pėsi į amerikiečius, prašydamos 
benzino. Kariniai daliniai ben
zino negalėjo duoti, tačiau pa
tys kariai savanoriškai ėmėsi 
darbo ir viską gražiai nuvalė. 
Tai padarė vyrai dešimtos pėsti-

nųjų vadų, o taip pat reikalin- ninku divizijos, priklausančios 
ga stipraus perkratymo ir per
tvarkymo Vakarų pasaulio po
litikos.

VESTUVIŲ VARPAI

Aktorius Bing Crosby išsiėmė iš 
katalikų bažnyčios Taeoma, Cal., 
pažymėjimą reikalinga sutuoktu
vėm. Spėjama, kad jis tuoksis su 
artiste Katheryn Grant. Kaip 
kai kuri spauda praneša aktorė 
turi 24 m., o dainininkas 52 m. 
amžiaus. Bing Crosby, gandus, kad 
jis ves, paneigia. (INS)

tarė žodžio, tiktai akys pasikeitė, tarytum jos galėjo 
skaudėti ir dejuoti, taip žiūrėjo ji. — „Kodėl aš? Juk 
kiekvienas į metus suėjęs pilietis turi atlikti pareigą

septintajai armijai.

Šventai persistengta
Jaunas kunigėlis ilgai mokė 

vaikučius katekizmo, tikėjimo 
tiesų bei poterių, kad gerai pri
rengtų pirmajai Šv. Komunijai. 
Per paskutines kelias pamokas 
aiškino, kaip reikia gerai atlikti 
išpažintį. Išmokė sukalbėti ir 
gailesčio aktą. Pagaliau pradė
jo visus iš eilės klausinėti. Ma
žajai Danguolei liepė sukalbėti 
gailesčio aktą, kuris kalbamas 
atlikus išpažintį. “Mano Dieve, 
iš visos širdies gailiuosi, kad Ta 
ve išvedžiau iš Egipto žemės, iš 
nelaisvės namų”... — pradėjo iš
kilmingai kalbėti Danguolė.

Žydas augština katalikybę
Dublino mėras Robert Brisco, 

žydas, dalyvavo su savo žmona 
pašventinime Marijos statulos, 
pastatytos visuomenės aukomis, 
ir savo kalboje pabrėžė, kad “di 
džiausią Airijos viltis ir ateities 
saugumas yra katalikų tikėji
mas”.

akmeniu, pakeliui į jį. O, aišku, ko nors panašaus rei
kėjo tikėtis — jie buvo nustebinti, jie gal valandėlę 
mėgins priešintis, atsilaikyti ir gintis. — Tyla, — Ir

tėvynei ir tarnauti jos kariuomenėje. Tu gi vyras kartu atsiliepė abu — „Pirkly, prakeiktas,“ — pasa- 
jau.“ — Tyla. — „Be to, tu stačiai apkerpėjęs šitoje kė Jonas ir motina: — “Viešpatie, pasigailėk šito pa- 
pamiškėje, pats metas, kad šiek tiek apsišviestum, klydėlio,“ — ir dabar buvo sustingęs jis pats. Tiktai
raudonoji armija turi gerus politrukus.“ — Tyla. — 
„Jaunam žmogui labai naudinga pažinti toliau negu 
jo dirvos — mūsų laimei, tėvynės ribos dabar begali
nės, ir kur nors Mongolijos pasienyje tau--------------“
— „Nustok,“ — tai turėjo sušukti motina, bet ji tik
tai sušnibždėjo, ir jo širdis sustojo: dabar! Tereikėjo 
tiktai pirštu paliesti tuos akmenis, kuriuos jis griovė 
kiaurus metus visom jėgom, ir jie subirės. — „Bet vis
kas galima pakeisti,“ — prabilo jis rimtai, ir pajuto 
abiejų akis, — „taip, jūs neklystate, kad galit pasiti
kėti man, juk aš savas, aš negaliu leisti, kad mano 
brolis kažinkur būtų išvežtas------------- " — Jis kalbė
jo nuoširdžiai, tikrai, juk jis galėjo išgelbėti ir pada
rys taip, ir buvo saldu pajusti galią — gera būti val
dovu, — pagalvojo jis, iir kalbėjo žiūrėdamas paeiliui 
į abu, ir Jono akyse buvo gėda, ir motinos — ta mei
lė, kokios jam niekuomet nebuvo gana. — „Aš tikrai 
pasirūpinsiu, kad Jonas paliktų namie, blogiausiu at
veju, įrašysim jį į kokią nors mokyklą, specialistų 
paruošimui, sakysim, miškininkų, bet ir to nereiks.“ 
—-Motina apkabino jį, taip staiga, kad jis beveik krūp
telėjo, ir Jonas, paėjo artyn porą žingsnių. Laikyda
mas ranką ant motinos pečių, jis pasakė: — „Rytoj 
pat viską sutvarkysiu. O po pietų, mama, šiandien 
nuvažiuosime atsivežti Mikučio. Tu matai, kad aš už
sipelniau jo.“

Po jo ranka motina sustingo, ir Jonas pavirto

po akimirkos jis atsigavo ir šaltai tarė: — „Ar jūs 
apsigalvojot? Motin, ar tu turi teisę, galėdama, neiš
gelbėti savo vaiko? —! Juk Jonas tavo sūnus, kaip My
kolas mano.“

Tada Jonas prisiartino, bet jis nepakėlė rankos 
smogti, jis tiktai tvirtai ir švelniai paėmė motiną iš 
brolio rankų, ir pasakė ramiai: „Tiktai komunistas 
tegali duoti motinai tokį pasirinkimą. Bet jai nerei
kia to — ji žino, kad aš jos sūnus. Ir ji nesvyruoja, 
juk ji mano motina. Išeik tu, išeik, išeik!“ — Jonas 
pradėjo pamesti kantrybę; tačiau jis laikė motiną, ir 
ūmai motina prilaikė ji, ji pasakė: — „Eikime, Jo
nuk, laikas man karves melžti.“ — Jis nesulaikė jų 
per pusvalandį, jis nematė išeidamas, nė šuo nelojo, 
kai jis užvedė mašiną. Bet jis negalėjo pasijudinti iš 
vietos, jis sėdėjo ranka ant vairo rr tai buvo tiktai 
senas kiauras laivas, nulaužytais stiebais, ir žemė, 
kurią jis atrado, kuri jau matėsi žalia ir didžiausia 
— tolo nuo jo, metamo į jūras. Jis pamatė arkliuką, 
ištikimai keliavusį į visas jieškojimo avantiūras, ir 
suspaudė jo sprandą smaugdamas, jis turėjo sužveng
ti pro savo medinę gerklę, bet gal jis negalėjo, kaip 
negalėjo ir žmogus. Pamažu atsitokėjęs, jis atleido 
pirštus nuo žaisliuko ir į arklio šiurkščius karčius 
nusišluostė akis, kaip su paskutine sudriskusia lai
vo būre.

(Bus daugiau) L
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PARTIJŲ PASIŽADĖJIMAI ’
1>R. ALBERTAS TA RL'LIS, VVashington, D. C.

Šiame krašte yra milionai žmo kad komunistai agresoriai ne- 
nių, kurie arba neseniai atvyko i pasiekė savo tikslų, kad komu

nistų žygiavimas pirmyn buvo 
sustabdytas ir kaikuriose svar
biose vietose atmestas, apžvel
gia santykius su Sovietų Rusija 
ir ateitį:

“Pirmą kartą matome aiškių 
žymių, kad laisvės ir išvadavimo 
jėgos tikrai laimės, jeigu laisvo
sios tautos išlaikys savo galią, 
vienybę ir pasiryžimą. Mes pa
kartojame savo pritarimą teisin 
gos taikos ir žmonijos laisvės 
bei tautinės nepriklausomybės 
principui... Mes stengsimės ir 
toliau išvaduoti satelitines vals
tybes — Lenkiją, Čekoslovakiją, 
Vengriją, Rumuniją, Bulgariją, 
Latviją, Lietuvą, Estiją ir kitas 
kadaise laisvas tautas, kurios 
dabar atsidūrė už Geležinės Už 
dangos. Respublikonų partija 
eina drauge su tų kraštų tauto
mis jų teisėtame laisvės sieki
me. Mes esame tikri, kad mūsų 
taikinga ir nuosekliai vedama 
politika grąžins pagaliau laisvę 
ir tautinę nepriklausomybę vi
soms pavergtoms tautoms”.

Pažymėtina, kad respubliko
nai numato rolę pavergtųjų tau 
tų išvadavime NATO organiza
cijai, kuri yra dabar pagrindinė 
jėga atgrasinanti rusus nuo bet 
kurių naujų išdaigų Europoje. 
“Mūsų iniciatyva”, pasakyta

iš rusų pavergtos Europos arba 
turi tenai savo artimiausių gi
minių. Nors ir jsipilietinę, jie 
tebesisieloja savo pavergtos tė
vų žemės vargais ir seka, ką tuo 
reikalu daro tiek demokratai 
tiek respublikonai.

Tai gerai žinoma ir šiom 
dviem partijom. Joms kiekvie
nas balsas svarbu, Tuo galima 
paaiškinti ir atitinkamas dekla
racijas abiejų partijų plitformo 
se.

Demokratų deklaracija paver^ 
tųjų tautų reikalu jau buvo pla
čiai paminėta šio krašto lietu
viškoje spaudoje. Nepakenks ta 
čiau ir pakartoti.

“Mes skelbiame mūsų gilausią 
Eusirūpinimą dėl vargo, kurį ken 
čia laisvę mylinčios tautos Vi
durio bei Rytų Europoje ir Azi
joje ir\ kurios šiuo metu velka 
Sovietų diktatūros jungą”, pa
reiškė demokratai. “Jungtinės 
Valstybės vadovaujamos demo
kratų vadų niekuomet nepripa
žino jėga padaryto Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos prijungimo 
ir nepritarė Kremliaus tironijos 
uždėjimui ant Lenkijos*, Bulga
rijos, Rumunijos, Čekoslovaki
jos, Vengrijos, Albanijos ir kitų 
šalių.

“Mes žvelgiame j ateitį, kada

LIEČIA EISENHOWER ADMINISTRACIJĄ

Buv. prez. Truman, Wesleyan universiteto rėk 
torius Schattschneider ir Yale universiteto rekto
rius Casswel kalbasi apie Eisenhower politiką už 
sienio ir vidaus politikos reikalais, 52 Amerikos po
litikų mokslų suvažiavimo sesijoje Chicagc.je.

(INS)

INŽINIERIAI PROJEKTUOJA 
STIPENDIJĄ LITUANISTUI

SALOMĖJA NARKELIŪNAITE

visų pavergtųjų tautų laisvė bus Į respublikonų platformoje, “po- 
atstatyta ir jos vėl galės užim- j litiniai tikslai NATO organizaci- 
ti jų teisėtą vietą laisvųjų tau- joje yra plečiami. Užuot paliku- 
tų bendruomenėje’ | si grynai karinė sąjunga, NATO

“Mes ginsime Jungtinėse Tau suteiks Priemones suderinti ją 
tose principą, kad Sovietų Rusi- sudarančiųjų narių politikai

Philadelphia, Pa. Per dvi die
nas peržvelgę savo veiklą ir nu- 
sistatydami gaires ateičiai, liet. 
inžinier. ir architektai, šalia sa
vo profesinių reikalų, nepamir
šo ir visiems bendrų — lietu
viškųjų.

Ketvirtasis inžinierių ir archi
tektų suvažiavimas savo priim
tose rezoliucijose pirmiausia 
savo narius skatina ir toliau 
rinkti medžiagą, tinkamą Lietu 
vos atstatymui, kreipiasi į visuo 
menę, norėdamas išpopularinti 
minti’, kad naujai statomieji lie
tuviškų organizacijų pastatai tu 
retų ir lietuviškos architektūros 
apiforminimą.

Reikšdami protestą dėl tsbe-

dyti lietuvių širdyse to Varpo 
žodžių prasmės, kad lietuviais

me. Krulikas smulkiai nušvietė 
darbo eigą, skatindamas dau
giau talkinti redakcijai. Metraš
tis skiriamas paminėti Pasaulio 
Liet. Inž. ir Architektų Sąjun
gos dešimties metų veiklos su
kakčiai. Ta sąjunga buvo įkur- 
ta~Vokietijoje, o ši Amerikos 
liet. inž. ir architektų sąjunga 
yra tos bendrosios sąjungos pa 
dalinys. Visas metraščio darbas 
guli ant Kruliko pečių.

Apie tų abiejų sąjungų orga
no “Technikos žodžio” reikalus 
suvažiavimą informavo vienas 
jo redaktorių ir atkakliausiai 
Chicagos narius suvažiavime 
įvairiais atvejais gynęs inž. 
mech. V. Vintartas.

Komisijų pranešimai 
Suvažiavimo darbo komisijos 

įnešė eilę naujų sumanymų. Man 
datų komisijos vardu praneši
mą padarė dipl. inž. Č. Tama
šauskas, organizacinės — dipl. 
inž. J. Vasys, stipendijos fondo 
ir šalpos — dipl. inž. R. Bud- 
reika, spaudos — dipl. inž. V. 
Izbickas ir rezoliucijų bei svei
kinimų — dipl. inž. K. Kriščiu-esanie mes gimę, lietuviais nori-i , ...

me ir būt”,'kalbėjo Izbickas. i & .
Inz. ir Architektų Sąjunga,Inž. ir architektų spauda,

Sugrįždami prie daroo, suva
žiavimo dalyviai išklausė savo 
metraščio redaktoriaus dipl. inž. 
K. Kruliko pranešimo apie to 
metraščio darbų eigą. Metraš
tis, kuris apims visame laisva
jame pasaulyje gyvenančių liet. 
inžinierių ir architektų veiklą, 
buvo nutartas išleisti prieš dve
jus metus Bostone įvykusiame 
trečiajame sąjungos suvažiavi-

kuri šiuo metu Vokietijoje duo
da stipendiją tenai techniką stu 
dijuojančiam M. Bružui, dabar 
pradės jieškoti naujo stipendi
ninko, nes anas savo studijas 
jau baigia. Turint galvoje tai, 
kad beveik pusė dabar studijuo
jančiojo jaunimo eina technikos 
mokslus, dipl. inž. V. Gruzdžio 
buvo siūlyta, kad sąjunga skir- 

(Nukelta į 7 psl.)

, , . ,.ų n svarbiais klausimais kaiD kad vykdomo genocido tėvynėje, inži
ja atitrauktų savo kariuomenę svarDiais Klausimais, Kaip Kaa ... . „rphitpkt„: ijPtnvin nn 
š pavergtųjų kraštu kad ga- Vokietijos suvienijimas, satelitų nūnai ir architektai lietuvių po

is pavergtųjų Kraštų, Kaa ga litinius veiksmus kviečia viemn-
lima būtų įvykdyti laisvus, tei- hvadav,,mas lr bendra Pūtiką, pabrėždami kad “to-
singus ir neiškreiatus rinkimus kiek J1 liecia santykius su So- ; ai dl u’ Panrezdami, kad to
smgus ir neisKreiptus rmKimus qai„no-n” • kiu momentu nėra tokių kliūčių,
pavergtose srityse pagal Atlan- įvie^ ^junoa trukdytį gusitar.
to Chartos principus ir kitus ga Kadangi respublikonai ir Bal-
liojančius susitarimus.

“Mes pakartojame savo pri-1

Sukakties Išpardavimas]
Mes apvaikščiojame savo didžiausią 

44 Metų Sukakties Išpardavimą
Pristatant jums įvairias vertes. Tai mūsų būdas pasakini jums ačiū.

Namų reikmenys, prietaisai, TV, brangenybės didžiau iomis 
sutaupomis ir lengviausiomis išmokėjimo sąlygomis.

Visiškai nauji, švieži baldai: IAivoms reikmenys, Grindų už
dengimai, Ix*iupos, Televizijos, Radijai, HI-FI Phonografai, Šaldy
tuvai, Plovyklos, Siuvamos mašinos, (lažiniai pečiąi, Elektriniai pe
čiai, Galiniai šildytuvai, Aliejaus šildytuvai, Brangenybės, Deiman
tai, Sidabriniai daiktai, Staliniai reikmenys (dinncivvare), Blanke- 
tai, Užklodės, Lovoms antklodės... tik kų gavome šiam įvykini. Žy
mios, patikimos markės (Brands): Kroclder, Sealy, Puliman, Siin- 
nions, Kent-Coffey, Joerns, Basic-Witz, Lawn,' Bassett, James Lecs, 
Douglas, Phileo, Admiral, Tappan, Universal, Frigidaire, General 
Electric, Zenith, RGA-Victor, Maytag, Bigelow, Siegler, Moorcs,
Hoover, Bulovą, Columbia Dimonds.

TŪKSTANČIAI NEPASKELBŲ VERTYBIŲ
Stalo lempos, vertės $12.00, už........................................................ $5.95
Pikniko kėdės už .................................'............................................... 50 centų
Pikniko pintinės (baskets) už ...................................................... $1.00
2 “Sliag rugy”, vertės .$2.50, uų ................................................... 1.00
10 colių elektros vėduoklė (fan), vertės $12.00, už.................. $4.00
27x48 kaurai, vertės $4.00, už ...................................................... $.2.00
9x12 linoleum, vertės $9.00, už .................................................... $4.95
9x12 vilnos “ face rūgs”, verlės $30.00, už ............................... 16.00
Innerspriug matracai, vertės $29.00, už -........................................ 19.00
Innerspring mutracaą, vertės $59.00, už .................i.............. $39.00
Indai (dinnervAre), didelis pasi rinkimas po ....................15c. vienas
Stainless-stecl sidabras: peiliai, šakutės, šaukštai po .. 15c. vienas 
Lininės ar plastikinės didelės stalo uždangos, vertės $3.00 už $1.00
Elektros “henHng pad”, vertės $7.00, už ............................. $3.95
Elektros Wafflė Iron, vertės $10.00, už ................................. $4.95
Radijai — AC ir DC už .................. .............................................. $9.95
Nešiojamos rūdijos su baterijoms (complete) ......................... $14.95

Tdekt i os Reeord playcrs po ............................................................. $5.00
3 Way elektros Reeord players ................................................... $14.95
Automatiški Reeord players ....................................~.......... $29.95
Radijas ir Reeord Player, automatiškas, vertės $69.50, už. $39.50 
“Recordio” (Make your own records) su radijo ir

pbonografu, vertės $110,00, už ........................................... $$69.00
Tapė Rccorders, vertės $90.00, už ......... .. ................................... $49.00
Columbia automatinis Reeord player HI-FI, su deimantine

adata, vertės $125, už ............................................................. $G9.00
Didelis eonsole HI-FI, FM ir AM Radijo ir automatinis

pbonografas, vertės $299.00, už .......................................... $135.50
RECORDA1: pepuliarūs, clasiški, didelis pasirinkimas,

nupiginti............................................................................................ 35c.
21 col. Admiral TV ir Radijo Phonograph kombinaciją,

eonsole, vertės $495.00, už .................................................. $245.00
24 col. žymios išdirbystės TV, vertės $300.00, už ................ $129.00
17 colių nešiojamas TV—kainuoja $149.50, už .................... $99.75
21 colio Stalo modelio TV—speciali kaina ............................ $119.00
21. col. General Electric eonsole, vertės $250.00, už ........... $149.50
Lewyt elektrinis dulkių valytuvas, rcg. kaina $69.50, už .. 39.50
Hoovęr Tank dulkių valytuvas, nupigintas ........................... $29.50
Canister dulkių valytuvas, vertės $59.00, už ........................... $29.00
Elektrinė siuvahia mašina, reguliarė kaina $79.00, už ........... $39.50
Anker elektrinė siuvama mašina, rcg. kaina $150.00, už .... $69.50
Necchi-Elna siuvama mašina eonsole, reg. kaina $150.00, už. $69.50 
General Electric šaldytuvas, 10 kub. pėdų, reg. $299.00, už $189.00 
General Electric — 2 durų, 11 kub. pėdų reg. $199.00, už .. $299.00

• General Electric pečius, ręg, kaina $295.00, už ................ $145.50
Universal gazinis jiečius, 40 col. Kainuoju $229.95, už .. $169.50
Automatinė skalbiamoji mašina (GE), vertės $259.50, už .. $169.00
Maytag skalbiamoji mašina .................................... :................... $98.00

i $39.95 Roto-Broiler Rotisserie už ............................................... $18.95
Automatiniai toasteriai, vertės $18.95, už ............................. $9.95
Automatiniai Coffee Pcrcolators, vertės $24.00, už ........... $12.00
Didžiuliai vilnų ir nylon Arctic blankčtai, vertės $1.0, už .. $4.95
Didžiuliai vatiniai blankčtai, vertės $6.50, už .................... $2.95
Grynų vilnų' North Star blankčtai, vertės $19.00, už ............ 9.95
Antklodės (eomtorters) Orlon Rayon Blend, vertės $12.50, už $6.95
Užklodėš (bed spreads), vertės $6.50, »ž ................................. $2.95
Sealy lova ir sofa, reg. kaina $229.00, už ....................$149.50
Hollvwood lovos, reg. kaina $69.50, už ...................................... $39.50
Sulankstomos (filding) lova su matracu .................................. $22.50
5 gabalų dinette chrome setai ..................................................... $39.95
7 gabalų diųette setai, vertės $110,00, už .................................. $59.50
4 gabalų miegamojo setai, vertės $299.00, už ......................... $144.00
Kroehlcr 2 gal), parlor setai, vertės $199.50, už ......... ............. 98.00
Sinuuons “cliair bed” ....................................."............................... $39.50

BUDRIKO BRANGENYBIŲ SKYRIUS:
Budintojai (alnrni cloeks), vertės $3.00, už ............................. $1.49

/Brangakmenų (jcwCled) rankiniai laikrodžiai ............... .. $4.95
Vyriški lankiniai laikrodžiai, 17 akmenų, vertės iki $27.00, už $9.95
$59.00 vertės rankiniai laikrodžiai už ....................................... $19.50
Deimantiniai žiedai, '/ą kat., vertės $150.00, už .................... $69.00
Deimantiniai žiedai, vertės $:100.00, už ...................................... $149.00
Spindinčios “costume” brangenybės, vertės $5.00, už ___ $1.95

ESCOBIO SCHOOL OF LANGU AGES
30 Ne. Michigan Avenue

_________ Visų kalbų mokykla siūlo

SPECIALŲ ANGLŲ KALBOS KURSĄ »u 
Prirengimu PILIETYBES EGZAMINAMS

Dėl informacijų kreiptis j Romaną Zalatorj, pirmadieniais arba trečia
dieniais nuo 6 iki 8 vai. vak. tel. FRontier 6-4425 arba Franklin 2-0534.! tijos kraštus įsakmiai laiko sa

telitais - r. e sovietinėmis res-i Dar * dauSiau įtarimų bei 
suvažiavimassveikinimų suvažiavimas prie-

iuumo apsis- L , • ’ „m i?NATn ’sav° antrosios suvažiavimo’prendimo principui, paskelbtam padavimas yra vunas NATO : Dafcai_ie. Trečioii diena
tarimą didžiam tautinio apsis- Publikomis, — taigi ir Lietuvos

Woodrow Wilson, kurio vadova tutsių 
vimas suteikė laisvę ir nepriklau Vadinasi, išvaduoti žada vie- 
somybę daugeliui milionų žmo- ir k’ti: ir demokratai ir res
nių. Į publikonai. Ginčas eina tik apie

“Todėl demokratų partijos po 
litika — skatinti mažąsias tau
tas už Geležinės Uždangos ir ki
tur bei padėti joms jų taikinga
me ir tvarkingame pasiekime sa

tai, kas kaltas, kad taip ilgai už 
truko. Demokratai atvirai priki
ša Eisenhowerio adminstracijai, 
kad ji sulaužiusi savo pažadus. 
Bet respublikonai, kaip matėme,

vo teisėtų tikslų, vedančių Į po- atsikerta, .kad demokratai yra 
litinę, geografinę ir ętninę vie- i ataak'nK' "Ž '»■, kad Pabaltijo

nybę, kad jos galėtų gyventi, 
laisvos ir garbingos, suverenių: 
tautų Šeimoje. Mes esame prie
šingi kolonializmui ir komunis
tiniam imperializmui.

kraštai ir dar daug didesnių 
kraštų iš viso neteko laisvės.

TELEVIZIJOS
Mes tąikome «į principą vi-j^ Rad|# T»lsyn»

4 vaz-ąn Ir, vvnr, loinvrm o rv usų tautų troškimams laisvai ap
sispręsti”.

Tiek dėl demokratų platfor
mos, priimtos 1956 m. rugpjū
čio 16 d. konvencijoje.

Respubliknnų platforma, pri-; 
imta 1956 m. rugpjūčio 21 d. 
konvencijoje, nėra tokia žodinga 
pavergtųjų tautų klausimu, ta
čiau jos pozicija lygiai griežta.]
Tas reikalas lietuviškos spaudos 
buvo kiek mažiau pastebėtas.

Platformoje visų pirma api
brėžta būklė, kurioje buvo at
sidūręs pasaulis ir kadaise lais
vos tautos 1953 m., po dešimt
mečio demokratų valdymo:
“Taika, taip sunkiai laimėta 
1945 m., buvo vėl prarasta. Ko- — ČIA GAUNAMA: — 
rėjos karas, pareikalavęs tra- * •d|j„r“,įn( 
giškos daugiau negu vieno aš
tuntadalio miliono amerikiečių 
gyvybių duoklės, atrodė tęsis be 
pabaigos. Jo materialinė kaina 
ir jo palydovė — infliacija ka
sėsi po mūsų ūkiu.

“Laisvė buvo puolama, O des- Šių geriausių firmų 
potizmas žygiavo.pirmyn. Gink- ' - BB I ž Bi N I A I - 
luotas konfliktas Rytuose tęščsi
ir įtempimas augo kitur.

Sąžiningai lr garantuotai darbai 
U. RIMKUS, 4517 S. 8ivyar St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-8087

BOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

U WOE8 stoti** — Banga ISO*
(TOO PIRMAD. DO PENKTAS. 

0:41 Iki 0:10 vai. ryt* 
RERTAD. 8:80 Iki 1:80 ryt*

PIRMADIENNIO vak. nuo T—B t
4EKAD. 8;SO—R:SO v. ». U atotlo 

WOPA — 1400 kU. 
nuoago 31, 1L HEmlock 4-141 ‘ 

7111 So ROCKMBLL ST
MNmaMMBMsn

6LP

dienos pabaigoje. Trečioji diena 
— rugsėjo trečioji — buvo skir
ta susipažinti su įdomesnėmis 
šio miegto vietomis bei pasta
tais ar įrengimais.

Prie Laisvės Varpo
Antroji suvažiavimo - darbo 

diena pradėta pamaldomis šv. 
Andriejaus bažnyčioje. Jos bu
vo skirtos už mirusius ir ver
gijoje kenčiančius lietuvius in
žinierius ir architektus^ Pamal
dų metu operos solistė Juzė Au 
gaitytė pagiedojo Schuberto 

•s 1 Avė Maria, J. Dambrausko Mal
dą už Tėvynę ir Verdi — Mal
dą.

Vidurdienį suvažiavimo da*- 
lyviai su svečiais lankėsi Inde
pendence Hali, kur prie Ameri
kos Laisvės Varpo padėjo vaini
ką. Gėles atnešė trys tautiniais 
drabužiais pasipuošusios studen 
tės: S. Jurskytė, Ž. Puzinaitė ir 
E. Pumpulytė.

Suvažiavimo vardu angliškai 
žodį tenai tarė dipl. inž. Vyt. 
Izbickas, pabrėždamas, kad lie
tuviai pagerbia tuos amerikie
čius ir lietuvius, kurie žuvo ko
voje už laisvės idealus. Čia jis 
dar priminė ir tai, kad Ameri
kos lietuviai rūpesčiu ir Lietuvo
je buvo Laisvės Varpas, kuris 
dabar komunistų nutildytas. 
“Bet pavergėjai neįstengs nutil1

NARIAI L1ETUVIĮ TAUP, IR SKOLINIMO
8-VTŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

, Paskolos Duodamos Ramų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAM ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, DL
~ GRAME SAVIRGS R LOAN AS$R.
2555 W. 47th St. Chicago 32, UI

OISTRICT SAVIRGS R LOAM ASSR.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, HI

ST. AMTHOMY SAVIRGS A LOAM ASSR.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, HI., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVIRGS A LOAM ASSR.
1800 S. Halsted St Chicago 8, HI.

IIBHItlIGIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIin*

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

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8418 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontler 8-1882
iiK'iitiniiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiinminmiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiii

Auskarai, vertės $2.00, už ....................... ).................................... 98 centus
52 gab. Rogers sidabras, dailoj skrynioj, vertės $45, už .. $24.00
Regina elektros Broom dulkių valytuvas, kainuoja $59.50, už $29.50 
General Electric grindų vaškuotojns, buvo $89.00. nupigintas—$39.50

Geriausias pasirinkimas baldų, namų apyvokos daiktų, 
brangenybių, žemiausiomis kainomis.

Veltui Dovanos su Kiekvienu Pirkimu.
Atdara pirmadieniais ir ketvirtadieniais iki 9.30 vai. vakaro. 

Sekmadieniais 10—5. Kitomis dienomis nuo 9:00 tyto iki 6 vak.

J. F. Budrik Furniture
3241 South Halsted Street

• General Electric
• Gruending - Majcstic 

• Koerting 
• .Motorola 

• Olynipic
• RCA Victor 

• Sunbeani 
• Zenith ir kt.

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rities fotografijos 

mūsų specialybe
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav,

I

4058 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 7*2481

jo diena iš dienos. Tarptautinis 
komunizmas, valdęs 1945 m. 200 
milionų žmonių Sovietų Sąjun
goje ir Baltijos kraštuose, tęsė 
savo užkariavimus taip, kad
1952 m. jis valdė daugiau negu 1' ----- r-sSl Perkraustymns ir pervežimu*
700 milionų žmonių penkiolikoje Až «t e g - &rtknų atgtumų_
kadaise laisvų kraštų”. Į A TeL BĮ. 7-7078 arba

• TELEVIZIJOS • RADIJAI 
• Hi - Fi fonografai • Rrkordavimo 
aparatai • Elektriniai namų apyvokos

“Pasaulinio karo grėsmė didė reikmenys.
Nuolaidos — Garantijos

Ltvision
MOVI NG
BENIULIS atliek* įvairiu*

Sar., lni. A. 8EMCNAJB
Po to respublikonai, pasidžiau 33J1 g tuutcd — iLiffside 4-bgbū 

gę, kad mes dabar turime taiką, Į
PR 8-9842

CRANE SAVINGS V "
2655 WEST 47th STREET LAfayette 8-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkienicz, sekr. ir advokatas 
Mokame Bugštu* dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame Ir 
įperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki (10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtai, nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

Budi'iko Lietuviška Radio Valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio 
vakarų nuo 6:00 iki 7:00 vai. iš WI1FC radio stoties,
145(1 kilocycles, su žymiais dainininkais ir orkestru

BUDRIKO SUKAKTUVIŲ PROGA
DUODAME VELTUI £2,000 DOVANŲ

1- rna dovana 2 gabalų parlor setas, vertės $250.00.
2- ra dovana Tappan gazinis pečius, vertės $245.00.
3- čia dovana General Electric eonsole TV 21 col., verbės $295.00.
4- ta dovnna elektrinis dulkių valytuvas, vertės $49.00.
5- la dovana lll-ET Automatic Reeord player, vertės $125.00.

• 6-ta dovana Sealy Posturcpedic matracas — $79.50.
7- ta dovana 100 gab. dinncrware setas — $44.50.
8- ta dovana deimantinis žiedas — $200.00.
9- ta dovana Benius rankinis laikrodis — $79.00.
200 mažų dovanų nuo $1.00 iki $20 — viso vertės $700.00. 
Nereikalingas gabumas, nereikia nieko atspėti. Tiktai parašy

kite savo vardų, adresų ir telefono numerį į įrašo (entrv) blankų ir 
įmeskite į ofieialę Sukakties Išpardavimo kontesto dėžutę. Nereikia

' nieko pirkti, tik gaukite jūsų įrašo (entry) blankų Bud riko Krau
tuvėje, 3241 -So. Halsted Street. Kiekvienas koiitestantas gali lai
mėti tik vienų dovanų. Visi įrašai (cntries) turi būti kontesto dė
žutėje iki rugsėjo 20 <lienos. Laimėtojai bus paskelbti rugsėjo 29 
dienų, 1956 m. Kontestantams nereikia būti vietoje, kad laimėtų 
dovanų. Visi įrašai (entries) pasilieka nuosavybe Jos. F. Budrik, 
luc. Teisėjų uuospreudia yra galutinas.



Trečiadienis, rugsėjo 12, 1956 DTENRASTTS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

SKAUTYBĖS KELIU
(Atkelta ii 2 psl.)

skautės galėjo įsigyti įvairių ra
šymo priemonių, vaisių, saldu
mynų, vaisvandenių. Neries ir 
Nemuno stovykloms prisiminti 
buvo atspausdintos specialios 
atvirutės, ženklai (prie unifor
mų) ir gairelės, kurios buvo 
teikiamos įvairių šakų laimėto
jams.

Stovykloje kiekiveną rytą bū
davo šv. mišios po atviru dan
gumi, kurias atnašaudavo kun. 
J. Pakalniškis, New Yorko skau 
tų ir skaučių kapelionas. Di
delis dėmesys buvo kreipiamas 
į taisyklingą lietuvių kalbos nau 
dojimą (nors stovyklos vado
vybė galėjo daugiau akcentuoti 
šį reikalą). Pvz., valgant prie 
bendro skautų stalo, jei koks 
-brolis pasakydavo anglišką žo
dį, jis turėdavo atsistoti, apeiti 
aplink stalą, kiekvienam val
gančiam suduoti per petį ir pa
sakyti: “Aš nekalbėjau lietu
viškai”.

Gyvas rožančius

Stovykloje buvo trys bendri 
laužai, kurių paskutinysis — di
dysis uždarymo laužas — buvo 
niūrus, nes skautai laužą boiko
tavo — patys nesirodė ir ne
dainavo. Mat stovyklų) virši
ninkai įsakė laužo metu skau
tams sėdėti vienoje pusėje, o 
skautėms — kitoje? Toks spren
dimas ir jo pasekmės iššaukė 
nepasitenkiinmą ir tėvų tarpe, 
kurių buvo keletas šimtų su
važiavę. Reikėtų jieškoti kitų 
priemonių riteriškam jaunimo 
auklėjimui, bet nenaudoti “ge
ležinės uždangos” principo. Lau- 
žavedžiais buvo K. škėmaitė, A. 
Jankauskaitė, V. Strolia, R. Ke- 
zys ir kiti.

Rugpjūčio 31 d. buvo praves
ta stovyklų religinio susikaupi
mo valandėlė. Sutemus visi 
skautai sudarė gyvą rožančių, 
o skautės jo viduje sustojo kry 
žiaus ženklu .Buvo labai įspū
dinga, kai visi stovyklautojai už
sidegė žvakutes ir nušvietė miš
ko slėnį.

Vadovybė
Nemuno stovyklos vadovybę 

sudarė A. Saulaitis, R. Kezys, 
C. Kiliulis, J. Rakšys, V. Smols- 
kis, V. Bliumfeldas, V. Strolia, 
P. Avižonis, A. Bobelis, A. Alks
ninis, G. Kurpis. Draugininkai: 
Worcesterio — R. židžiūnas, 
New Yorko A. Bobelis ir P. A- 
vižonis, Waterburio — A. Vaiš- 
nys, Bostono G. Kurpis. Bosto
no oro skautams vadovavo A. 
Gustaitis, o iš įvairių vietovių 
sudarytai vyčių draugovei — 
VL Plečkaitis. Neries stovyklos 
vadovybė: K. Marijošienė, L. 
Jucėnaitė, A. Nakaitė, B. Ba- 
naitytė, L. Petrauskaitė, J. Ta- 
raškevičiūtė, I. šimulynaitė. 
Draugininkės: Bostono — M.

Gedmintaitė, Elizabetho — A. 
Didžbalytė, Hartfordo ir Putna- 
mo — A. Kalvaitytė, New Yor
ko — B. Paškevičiūtė ir D. Au- 
dėnaitė, New Ha veno ir Water- 
burio — G. Vaitkevičiūtė, Wor- 
cesterio — D. Pajaujytė. Bend
rieji stovyklų pareigūnai: VI. 
Mikalauskas, A. Eidukevičius, 
Br. Jucėnienė, R. Kezys, D. Glo 
das, G. Liaukus ir N. Ramanaus 
kas. • R. Kezys

MŪSŲ PASTOGĖJE
— Sktn. prof. Stp. Kolupaila

vadovavo Lietuvių Skautų Bro
lijos ir Liet. Skaučių Seserijos 
jungtinei stovyklai, pavadintai 
“Laisvosios Tėvynės” vardu, 
prie Wind8oro, Kanadoje. Sto
vyklą sudarė skautų stovyklavie 
tė su atskirais Korp! Vytis ir 
bendru skautų rajonu bei skau
čių stovyklavietė su bendru 
skaučių ir studenčių skaučių ra-į 
jonais.

— LSB Užsienio Skyrius tu
rėjo eilę posėdžių Liet. Skautų 
Sąjungos “Laisvosios Tėvynės” 
stovykloje, Kanadoje. Pasita
rimuose dalyvavo ps. A. Bane
vičius (Boston) — skyriaus ve
dėjas, ps. O. Gešventas (Lon-1 
don, Ont.) — Džiamborės Fon
do iždininkas, si. L. Sabaliūnas 
(New York) — žurnalo “Sem- 
per Vigilians” lietuviškojo sky
riaus redaktorius, R. Viskanta 
(Chicago) — Korp. Vytis at
stovas ir Chicagos skautų at
stovai — K. Dirkis, A. Micke
vičius ir V. Motušis. Aptarta 
kitų metų pasaulinė skautų Jam 
boree Anglijoje, egzilų skautų 
bendradarbiavimas, Fondo ir. 
“Semper Vigilans” klausimai.' 
Skyrius nutarė periodiniai siųs-Į 
ti informacijas anglų kalba visų 
pasaulio skautų žurnalams.

— V. s. kun. J. Vaišnys, SJ, 
s. kun. St. Yla, v. s. dr. Vyt. Če 
pas, v s. O. Za-ilskienė, v. s. Stp. 
Kairys, s. Z. Juškevičienė, s. 
A. Plateris ir eilė kitų augštų 
Liet. Skautų Sąjungos pareigū
nų dalyvavo “Laisvosios Tėvy
nės” stovykloje, Kanadoje. Sto
vyklos metu vyko LSS Pirmijos 
Tarybos posėdžiai, kuriuose bu
vo diskutuoti svarbūs Sąjungos 
reikalai.

— Ps. Algis Banevičius, LSB
Užsienio Skyriaus vedėjas, ne-, 
seniai baigė Miško Ženklo — 
Gilwellio kursų stovyklinę da
lį. Šiuo metu jis, eidamas prog
ramų vedėjo Bostono miesto a- 
merikiečių skautų vadijoje, at
lieka kursų praktkinio vadovavi 
mo dalį.

LSB stovykloje prie Windso- 
ro buvo surinkta $80 aukų 
Džiamborės Fondui paremti. 
Šiuo Fondu pavestai rūpintis 
LSB Užsienio Skyriui.

PO KONFERENCIJOS

Rimtais veidais stovi penkių komiteto nariai po nepavykusios kon
ferencijos Kaire dėl Sueao kanalo. Iš kairės į dešinę: Menzies (Aust
ralija), Ardelan (Iranas), Henderson (JAV), Habtewald (Abisini
ja) ir Nuden (Švedija). (INS)

— Chicagos akademikai skau 
tai turėjo dviejų dienų iškylą 
prie Lake Geneva, Wis. Iškylo
je dalyvavo apie 60 skautų bei 
svečių. Vakare buvo surengtas 
laužas, kurį pravedė senj. A. 
Mickevičius. Laužė pasirodė ir 
senj. R. Vėžio redaguotas “Su
muštinis”.

— Džiamborės Fondo vajumi 
Chieagoje rūpinasi psk. R. Mie
želis, s. v. V. Motušis, senj. A. 
Mickevičius ir senj. K. Dirkis. 
Pas juos galima gauti Fondo 
aukų lapus.

— Kęstutis Mikėnas, Korp! 
Vytis C. V. pirmininkas, pakel
tas į paskautininkio laipsnį. Šią 
vasarą jis baigė architektūros 
studijas Illinois universitete ir 
š. m. rugsėjo 19 d. išeina į Dė
dės Šamo karinę tarnybą.

— A. Andriukattytė, Z. Bi’.iū- 
naltė, B. Bulotaitė, D. Dirvians- 
kytė, G. Lukoševičifitė, N. Mas- 
kaliūnienė ir A. Sidzikauskaitė, 
chicagietės A. S. Dt-vės kandi
datės, “Laisvosios Tėvynės” 
stovykloje, Kanadoje, tapo pa
keltos tikrosiomis narėmis.

— Psk. Vyt. Černius, pasinau
dodamas vasaros atostogomis, 
sėkmingai vadovavo šių metų 
Chicagos Lituanicos skautų tun
to stovyklai. Su rudens semest
ru V. Černius vėl grįžta į Chica
gos universitetą tęsti studijų ma 
gistro laipsniui.

— Kanados ir JAV lietuvių 
dienoje Windsore brolių ir sesių 
grupė, vadovaujama LSB Užs. 
Skyriaus vadovų, surinko $100 
LSB Džiamborės Fondui. Skau

čių ir vyr. skaučių būrelių va
dai. Taip pat kviečiami daly
vauti visi skautininkai ir skau- 
tininkės.

16 d. 1:45 — 3 vai.) Norintieji 
dalyvauti bendruose užkandžiuo' 
se, susižino su R. Keziu, telef. 
EV 4-1621.

Visi suvažiavimo posėdžiai, 
vakaras ir bendri valg'ai vyks 
Apreiškimo parapijos patalpose, 
North 5 St., ir Havemeyer Str.,

1 Brooklyn, N. Y.

AKAD. SKAUTŲ RAMOVES 
SUSIRINKIMAS

Š. m. rugsėjo 13 d., ketvirta
dienį, dr. Budrių bute, 6348 So. 
Whipple Str., Chicago 29, III., 7 
vai. vakare įvyksta Akademikų 
Skautų Ramovės Chicagos sky
riaus susirinkimas. Ramovės 
nariai bei visi kiti mokslus bai
gę ar pertraukę akademikai 
skautai kviečiami atsilankyti.

Ramovės Valdyba

KORP! VYTIS JUNJORŲ 
SUEIGA

Chicagos skyriaus junjorų su
eiga kviečiama š. m. rugsėjo 16 
d., sekmadienį, 12 vai. filist.^V. 
Šliūpo bute, 4916 So. Artesian

Visi suvažiavimo dalyviai,-ės str. Įėjimas iš kiemo pusės. Vi-
privalo galimai greičiau užsire
gistruoti pas vyr. si. V. Gobužą, 
1001 Eastern Parkway, Brook
lyn, N. Y., telef. PR 2-2964. Nak 
vynių reikalais susisiekti su ps. 
J. Janulevičiene, 20 St. John’s 
Road, Brooklyn, N. Y., telef 
EV 6-4341.

Sueigos pradžia — rugsėjo 
15 d. 2 vai. p. p. Po iškilmingo 
atidarymo ir bendro pašnekesio 
vyks atskiri skautų ir skaučių 
darbo posėdžiai, po kurių seks 
bendra vakarienė. 8 vai. suva
žiavimo proga New Yorko skau
tai ir skautės rengia viešą jau
nimo vakarą. Čia pasirodys visi 
New Yorko skautų ir skaučių 
vienetai, o po programos vyks 
šokiai iki 1 vai. ryto, grojant 
R. Butrimo orkestrui. Šiame va 
kare skautų tėveliai, bičiuliai "ir 
visuomenė kviečiama gausiai da 
lyvauti. Įėjimas — $1.25, uni
formuotiems skautams ir skau
tėms — 50 centų.

Sekmadienio rytą bus tęsiami 
posėdžiai. O 10:45 vai. viBi su
važiavę skautai it newyorkie- 
čiai skautai ir skautės prašomi 
susirinkti į Apreiškimo parapi
jos patalpas uniformuoti, iš kur 
organizuotai su vėliavomis vyk
sime į pamaldas. Šv. mišias at
našaus ir ta proga pamokslą 
pasakys kun. J. Pakalniškis, 
New Yorko skautų ir skaučių

siems Korp! Vytis junjorams 
dalyvavimas privalomas. Taip 
pat kviečiami atsilankyti ir jau 
pradėję studijas bei humatą stu 
dijuoti šį rudeni) skautai.

Junjorų Tėvūnas

KVIEČIAME Į MUZIKOS 
POPIETĘ

Akademikų Skautų Ramovė 
Chieagoje maloniai kviečia visus 
dalyvauti muzikos popietėje, ku 
ri įvyks š. m. rugsėjo 16 d. v 
vai. p. p. YMCA patalpose, 6235 
So. Homan Avė. Programoje: 
G. Gudauskienės paskaita, mu
zikinė dalis, atsisveikinimas tu 
dainininku St. Baranausku, do
vanų dalinimas ir arbatėlė.

Pelnas skiriamas dainininko 
St. Baranausko studijoms Itali
joje paremti. Tikimės, kad tams 
tos atsilankysite. Maloniai kvie
čiame visus! Akad. Sk. Ramovė 
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CHICAGOJE
Iš Dunbar firmos reikalauja 

$601,748
Illinois valstybės generalinis 

prokuroras Latham Castle 
spaudai pareiškė, kad Dunbar 
firma, kuri už gabenimą mo
kykloms maisto iš vyriausybės 
turimų perteklių gavo pagal 
sutartį $1,382 670, privalo iž
dui grąžinti $601,748. Jis netgi 
pareiškė iškelsiąs bylą dėl Illi
nois priklausančios tos grąžin
tinos sumos dalies, siekiančios 
$114,138, jeigu tuojau nebus 
grąžinta. Firmos vadovybėje 
yra Dunbar, respublikonas pa
reigūnas. Jis buvo 1952 metais 
pasirašęs išimtiną sutartį pri
statyti iš valstybės sandėlių 
produktus mokykloms.

Pigiausi namai
Bene pigiausi iš naujai sta

tytų namų Chieagoje yra tie 18 
namų, parduodamų po $12,000 
ir esančių ties 46 gatve ir Prin- 
ceton avė. Juos perkant reikia 
įmokėti $1,000, o paskiau .gio- 
kėti po $70 kas mėnesį. Namai 
mūriniai, su dviemis ar trimis 
miegamaisiai, šildomi žibalu. 
Jie sustatyti eilėje prie kits ki-j 
to, dviejų augštų. Jeigu jie tu-:

rės pasisekimo, ateityje tokių 
bus statoma daugiau.

Gary turi 168,601 
gyventojų

Nuo paskutinio gyventojų 
surašymo 1950 m. Gary mieste 
priaugo 34,690 žmonių ir dabar 
ten yra 168,601 gyventojas.

STASYS DŽIUGAS

Kišk učio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. IU.

Duoną Ir (vairias skoningas 
bulkutrs kepa

BRUNO’S KEPYKLA
S339-41 S. Lituanica Avė.

Tel. Cliffside 4-6376 
Pristatome J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčia 1 visus artimuosius 

miestus.

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

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

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

♦ CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO “VALANDOS:

tai širdingai dėkoja šventės ren, kapelionas. Sumos metu giedos 
gėjams už talkininkavimą. Į New Yorko skautų vyčių okte- 

— Jūrų psk. A. Levanas sėk- tas. šv. mišios bus atlaikytos
mingai vadovavo Chicagos Bal
tijos Jūros jūrų skautų tunto 
stovyklai prie Pewaukee ežero,

už žuvusius lietuvius skautus. 
Skautų ir skaučių tėveliai kvie

čiami dalyvauti suvažiavimo a-
Wisc. Charakteringa, kad A., tidaryme (rugsėjo 15 d. 2 — 3:

15 vai.) ir uždaryme (rugsėjo

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

Pirmad., antrad., penktad. ir 
Nefttad. • vai. ryto Iki 4:10 p.p.

Trečiad. # ryto Iki 1J vai.. 
Ketvlrtad. » vai. Iki S vaL rak.

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LTTWINAS, Pre*.
3039 So. Halsted St.

TeL Victory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro. 
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®=wnisias nmusTnįįr
IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI O!DELI TUO KAI- NAUJAUSI KRAUSTYHO (MN K/Al 
tusų Merų PATKK/NJAS - P/SUS IPSĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VZAIGmoU 5-9209

tr

I
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BENDROVĖ

STE I N TEXTILE CO.
Z

1306 South Union Avė.
Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO

VĖJE rasite didžiauąią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

STEIN'AS tnri metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

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

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

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

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

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

vienu pirkiniu virž $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces“, satiną, taffetą, “brocades”, 8bantung, ir t. t. Taip 

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

STEIN TEXTILE CO.
ĮSOS SOUTH UNION AVENUE

1 blokas J rytus nuo Halsted St, U/g bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais ir aekmad. 
Tol. MOnroe 0-8152.

I •

Levanas šią vasarą skautų sto
vyklose vadovo pareigas ištver
mingai ėjo lygiai septynias sa
vaites.

— Dalia Lukošifinaltč, Chica
gos jūrų skaučių vadovė, vado
vavo jūrų skaučių stovyklai Wis 
consine.

— Akademikų Skautų Ramo
vės Chicagos skyrius turėjo iš
kylą pas tėvus saleziečius, Ce
dar Lake, Ind.

— R. Blinstrubas, K. Dirkis, 
J. Grina, A. Jokubauskas ir J. 
Liubinskas, eikagiečiai Korp! 
Vytis nariai, “Laisvosios Tėvy
nės” stovykloje, Kanadoje davė 
senjoro pasižadėjimą.

— Rimas Vėžys, vis sėkmin
giau berodąs savo žurnalistinius 
sugebėjimus, Liet. Skautų S-gos 

'“Laisvosios Tėvynės” stovyklo
je redagavo humoro laikraštį' 
“Sumuštinis”.

SKAUTŲ IR SKAUČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS N. YORKE

Rugsėjo 16 ir 16 dienomis 
New Yorke įvyks Atlanto pa
kraščio skautų ir skaučių vadų 
suvažiavimas. Suvažiavimo pro
ga pirmą kartą New Yorke da
lyvaus ir Lietuvių Skautų Bro
lijos Vyriausias Skautininkas 
Stp. Kairys, kuris specialiai at 
skris lėktuvu iš Toronto, Kana
dos.

Suvažiavime dalyvauja rajo
nų vadijų nariai, tuntininkai.-ės, 
jų pavaduotojai ir adjutantai, 
draugininkai,-ės, jų pavaduo
tojai ir adjutantai, skautų vy-

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomia 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti, 

liloido ATEITIS. Jį galima gauti: 
Kaina 6 doL

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

NUO U2SISENĖJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurte kenčia nuo SENŲ AT 

VTRŲ Ir SKAUDŽIŲ 2AIZDŲ, 
negali ramiai sSdStt Ir naktimi* 
miegoti, nea jų tlisieenBjuslos žalzdoa 
įležtt Ir akauda. Kad pasalinti tų 
aležSjlmą Ir skaudBjliną senų atvl 
-ų Ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEOULO Olntment. Jos gydymo 
rpatybta palengvina jūsų skaudėji
mą Ir galSslte ramiai miegoti nak 
U. Vartokite ją taipgi nuo skau 
tžlų nudegimų. JI talpg< pažai Ina 
įiežejlmą Ilgos vadinamos PSORIA 
IIS. Taipgi pasalina perMjlmą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su- 
itabdo džiovinimą odos Ir perplyilmą 
rąrpptrftčlų. Tra tinkama vartoti nu< 
džlOstančlos, suskilusios odos dedlr 
'Intų, odos Iftbgrimų ir t. t., talpg- 

1 Inkama vartoti vaikučiams, kada ps 
<lrodo skaudus lSbgrlmas nuo vysty 
<lų. JI yra gera gyduole nuo Uk 
virtinių odos Ilgų. Le
,'ulo Olntment yra 
parduodama po 74 

į ot., |1.St, tr tt.SO.
Pirkite valvtlneseChl 
nagoj Ir apyllnkSee— 
tfllvraukee, vneo., Oe 
ry.Ind.tr Detroit, 111- 
oblgan arba rąžyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order |

LEOULO, Department D. 
$818 W, Eddy St ČMoaco 84. DL

4038 Archer Avenue Tel. LA3-67P J
m’

AUGUST SALDUKAS Pretldentoa . '*5

televizija* radijas
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

JONAS GRADINSKAS
STOGO ANTENA NEMOKAMAI, 

jei dabar perkar 19 5 7 metę TELEVIZIJĄ
J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St Tfu. FRonti^r « 1996 
DuMont, RCA Victor, GE, Zenith ir kiti

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

UniversaI Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,000 oo kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkltėa:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

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

ry.Ind.tr


i

&
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Trečiadienis, ruę«?jo 12, 1956

STASIUI BARANAUSKUI IŠVYKSTANT
Dainavimo menas

Dainavimas savo esmėje yra 
pagrįstas dviemis pagrindiniais 
momentais: medžiaga ir menine 
forma. Medžiagą sudaro daini
ninko balsas, o formą — sukur
to turinio įsijautimas ir to jaus
mo publikai perteikimas. Balsi
nė medžiaga yra meninės for
mos nešėja. Ji yra tas kūnas, j 
kurį turi įsilieti dainavimo meno 
dvasia. Nors dainavimo meninė 
forma yra augštesnės vertės už 
medžiagą, tačiau ji be pastaro
sios negali reikštis. Kaip žmo
gaus siela savo galias gali iš
reikšti tiktai kūno pagalba, taip

pajieškojimai CLASS1FIED AND HELP WANTED ADS
Pajieškomas Kazimieras Rudis, 

kilęs iš Meškuičių ar Rupeikių km. j 
Atvažiavęs į Ame lik 4 1913 m. Jiei- 1 
ko Jom Rudi*, 5912 Turner Str., 
Philadelphia. Pa.

Jieškomi Milšteinai i* Prienų. Yra 
žinių iš Lietuvos. Atsiliepti šiuo ad
resu : DRAUGAS — BOx 6416, 2334 
S. Oakley Avė., Ohicago 8, I1L

būdavo progos išgirsti jį kon
certuojant. Ir tai ne vienoje vie 
toje, bet nuo Kanados, Detroito,
Chicagos iki Los Angeles, Calif 
Dabar ateina valanda, kada ši 
svajonė bus pradėta realizuoti.

Nė viena idėja nebūna žmo
nių šimtaprocentiniai pritaria
ma. Visada yra žmonių už iri ,. .. „ . .. . .

, . , , _ „J* . Jieškomas Meinorai širmam*, su
yra žmonių prieš. Galbūt ir St. I nuK Rob«rto, gim. 1922 m. rugsėjo 
Baranausko /dainavimo studijų mėn. 10 d. Bugių kaime, Viekšnių 
atbaigimo atžvilgiu, be daugu-1 Vtt^» Mažeikių apskr. Kreiptis: AI- 

fonsas Nevardauskas, 947 W. 32nd mos pritariančių, ata ras ir to- place chicago 8> IU. Yrn iš moti- 
kių, kurie pesimistiškai pažiu- nos žinių, 
rėš j šios idėjos realizavimą. —----------------

Ateities niekas nežinome ir PU• BromPaus
ir dainavimo meninė forma galil dėl to ns2all™e absoliučiu tikru- aigaras, žinių apie jį turi Kun. 

.. ... .... , , ... mu pasisakyti, kad taip ar taip K. Stepams, St. Jo eph Hospital,r,-iksus t,kta, per balsą. Nėra bus.'Tačiau viena vra t^ra Uad Earbank, Cal.f.rnia. 
balso, negali būti nei dainavimo 
meno. Balsas yra materialinis 
dainavimo meno pagrindas. Kas 
neturi reikiamo dainavimui bal
so, tas negali būti dainavimo 
menininku. Kaip negali išvys
tyti meno architektūros arba 
skulptūros be statybinės me
džiagos, taip negali tapti žymiu 
dainininku be tinkamo balso

bus. Tačiau viena yra tikra, kad 
reikia budėti kultūrinių apraiš
kų sargyboje ir nepražiopsoti tų 
momentų, kurie gali padidinti 
mūsų tautos garbę ir įnešti tam

J ieškomas Juozas Martinauskis, 
gimęs Daktarų kaime, Kretingos vi. 
ir apskr. Apie'70 m. amž. Cliieagoje 
turėjęs avalinės krautuves. Jieško 

tikrą dalį į mūsų mažos tautos SPSUO Kostina Beržanskiene. KrpiP- 

kultunnj lobyną. Kipras Pet- Ave Chicago 2g, I1L
rauskas savo dalį įnešė. Lieta- ______________
vių tautos muzikos pasaulyje jo
vardas 
pagarba

REAL ESTATE

MARQLETTE PARKE:
Mftr. 2 po 5 kamb. (3 miegami), 

centr. šild. abieins butams, 2 boile
riui, graži vieta.

Mūr. S but. po 314 kamb. Gražus 
namas, geros pajamos; įmokėti 
*21.000.—.
BRIGHTON PARKE:

Mftr. 2 po 6 kamb. Centr. ftlltj. 
Gražūs, labai švarūs ir moderniški 
butai.

Mūr. 2 po 4 kamb. ir .rūbų valyk
la. Platus sklypas, garažas.3 namai, 5 butai. $250.— pajamų. 
KITUR:

Gražus meti. su 3 miegam. 45 ir 
Keating apyl. 40 pėdų sklypas.

SIMAIČIAI *
Realty. Bulldera Insurance

2737 Weat 43 St
________ CLiffside 4-2390

Pirmą kartą siūloma parduoti —
Oak Latvn apylinkėje — 50 pėdų 
sklypas, arti naujos katal. mokyk
los. Taip put pard. modemiškas mū
ro bungalovv, arti Maria High 
School, apylinkėje 64tb ir Francisco. 
Pilnas rūsys. Kain* $17,900.

J. R. Kuhnle, VIncennes 6-0024

BEAL ESTATE REAL ESTATE
Oerai jr pigiai pirksite ir parduo

dami uždirbsite.

A. BUDRECKAS, REALTY 
4081 Archer Avenue

Tel. — LA 3-3384
Prieš pirkdami ar parduodami 

namus, biznius, sklvpus ar ūkius 
atlankykite mus
KUTRA-NORKUS REALTYREAL ESTATE-INSURANCE NOTARY PUBLIC 2405 Went 51 St WAlbrook 5-5030 PRoepect 8-3579 (vak. Ir sekmad.)
ftloje nejudomo turto pardavimo 

įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greita* ir teisingas patar
navimasNORVILĄ

REAL ESTATE SALES 
2000 W. 5»th St. Tel. Prospect 8-5454

8 kamb. r<-zi<lencijM, 2 autom, ga
ražus. Karštu ortC alyva pašlld. Arti 
C7tli ir H. Union. Rargenus — *9.75(1; 
įmokėti *3.50U. WEntwortlt tl-0577.

. P. STANKOVIČIUSUAL S8T. Ir INSUR. BR0K1SIB LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St.

Pk. DAnube 0-1798 
Paded* plrkltl - parduoti namo. 
aklus.\blanlua. Parūpina paskolas 
draudimus lr daro vertimus. Tvarki 
imigracijos dokumentu*. Ofisas atda
ra* kasdien nuo 10—T.

BRIGHTON PARKE

$3,000 įmokėti. Vieno augšto me
dinis namas su rūsiu. 2 butui po 4 
kambarius. Centrinis gazu apšildy
mas. 2551 W. 47th St.

. LAfayette 3-1083.

HELP VVANTED VYRAI

MACHINE
OPERATORS

Experienced on Automatic Ma

chines other than Punch Press or 

Drill Press. All Shifts. $1.92 per 

Hour to Start. Steady, Good 
Working Conditions and Liberal 

Benefits.

Borg & Beck Div. 
BORG WARNER CORP. 
5950 VVest 66th Street

POrtsmouth 7-7500

Tačiau, kaip vien tik statybi
nė medžiaga negali sudaryti nė 
architektūros, nė skulptūros be 
menininko dvasios į ją įkvėpi
mo, taip ir dainavimo menas ne
gali realizuotis vien balsu, neį
kūnijant į jį dainavimo dvasios. 
Gali žmogus turėti balsą labai 
stiprų, platų ir gražų, bet, jei 
jame nebus meninio įsijautimo, 
tas žmogus gali sukelti savo bal 
su didesnį ar mažesnį triukšmą, 
'gali garsiai ir įdomiai šūkaloti, 
bet tai dar nebus menas. Tik
rajam dainavimo menui be bal
so dar reikalingas stiprus meni-

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamų turtų ]>er mano įstaigų. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

$3,000 įmokėdami pirksite moder
niškų mūrinį namų — 2 butai 5 ir 5 
kamb. Rūsys. Garažas. Tuojau ga
lima užimti. 2 blokai nuo Western 
Electric. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAwndale 1-7038.

TOOL AND DIE 
MAKERS

Experienced. Nite Shifts.

$2.92 per Hours plūs 
Shift Premium.

Steady, Good Working 
Conditions and Liberal 

Benefits.

Borg & Beck Div. 
BORG WARNER CORP. 
5950 West 66tti Street

POrtsmouth 7-7500

MACHINISTS
All around job shop 

experience

Day work. Overtime
Year around work

H. 8C K. MFG. CO.
i __
4646 S. Westem Ave.

DĖMESIO 
CALF SKINNERS

. VEAL BONERS
Augščiausias atlyginimas. Nuola

tinis darbas tinkamiem* vyrams.
P. J. HARTE & SONS 

856 W. Fulton CHesapeake 3-6499

Naujas puikiai įrengtas 4 kamb. 
mūr. bungalovv Gage Parke. Tiktai 

į *17,000. šaulys.
i 4 mieg. mūr. namas, 8 m. senumo. 
įKūsy dar atskiras puikiai įrengtas 
butas iš 3 k., atomatiškas alyva šild.. 
garažas. Tarp Pulaski — Kedzie, ar
ti 51st St. *19.300. A. Rėklaitis.

Murųuette Parke prie labai gero 
susisiekimo, mūr. bungal. 5 k., 3 k. 
butelis viršuje, karštu vand. gazu 
šild., dvigubas garažas. Kaina — 
*19,500. A. Sirutis.

Geras 2-jų augštų po 7 kamb. mū
ras su 2 kamb. ir vonia rūsyj. Mar
ąuette Parke. Komb. alium. langai ir 
sieteliai. Teisingai įkainuota. K. Vo
lodkevičius.

Marąuette Parke puikus 2 po G k. 
mūr. namas. Abu butai liuosi užėmi
mui. Autom, karštu vand. šild., dvi
gubas mūro garažas. *30,500. K. 
Juknis.

Brighton Parke 2 po 5 k. mūr. 
namas. Autom, gazu šild., . 30 pėdų 
sklypas. Uždari porčiai, dvigubas ga
ražas. *26,000. Linas.

P LEONAS
REAL ESTATE2785 West 7lst Street 

Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

PAJIEŠKOJIMAI
Adolfai Kripkauskas, į

bus visada minimas SU kilęs iš Lietuvos, Plungės vai., Erų- Jieškomi broliai Antanas, Jonas,
didžiuiu žmonių skiltv- baičių k-mo, vėliau ūkininkavo Pa- Emilius Stroliai ir sesuo Apolionija

• PolkAt nrikrLn loi 1 notieiiių k-me. Žinias prašo suteikti Strolaitc, prieš Didįjį Karų gyv.
ie. Galbūt dabar pribrendo lai- gtagys Jurgutis, Oldenburg i/Old., Amerikoje. Jieško sesuo; Monika

Jieškomas

kas, kad pasitraukusį į pensiją 
K- Petrauską turi pavaduoti St. 
Baranauskas. Ir mes, lietuvių 
visuomenė, pražiopsoję progą pa 
gelbėti pastarajam iškilti iki 
meno viršūnių, būtume atsakin
gi prieš mūsų tautos garbę ir 
kultūrą. Juo labiau, kad mini
mas dalykas nereikalauja nė vie 
no mūsų įsipareigoti disponuoti 
jo naudai didesnėmis pinigų su
momis.- Pakanka vien šiltesnio 
žodelio, moralinės paramos ir 
labai mažos duoklelės, įsigyjant 
jo koncertui biletą, kad ta pro-

Post Ofen, Wehnen, Germany. Strolaitė Laibakonnenė, Motiejūnų 
km., Troškūnų paštai, Troškūnų ra-

Jieškoma Ona Žinaitienė, anksčiau j0“*8’ Lithuania.________
gyvenusi Lietuvoje, Virbalio mieste. n ... . . . •»
Jieško Stasė Migonienė, černiachov- t "
skio g-vė Nr. 5, Kybartų miestas, į,ęs ‘ 0°^ Vytauta?
Lithuania. Pe.lda Jgal ,Dudaar Pe,da’ pava,<1''

neįskaitoma). Atsiliepti šiuo adresu: 
Zaigraevskij r-on, p/o V. Talcy, B. 

Jieškoma teta, tėvplio sesuo, Ele- M. A. S. S. R. (Rašyti rusiškom rai
na Antonovaitė Kaminr-ki. Anksčiau dėm).
gyveno Argentinoj, Buenos Aires. Į ----------------------
Atsiliepti šiuo adresu: Lina Anto-' Jieškomas Bronius Bartašius, gyv. 
novaitė Taukevičienė, Raudondvario Kuršėnuose, Šiaulių apskr. Ankščiau 
pi. 65, Vilijampolė, Kaunas, Lith- gyv. Chicagoje. Jieško: Vaclovas 

Rupšys, Carrera 72, No. 43-26, Me- 
dellin, Columbia, South America.

BUDLDING A REMODEUNG

uama.

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius lr komerciniu* 
namus; pasiūlo sklypus: rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422* 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreipti* —ŠIMAIČIAI

Realty - Builders - Insurance
2737 VVest 43rd Street

nis įsijautimas ir to jausmo tin- £a galėtume pasigėrėti muziki- 
karnas išreiškimas. niu menu ir suaukotais centais

Meninę formą pilnai išreikšti' Paremti J° studijas užsienyje, 
reikalinga daug darbo, pastan- * Tautos garbė yra visų mūsų 
gų, sugebėjimo, psichologinio &arbė- Žymiais žmonėmis tau- 
atitikmens ir vispusiško pašiau- tos varžosi, kiekviena norėdama 
kojimo. Tam tikslui žmonės pa- £enia ias asmenybes pavadinti 
švenčia dali savo amžiaus meno saųo tautiečiais. Koperniką len 
studijoms ir įvairių rūšių pra- ^a' vadina lenku, o vokiečiai — 

vokiečiu. Ad. Mickevičių lietu
viai vadina lietuviu, o lenkai

Jieškomi: Jonas, Kazimieras ir 
Benediktas Balčiūnai, sūnūs Bene
dikto, gimę — Šiaulių apsk., Stačiū
nų vals., Narušaičių km. Gvv. ^ne- 
rikoje — vienas Chicagoje, kitas 
New Yorke, trečias Bavonne. Jieš
ko brolio sūnus iš Liet. Antanas 
Balčiūnas. Atsiliepti, ar žinantieji 
apie juos pranešti: Mrs. Anderson, 
139 Grenadier Rd., Toronto, Ont., 
Canada.

Pajieškomas Jočys, Leonardas, sū
nus Stepono, gimęs 1926 m. birželio 
16 d. Utenos apskr., Aluntos valse., 
Laičių kaime. Paskutiniu metu mo
kėsi Kauno Kunigų Seminarijoje. 
Jis pats ar žinantieij apie jį prašo
mi' atsiliepti šiuo adresu: A. Ginio- 
tis, 8714 S. Winchester Ave., Chi
cago 20, UL

tyboms: kvėpavimo, balso nu
statymo, mimikos, vaidybinės 
laikysenos, dikcijos ir daug kitų 
dalykų. Mes visi gėrimės dai
navimo menu scenoje, bet ne vi
si pagalvojame, kiek daug rei
kėjo dainininkui vispusiškai 
rengtis prieš pasirodant sceno
je, kol jis sugebėjo pats tiksliai 
įsijausti į dainavimo dvasią ir 
ją perteikti publikai. Daininin
kas turi ruoštis šimtus valandų 
vienos valandos pasirodymui.
Dėl to jiems honoraro ir laurų 
niekad nėra perdaug.

Stasio Baranausko balsas ir 
meninis pasirengimas

Visuomenei yra ne paslaptis, 
kad Stasys Baranauskas iš mū
sų lietuvių dainininkų turi ge
riausią balsinę medžiagą. Jeigu i 
šiam balsui atitinkamai būtų į- 
lieta meninės formos, mes ga
lėtume didžiuotis, kad maža lie
tuvių tauta turi pasaulinio mas
to dainininką. Tiesa, reikia pri
pažinti faktą, kad St. Baranaut 
kas jau dirba dainavimo meno i
srityje apie septyniolika metų. rektoriaus telefonas SE 3- 
Jis to meno ėmėsi dar būdamas 1206. 
studentu Kauno Vytauto Didžio
jo universitete. Jis tęsė savo 
dainavimo studijas Vokietijoje 
tremtinio būklėje. Jis dirba su 
savo dainavimo mokytoju ir čia ,
JAV, Chicagoje. Bet visą laiką — » _ _ • • ft
dainavimo menas jo gyvenime Į flfn ZcLlSVIJ iBIRpinilĮ; 
buvo šalutinė funkcija, nes bū-; - „
... ...... .1 Dr. A. Baltini* mvo recenzijojetini gyvenimo reikalai jį spyrė ap,# gj romana taip ratk>: P. Keeiū-
imtis kitokio darbo, kad galėtų “O romanas "Tarp Ulevų palapinių1 

a , fraltal i įkelia tą pasiaukojimo didu-
pats pragyventi ir savo seimą bį, kuri beviltiškoje kovoje dBl tau-
išlaikyti. Todėl jo P*«iektie j. 1
rezultatai dainavimo mene nė- Jaunimaa, liedama* kraujų d *1 **vo 

lem**, tuo* dldžiuoatua nuostoliu*,

Motina jieško sūnaus Algirdo Rin
kevičiaus, s. Jono. Gini. 1925 m. Iš 

, . f .. ... . . Lietuvos, Vilkijos miestelio 1944 m.
sako, kad jis yra tik lenkas, išvažiavo. .Tis pats arba apie jo lilgi-

MAIMJIETTF, PARKE arti gero 
susisiekimo, krautuvių ir mokyklos 
parduodamas augštas pajamas, 
*18,000 į metus, nešantis aparlfnen- 
tinis namas. Kaina tik *85,000.

VENTA
REAL ' ESTATE 

4409 S. Fairfield Ave.,
LA 3-3881, LA 3-9027

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
2623 W. «O st. Cbleago 22, 1UM

PRospeckt 8-3722 
A. OINTNERIS — pirmininką*

V. F. PETRAUSKAS — stat. vędaja»
Lietuvių Statybos Bendrovl:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminljaus langu* 1) 

duris.

Jieškomas Juozai Sauliūnas, gy
venę* Ukmergės apskr., Karalinavos 
tik. Svarbios žinios iš Lietuvos. Jis 
pats arba žinantieji apie .jį prašomi ^PA^UODA^S €KIS -
pranešti šiuo adresu. Jonas Samule akrų žemės, 8 kamb. namas, centri-

Kam varžytis praeitimi, kurios 
mes nepajėgūs grąžinti. Geriau 
varžykimės dabartimi, kuri yra 
mūsų rankose ir nuo to galinti 
padidėti mūsų tautos garbė.

Dr. P. Celiešius

Civilinio apsigynimo 
savaitė

Visose JAV-se, taigi ir Chi
cagoje, šiuo metu yra civilinio 
apsigynimo savaitė. Ta proga 
bus paradai, priešlėktuvinės 
pratybos mokyklose, fabrikuo
se, didesniuose pastatuose, bus 
didesnės demonstracijos.

Mokykla suaugusiems
Chicagoje gana plačiai veikia 

Englewood vakarinė mokykla 
suaugusiems, kurios nauju di
rektoriumi yra paskirtas Her
bert W. Lehman. Mokyklos ad
resas: 6201 S. Stewart Ave. di-

Kr jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

ra galutinai atbaigti ir vaini
kuoti. Jis dirbo ilgai po trupu-

kurluo* mum* retkSJo pakelti dviejų 
okupacijų repiSae. Tod*l šį romaną 

u skaitome au malonumu Ir dideliu *u-tj. Manau atėjo laikas, kad pa- atdomljlmu. Tpač romane minimi 
dirbėtų trumpiau, bet stipriau, i UvU Jaunimą ir kele jo dva-
tai yra, kad pasišvęstų vispu-, berniškai tregtaku* epitodu*. yr* 
siškai tobulintis dainavimo me- ■P|B<lul’r> tremties ideait«mo
ne. Lietuvių visuomenė, suprast
dama ir įvertindama St. Bar.-! * »•* “**“

nausko balsinę medžiagą, per, kartu eu pinigais siųskite;
tam tikrus iniciatorius reiškia
savo pageidavimą, kad jis išvyk 
tų Italijon ir ten pas žymius 
dainavimo mokytojus atbaigtų 
meninį pasitobulinimą. Tą savo 
pageidavimą lietuvių visuomenėj 
pareiškė atvejų atvejais, kai tiki

“DlIUfilS"
2334 So. Oakley Are., 

Chicago. Illinoii

nių žinantieji prašomi pranešti —
Marijona Rinkcvičienė, d. Mykolo. 
Paliūnų kaimas, Paštas Butkiškiai, 
Ariogalos rajonas, Lithuania.

Jieškoma Eugenija Romanauskai- 
tė, duktė Antano, gimusi 1924 m., 
gyvenusi Kaune. Yra žinių iš Lietu
vos. Rašyti: D. Mališkienė, 5303 
Verdun Ave., Montreal, Que., Ca
nada.

-Jieškomi — l) Algirdas Dūdas,
Danielius Dūdas, Petro Dūdos sū
nūs, gimę Amerikoje, Chieagos apy
linkėje. Tėvas yra kilęs iš Panevė
žio apsk., Pušaloto vals., Dičifinų 
k-mo. 2) Juozas Kaminskas, kilęs iš

vičius, 63 Appleton, Toronto, Ont., 
Canada. Tel. Lc 2-7188.

Jieškomas Juozas Jonaitis, sūnus 
.Tono, kilęs iš Adatiškių km., Arioga
los valsč. Į Amerikų atvykęs 1911 
m., apsigyvenęs Brooklyno mieste. 
Yra svarbių žinių iš Lietuvos. Ži
nantieji apae jį ar jis pats prašomas 
atsiliepti šiuo adresu: V. Gedgau
dienė, 1505—52nd St., Kenosha, Wis- 
consin. ,

Jieškoma sesno Elzbieta Remutie- 
nė, d. Valerijone, ir jos vaikai: 
Magdalena, Julija, Vincenta ir kiti. 
Atsiliepti šiuo adresu: Julija Barta- 
ševičienė, Pasvalio g-vė Nr. 31, Šiau
lių mientas, Lithuania.

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalau
kite Michigan Farm sūrio, šis sūris jau per ilgus metus gami
namas Jono ir Angelinos Andriulių ir jų Šeimos, Fountain. Mich.

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

FARM FOOD COMPANY
1804 West 47th Str YArds 7-8393

nis apšild., šiltas -ir šaltas vanduo, 
tualetas viduje, 2 barnes, vištidS, sod
nas — pačiame mieste, tarpe 2-jų 
kelių — vieškelio 32 lr kelio “T", ir 
600 pčdų pagal ežero pakrantes, 79 
mylios į šiaurę nuo Green Bay, hlgrh- 
way 32. Savininkas išvyksta apsigy
venti Floridoje. Kaina $7,500. AGNĖS 
AND STEVE’S RESORT, Tounsend, 
Wlsoansin.

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas.

VISŲ ROSIU APDRAUDIMAIJ. BACEVIČIUS 
“Varpas” Real Kstate 

General Insurance, Notary Public 
591# S. Westem Ave.

REp. 7-088# arba HEm. 4-7085

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiii
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst StrMtBOLDINa CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo 
ja senus. Kreipkitės:Tel. — HEmlock 4-6881 miiiHiiiiiiiiimiiiiiiiMHuiiiiiimiHiiM*’ 
yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiLIETUVIU STATYBOS BE27DROVE

MORAS į
Builders, Gen. Contractors s
Atlieka planavimo ir staty- S 

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

Namų įkainavimas ir įvairūs S 
patarimai nemokamai.

■S Kreiptis šiuo adresu:
I JONAS STANKUS 1

CICERO. Bargenas. 2-jų butų mū
rinis 5 ir G kmb. Apylinkėje 60th ir 
16th St. Karštu vandeniu alyva apš. 
Rūsys. *22,900; įmokėti *6,000. SVO
BODA, 0013 Uermak IU1. Bishop 2- 
2162.

ROSELANDE parduodami 2 na
mai ant 62 j>ėdų sklypo. 1 mūrinis— 
naujas, 2 mieg. k., pilnas rūsys; an
tras namas medinis, 2 mieg. k., por- 
žiai, rūsys. Garažas. Kaina $26,000 
už abu; galima pirkti atskirai. Sav. 
išsikelia iš ('hieagos. Tel. INterocean 
8-8738, po 6 v. v.

MISCEIJLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIKT. APDRAUDŲ AOBN1TBA
Vl*ų rtlllų aparaudo*. AntomoM- 

(lų ftnanaavlma*. Notarlata*. Valaty 
b*s patvirtinto* kalno*.

Prie* darydami apdraudaa kitu 
oultelrauklt* pa* mu*.

JONAS KIRVAma,
____ W Al brook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AOENUI 
8108 S. Ashland Ave.. Chicago 36, III

S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus —= TeL PRoenect 8-2013 
= 0800 so. Campbell avb, 5

Chicago 29, llllnola 
Šllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuillh"

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

ir atliekame visus statybos lr per
tvarkymo (remodeling) darbus.

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorubskas) 
1600 S. 48TH CT., CICERO G0. ILL. 
Tel. OLymplo 2-7381; TO 3-4236

HELP WANTED — MOTERYS

Reikalinga šeimininkė ariat auklė.
Gyventi vietoje. Sugebančiai mergai
tei ar moteriai puiki vieta malonio
je North Side šeimoje. Trys vaikai. 
Atskiras kambarys. Geriausias atly
ginimas. Nuolatinis darbas. Reikia 
nors kiek kalbėti angliškai. Skam
binti SHeldrakc 3-0651.

REIKALINGA moteris nuolati
niam namų darbui, virimui ir t. t. 
Kamb., išlaikymas, geras atlygini
mas. Taip pat reikalinga moteris va
lymo darbui 3 d. į sav.; geras atly
ginimas. North Sidėj.

Tel. WHitehall 4-1188

GYDYTOJŲ ŠEIMAI reikalinga 
sąžininga moteris prie vaikų. Susi
tarimui skambinti —

RE 7-8818

AUTOMOBILEb — TRUCKS 
Automobiliai — 8unkveilinl«t

VIKTORO 8021008 
UetuvUk* gaaoUno atotl* Ir auto 

taisymą*
<tll«k*ml motoro remontai, lyginimo 
latymo darbai lr keičiamo* daly*

CALL-ME-MOTORS CQ.
575» 8. WESTERN AVE. PR 8-B533

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th OOURT, OIOERC 
Tel. OLympic 6-0775 uuo 8 vaL ryto ild 5 vai. vakaro. Telefonas nuo 5 vai. vakaro:OLymplo 2-6752
J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.
Statome nauja* namus lr garažu*.

Atliekama visokių trobesių ir patal
pų (vairiu* remonto darbu*, skubiai, 
gerai lr pigiai.
gaukit* DAnube 6-27*3 nuo • vnL 

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

vakaro Iki II vai. vakaro.

PROGOS — OPPORTUNITIES

1SNUOMUOJAMA
IŠNUOMOJAMAS 6 kmb. butas. 

Gani apšildomas.
3231 So. Emerald Ave.

IŠNUOM. 6 KAMB. apšild. butas 
Marųuette Parko kolonijoje.

WAlbrook 5-0163

IŠNUOM. ŠVIESUS kambarys su 
atskira vonia. Taip pat ir garažas.

6922 S. Rockwell St.

RŪBŲ VALYKLA—Skalbykla— 
abažiūnj valykla. Vienintelė nbažiū- 
rų (lampsbade) valykla pietinėj 
miesto daly. Išmokysime. Kampas 
31 st St. ir Union Ave. Tel. CAIumet 
5-5306.

IEŠKO NUOMUOTI

Relkultngns kaniharys nedirban
čiam asmeniui, prie mažos, ramios 
šeimos, na galimybe naudotis virtu

ve. Tel. (lltovehill 6-(IA3t.
 „ ................. u

HELP WANTED — MALĖ

^2

REIKALINGI DARBININKAI 
PIENINĖJE

Nuolatinis visų metų darbas. Atlyginimas — $2.29 iki $2.97 į 
valandą. Bonus už naktinį darbą. Bonus už sekmadieninį darbą. 

Patyrimas nebūtinas, imsime sąžiningus darbininkus 
Daug priedų darbininkams. Kreiptis į

SIDNEY WANZER SONS, INC.
130 W. GARFIELD JSTETOTA 1857
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Inžinieriai projektuoja Chicagoje.
(Atkelta iš 4 pusi,)
i

tų stipendiją ir lituanistui, nes 
technikai ir taip studijuoja, o 
lituanistai mažai kas ryžtasi. 
Tačiau šis siūlymas nepraėjo. 
Gruzdys vėliau tvirtino, kad ne
trukus jis pradėsiąs akciją šiam 
sumanymui įvykdyti.

Chicagos skyriaus spaudos 
sekcijos vardu Vintartas pasiū
lė ir suvažiavimas priėmė nuta
rimą įsteigti leidinių Fondą, ku 
riam skyriai rūpintų lėšų iš
leisti būtiniems sąjungos leidi
niams. Taipgi suvažiavimas nu
tarė žengti priekin techninių 
terminų žodyno sudaryme.

Tas Clevelando skyriaus už
simotas didelis darbas, ligi šio
lei buvo tęsiamas “Technikos 
žodžio”, jo iniciatoriams prista
čius daugiau tūkstančio įvairių 
sričių terminų. Dabar suvažia
vimas nutarė tuo reikalu suda
ryti dvi komisijas. Pirmoji — 
taisyklių ir darbo komisija, ku
ri paruoš žodyno rengimo ir jo 
apimties planą bei telks lėšas. 
Antroji komisija — tai Vyriau
sia terminologų komisija, ir ją 
sudarys kiekvienos srities žino
vai ir bent trejetas kalbininkų. 

Nauja “valdžia”

A. L R. K. Federacijos 
sukakties minėjimas

Amerikos Lietuvių Romos Ka 
talikų Federacijos 50 metų su
kakties minėjimas Chicagoje į- 
vyks š. m. rugsėjo 23 d. šia pro
grama :

10:45 vai. šv. mišios su pa
mokslu Marųuette Parko lietu
vių parapijos bažnyčioje;

3 vai. popiet akademija su 
paskaita- ir menine dalimi Šv. 
Kaizmiero Seserų Kongregaci
jos senojoj salėj (2601 W. Mar
ąuette Rd, Chicago 29, III.).

L. Šimutis skaitys paskaitą 
apie Federacijos veiklą ir jos 
nuveiktus darbus.

Meninę dalį atliks Aldona Lan 
kutytė, Rūta Lukoševičiūtė ir 
Jonas Vaznelis, akompanuojant 
Marijai Mondeikaitei.

Kviečiame visus lietuvius ka
talikus dalyvauti šioje taip la
bai reikšmingoje šventėje.

Valdyba

Šachmatų turnyras 
Detroite

Tuo pačiu metu, kada Detroi- 
tan buvo suvažiavę Šiaurės Ame 
rikos lietuviai sportininkai savo į 
šeštosioms žaidynėms, šiame au 
tomobilių mieste trys mūsų 
šachmatininkai garbingai gynė 
lietuvių vardą prie šachmatų

yra vienas geriausių Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ir žaidžia 
rinktinės trečioje lentoje.

Turnyro pirmųjų vietų laimė
tojų eilė yra sekanti: I — Do- 
nald Byrne (71Z2 taško); II — 
III — Tautvaisa, Bieųuier (6l/2 
taško); IV, V, VI — Shippman, 
Mengarini, Poppel (6 taškai). 
Laimėtojai buvo atžymėti neblo-

Laiškas redakcijai
Atsakyme į V. Brilingo laiš

ką, kuris buvo įdėtas “Draugo” 
š. m. nr. 28, padėtas ir Gautin- 
go šalpos komisijos, parašas. 
Per klaidą praleista pastaba, 
kad ša pos komisija pasirašy
dama atsako vien tik tai, kiek 
tai liečia šalpą ir ten minimą

jai nežinoma, pvz. ten minimas 
Lietuvos keikimas.

Su augšta pajarba 
Grutingo Scuatorijos šalpos

Komisija

................................. ... . spaudą. Visa kita — ne šaiposigomis premijomis: p rmai v.etai, .* ... . . ... ,
* , <p=nn • -■ . i. 1 komisijos kompetencijoje arba;atiteko $590 ir gra.i statula, an J t j j i

trai — $175 ir trečiai — $75.
Edv. Sukutis

Windsor, Ont.
Keičiasi gy ventojai

Rugsėjo 3 d. iš Windsoro ko
lonijos išvažiavo į JAV Anta
nas Patašius. Čia jis turėjo val
gyklą ir gerai vertėsi. Yra la
bai veiklus. Būdamas

Akis į dangų žvairuoja, kojos 
s/etiman kluonan važiuoja. 
Galvos nepramuši, senam žmo
gui nusilenkdamas. Žodis žvirb
liu išlekia, o jaučiu sugrįžta. 

Mūsų liaudies išmintis

A. j A.

TEKLEI JOCIENEI
mirus, jos seseriai Onai Vaičienei bei jos šei
ma ir Jočių šėmai, netekusiems mylimos se
sers, žmonos ir motinos didžio liūdesio va
landą reiškia giliausią užuojautą

Dr. B. Matulionis su vaikai: Nijole, Iua, .Algiu ir Mindaugu 

ir Apolionija ir Juozas Vitkai

tisais šimtmečiais yra pasakę apie 
Mariją? Apie tai rasite naujai iš 

Šiaurės i spaudos Išėjusioje poeto A. TycuoMo 
, . _T , . , , ' paruoštoje Marijos antologijoje, pa-

Kanadoje, Norandoje, balsų i vadintoje:
dauguma išrinktas valdybon.: 
Ten ilgą laiką buvo apylinkės 
valdybos pirmininku. Kaikurį 
laiką gyveno Londone, Ont. Čia 
buvo LB apylinkės valdybos pir-

Aušros žvaigždė
Čia sudėta 58 didžiąją poetą eilė

raščiai. poetą, atstovaujančią 15 tau
tą. Čia randami tolą© pirmaujantieji 
kūrėjai, kaip Dante, Byronas, Ches-

mininku. Surengė daug pobū-
vių ir linksmavakarių. Prieš 
kiek laiko nuvykęs Chieagon ve
dė Rožę Juciūtę
windsoriečiams lietuviams, kadi Tai, poezijos antologija,

, , , .«, » sensta, kurios vertė ir ponetekome gero, draugiško žmo
gaus. Linkime jaunavedžiams 
gražaus, laimingo gyvenimo ir 
įsijungti naujoj vietoj į lietuviš
ką darbą. Z. T.

Maironis. Mickevičius, Milašius, Mil- 
tonas, Gabriel Mistral, Poe, Puški
nas, Kilke, Šekspyras, Šileris, Una- 

Gaila mums muno- Verlaine ir daugybė kitą.
kuri ne-
keliasde-

šinit ni^lą bus svarbi, kaip šiandien.
Kaina $2.00.

Pagal jau esamą tradiciją, 
kad naujoji valdyba renkama' [’^tų
iš tos vietos, kurioje vyksta su j Tas savait lis { Detroitą ,u. 
varnvunas, , valdybą .srrnktl trauW TO &idėj u jvairi 
Philadelphijoje ir netoli jos gy-1
venantieji nariai. Į valdybą iš
rinktas prof. A. Jurskis, K. Rim 
kus, M. Birulis, J. Stelmokas,
J. Šatas, K. Gaspartnas ir Br.
Elsbergas. Nors šių eilučių ra
šymo metu pareigomis jie dar 
nebuvo pasiskirstę, bet visas su 
važiavimas neabejojo, kad nau
juoju pirmininku bus prof. A.
Jurskis.

Revizijos komisijon išrinkti 
newyorkiečiai: V. Švipas, K.
Krulikas ir Č. Tamašauskas. Į 
Garbės teismą: B. Galinis, J.
Mikalauskas ir K. Kriščiukaitis.

Bendros nuotaikos rodė, kad 
sekantis sąjungos suvažiavimas 
įvyks New Yorke.

Lygiagrečiai buvo aptarti ir 
Pas. liet. inž. it architektų są
jungos reikalai. Valdomieji or
ganai bendru nutarimu palikti 
tie patys dar dvejiems metams.

Užsakymus kartJ’ «u pinigais kąskite:

DRAUGĄ 
2334 S. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL.

A. A.
DARIUS ALBERTAS 

VENGRIS

Gyv. 7202 S. Claremont Avė.
Mirė rūgs. 10 d., 1956, 9:15 

vai., sulaukės 3 mėn. amžiaus.
Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

tėvai Albertas ir Nijolė, ir ki
ti giminės.

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus koplyčoje, 6812 S. W es
te rn Avc.

Laidotuvės įvyks ketv., rūgs., 
13 d., iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus: gimines, draugus is pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę: Tėvai.

Laidotuvių direktorius An
tanas Petkus. Tel. GRovehill 
6-2345.

Z-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Viena* blokai nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planą 

Pasirinkimas mieste 1

Telef — CEdarcrest 3-6335

JAV vietovių, kurių tarpe buvo 
matomi ir mūsiškiai Povilas 
Tautvaisa, Kazys Jakštas (abu 
iš Chicagos) ir Kazys Škėma 
(iš Detroito). Čia jie varžėsi 
neseniai mirusio, Rostove prie 
Dono gimusio, Prancūzijos did- 
meisterio S. Tartakoverio pa
gerbimui suruoštame turnyre.

Čia mūsų daugkartinis Chica
gos ir Illinois šachmatų meiste
ris Povilas Tautvaiša, šiais me
tais švenčiąs savo 40 metų am
žiaus ir 25 metų aktyvaus šach
matų veikimo sukaktį, sukovojo 
tikrai puikiai, pasidalindamas 
II ir III vietas su JAV rinktinės 
antrosios lentos žaidėju Bis- 
quier. Jis surinko 6V2 taško, 
pralaimėdamas pirmosios vietos 
laimėtojui Donald Byrne ir ly
giomis sužaisdamas su Gromba- 
cheriu.

Kiti du lietuviai — jaunasis 
Jakštas ir Škėma — taip pat

Sąjungos valdybai vadovauja pasiekė dėmesio vertus laimėji-

A. A.
ANTANAS LASKOWSKY

Gyveno 2059 Evergreen Avė.
Mirė rugsėjo 9 d.. 1956, su

laukęs 7 9 m. amžiaus. Gimė 
Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 35 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me brolis Adomas I,askowsky, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. ;

Kūnas pašarvotas Bormann 
koplyčioje, 16th Avė., arti l^ike 
St., Melrose Park, 111.

Laidotuves įvyks ketvirtadie
nį, rugsėjo 13 d., iš koplyčios* 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Sacred Heart parapijos bažny
čią, Melrose Park, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldą bus nu
lydėtas į Queen of Heaven ka
pines, Hillside, 111.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminest draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdęs — BROLIS
Laidotuvią direktorius Bor

mann. Tel. Fllmore 4-0714.

NIJOLĘ IR ALBERTĄ 
VENGRIUS,

mirus sūneliui DARIUI, giliai užjaučia
Julija ir Kostas Volodkevičiai

Mirus mūsų brangiai kolegei
A. f A.

dant. gyd. JANINAI VIKTORIJAI ŽEMAITIENEI, buv. 
Vyt. Didž. Un-to Stomatologijos ir Dentiatrijos ka
tedros asistentei, velionės vyrui PIJUI ir sūnui BE
NEDIKTUI bei visiems giminėms reiškiame širdin
giausią užuojautą ir drauge liūdime.

Liet. Dantų Gydytojų Sąjunga Chicagoje

vienas jos steigėjų ir energin
gųjų darbuotojų — prof. J. Ši 
moliūnas.

Buvęs sąjungos pirmininkas 
dipl. inž. B. Galinis, perduoda
mas organizacijos vairą naujai 
valdybai, padėkojo su juo dir
busiems, o ypač centro sekreto
riui dipl. inž. J. Vasiui. Nauja
jai valdybai jis linkėjo sėkmin
gai plėsti veiklą, juo labiau, kad 
dabar jau sąjunga yra įkorpo- 
ruota ir užbaigusi savo organi
zacinį laikotarpi. Dabar turi 
prasidėti darbo laikotarpis. 
Prof. Jurskis — naujasis pirmi
ninkas tiek suvažiavimo posė
dį uždarant, tiek paskui vakare 
įvykusiame bankete, apie ateitį 
kalbėjo viltingai, nors, kaip jis 
sakė, “kiekvienas žengdamas 
prie arklo, yra susijaudinęs, pri 
sibaimindamas, kad neišvarytų 
prastesnės vagos už savo pirm- 
takūną”.

Jaukus banketas užbaigė dvie 
jų dienų darbingus posėdžius, 
sutraukdamas nemaža suvažia
vimo dalyvių ir jų svečių. Ope
ros solistė Jūrė Augaitytė pa
dainavo lietuviškų dainų ir ope
ros arijų.

mus, surinkdami 5'/a taško ir 
pasidalindami VII, VIII ir IX 
vietas. Pažymėtina, kad Jakš
tas trečią kartą iš eilės sutvar
kė du kartus Chicagos pirmeny
bes laimėjusį ukrainietį M. Tur- 
janski.

Turnyre pirmuoju išėjo Do
nald Byrne, surinkęs 7’/•> taško 
iš 8 galimų. Šis šachmatininke

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCtA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų paouoėimą.

3443 WENT *8RD STREET 
TeL PRospcct 8-0833 ir PR 8-0834

S
Skelbtis “ DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu,
kaina yra pi'einama visiems.

Mūsų mieliems
NIJOLEI IR ALBERTUI VENGRIAMS, 
gilaus skausmo valandoje, jų brangiam sū
neliui DARIUI mirus, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

čarneckų šeima

A.

bes

A.
U SO R IS

Mielam draugijos nariui
GUSTAVUI A. LEKŠUI,

jo motinai mirus gilią užuojautą reiškia
Maž. Lietuvos Lietuvių Draugijos Valdyba

' JONAS
Gyveno 16676 \Y liitcoiuh, Detroit, Mieli.

Mirė nigs. I <1., 1956, sulaukęs 65 m. amžinus. Buvo atlaiky
tos gndul. pamaldos Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Kleb. kun. M. 
Kundrotas ir kun. ,1. \V. Stanevieli Atnašavo šv. Mišias. Palaido
tas rūgs. 4 d. Moly Sepulehre kapinėse.

Velionis buvo kilęs iš Kuodžių kaijno, Žemaitkiemio pampi* 
jos, atvyko iš laetuvos 1910 m.

Pasiliko nuliudime žmona Veronika, sūnus Juozas, inart: • 
Elena, dukra Veronika Mieiata ir 8 anūkai.

Reiškiame nuoširdų ačiū kleb. kun. M. Kuniliotui, kun. .1. 
W. Stanevieh už rūpestingą patarnavimą, Petrui Tumėnui, Juo
zui Sabaliui, gyvenantiems Ncw Yorke. už amžinais šv. Mišias, 
visiems aukavusiems Sv. Mišias, gėles. Grabncšiniris ir visiems, 
kas tik kuomi prisidėjo prie a. a. Jono U30rio šermenų, didelis 
ir nuoširdus ačiū.

Nuliūdę: Žmona Veronika, sūnus Juozas su žmona ir dukra 
Veronika Miciuta.

ljodAsio valandoj 
AmAM*

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAIesu So. Wwten Avo. Air Condltfoned koptySK 

7-8600 — 1-8601 Automobiliam* vtote
karte rjr.ne kitoM mieste 4*ly»ei *MUmo 

koplyčia arėtai Jtkaų aamų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenue

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI .CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulanaų patam*- Mea turime koplyčia*
, rims* dieną ir nak- riaoae Chicagoo ir
i tj, Reikale laukite Roselando dalyse ir
man. tuojau patarnaujamo

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVE. Tei. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

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

ALFREDAS VANCE
177 WOOD81DE Rd., Riverside, UL Tel. OLympic 2-5245 .

POVILAS J. RIDIKAS
8354 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10621 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2223

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzcikos kny i 
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centą

Ją galite gauti
“D R A D G E’

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

Mielus Nijolę ir Albertą VENGRIUS, skau
daus liūdesio valandoje, mirus ją sūneliui 

A. | A.

DARIUI,z t
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Birutė ir Petras Lileikiai

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ1

V. AdatnkeTičiaua apianka
Uiaakymu. su pinigais siųskite:

MO pal., kabia |2.50 
DRAUGAS, 33*4 S. Oakley A»e^

Ohl<W<> O. I•*-

8lo. nuoatabloa ir nepaprasto* kny 
go« personažus 31 tai p Įvertina ro 
•ytojas Gliaudą: “...Welsas — pa 
niekintas niekintojas, bet turja 
■avyje Fra Angelloo angelų varaą 
garr i, Tatjana—nesuprantanti alė
to* eųvokoa, bet myllatl akalačla 
meile. Pagaliau Jullua... pasiilgę* 
skaistumo Ir nesuvoktas Jo esmls.

drųsus be drųaoa, nesu prantus pa
vojau* beprt,i*Jlrno proo.se”.

JURGIS F. RUOMIN
3319 8. LITUANICA AVE. TeL Y Arde 7-1133-1139,

VASAITIS - BUTKUS
1446 8. SOtii AVE, CICERO, DI. Tei. OLymplo 2-1003

2IGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET Y Arda 7-0781

2424 W. «9tk STREET 
2314 W. 13rd PLACE

STEPONAS C. LACKAWlCZ
BEpnMe 7-1213(

Perskaitę dirnr. "Draugą”, duokite jį kitiems.

I
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inž. E. Bartkaus, Josefinos Mil-1 
ler, teisėjo Alf. Wells, Step.Ka-} 
zanauskaitės, St. Daunio. Ko
miteto sekretorėm su spren
džiamuoju balsu pakviestos Al
bina Poškienė ir Agnė Jasaity-! 
tė. i

Pirmame komiteto posėdyje i
aptarti artimiausieji darbai ir

X Jonas Matulionis, Vliko(,pasiskirstyta pareigomis. Ko-1 
pirmininkas, lankydamasis Chi- miteto pirm Bruno Shotas Ue ,
cagoje, įptojo nariu Lietuviškos tuvių tautinių šokių srityje
Knygos Kluban. Ta proga j*s,.yra pasireiškęs kaip sumanus
pasiėmė Pukelevičiūtės premi
juotąjį romaną, “Aštuoni la- 
pai’^ kurio kalbą jis labai ver
tina.

ir energingas “Ateities” tauti
nių šokių grupės vadovas.

Pirmoji lietuvių tautinių šo
kių šventė rengiama Amerikos

X Chicagos Augštesn io joje) įr Kanados Lietuvių Bendruo- 
Lituanistikos mokykloje moks- menės vardū. Ji įvyks 1957 m. 
lo metai prasidės šeštadienį,; birželio mėn. Chicagoje. Dar 
rugsėjo 15 dieną. Visi C. A. L. šią savaitę bus parinkta tinka-
mokyklos mokiniai renkasi į 
Šv. Jurgio parapijos pradžios 
mokyklą 3230 So. Lituanica 
Ave. 9 vai. 30 min. Naujai sto
jantieji į Č. A. L. M. mokiniai 
renkasi registracijai 9 vai.

X Vida Deveikytė persikėlė 
gyventi pas seseles Kazimierie- 
tes ir ruošiasi būti sesele. Vida 
Deveikytė buvo labai veikli 
moksleivių ateitininkų veikloje. 
Paskutiniuoju laiku ji buvo 
Jakšto kuopos sekretore.

X Don Varnas Amerikos Le

ma aikštė. Artimiausiomis die
nomis bus sudaryta tautinių šo
kių repertuaro komisija.

X Stasė Liunerskytė-Paulio- 
nienė. gyv. 2444 W. 46th Plaee, 
Chicago, Ilk, išlaikė nustatytus 
egzaminus ir gavo teisę verstis 
registruoto farmacininko prak
tika Illinois valstybėje.

St. Paulionienė baigė Kauno 
Aušros Mergaičių Gimnaziją 
1938 metais ir tais, pačiais me
tais įstojo į Vytauto Didžiojo 
Universiteto Medicinos Fakul-

LIEPSNOJA MIŠKAI

giono posto naujos valdybos'teto Farmacijos skyrių, kurį 
sėkmingai baigė ir įsigijo Che- 
miko-Farmacininko diplomą 
1943 metais. Atsidūrusi trem
tyje ir sulaukusi karo pabaigos 
St. Paulionienė nedelsdama įsi
jungia į pedagoginį ir visuome
ninį darbą, dėstydama tremties 
gimnazijose chemiją, dalyvau
dama choruose ir nuolat dirb
dama stovyklų vaistinėse.

įvesdinimo ceremonijos įvyks 
šį šeštadienį, rugsėjo mėn. 15 
d. 8 vai. vak. posto namuose,
6816 So. Western Ave. Bus ofi
ciali dalis, šokiai ir vaišės.

X Kristaus Karaliaus Laivo 
naujas numeris išėjo iš spau
dos. Jame rašo K. Baras, J. A.
Keener, A. Tyruolis, VI. Min- 
gėla, vysk. V. Brizgys ir kt.
Platus skyrius žinių iš katali-1 1949 metais emigravusi į
kiškojo ir lietuviškojo pasaulio. Ameriką. St. Paulionienė nepa

metė , vilties grįžti prie savo
X Kun. Antano Bungos var- profesinio darbo ir po poros 

du , Memmingeno stovyklą Vo- metų nuolatinio jieškojįmo ir 
kiebjoje siuntinėjame dien raš- didelių pastangų įgaliau pra
do Draugo 2 egz. Jei kas gale- deda dirbtį Tafį Pharmacy 
tų apmokėti bent dalį tos pre- vaistinėje New Haven, Conn., 
numeratos, prašome kreiptis į kur i§ vaistinės vedėjo J. Du- 
administraciją.

X Tautos šventės minėjime, 
kuris įvyks rugsėjo mėn. 16 d. 
Lietuvių Auditorijoje, meninę 
programą išpildys Danutė 
Stankaitytė ir Ateities tauti
nių šokių vienetas, kuriam va
dovauja Bruno Shotas.

X Prof. VI. Jakuhėnas akom
panuos sol. Danai Stankaitytei 
dainuosiančiai solo Rugsėjo 8 
d. minėjime, kuris įvyks rugsė
jo 16 d. 2 vai. Lietuvių audito
rijoj.

X Izidor. Vasyliūnas, smui
kininkas, buv. Kauno Konser
vatorijos profesorius, dalyvaus 
Chicagos Ateitininkų rengia
mam koncerte, kuris įvyks rug
sėjo 22 d. 7:30 vai. vak. Wes- 
tem Ballroom salėje.

KAS KĄ IR KUR
-— ALRK Federacijos Chicagos 

apskrities susirinkimas įvyks 
rugsėjo 13 d. 8 vai. vakare, L. 
Vyčių salėje, 2451 West 47th St. 
Praš< me visų organizacijų ir drau
gijų atstovų, bei pavienių besido
minčių Federacijos veikla, atvyk
ti ir kartu veikti.

Visų delegatų suvažiavimas yra 
būtinas nes artėja Federacijos 
kongresas ir Chicagos apskrities 
50 metų jubilėjus. Yra svarstymui 
labai daug svarbių reikalų.

Valdyba
Vyčių salėj ateinantį sekmadie

nį, rugsėjo 16 d. yra ruošiamas bin- 
2’o žaidimas ir kodavimas. Esant 
gražiam orui parengimas įvyks so
delyje po rudens nuspalvintais me
džiais. Bus kugelio ir kitokio lietu
viško valgio. Veiks taip pat ir bu
fetas. Pramogų ruošia vyčiai sen
draugiai, kurie žada sunešti gražių 
dovani, bingo lošėjams.

Norintieji smagini popietę praleis
ti, kviečiami atsilankyti į vyčių pik- 
nikų-bingo-kortavimų. Įėjimas ne
mokamas. Pradžia 2 vai. popiet.

Reng. Komisija

— Filatelistų dėmesiui, šį va
karą, rūgs. 12 d., 8 vai. vakare, 
įvyks svarbus Filatelistų susirin
kimas. o. Ig. K. Sakalo rezidenci
joj, 7356 S. Campbell Ave. Pa-

Bus įdomių sporto numerių, tartim, pašto ženklelių rinkėjams
c . . susirinkti, nes bus svarstoma di-futbolas, gimnastikos numeriai dži(|ji 10’ metų sukakties Filate. 
Žiūrovai turės progos susipa- listu Dr-jos “Lietuva” rengiamoji 
žinti su geriausiais šio krašto Į Pašto ženklų Paroda. L.

atletais. Lietuvių grupei vado-

CHICAGOS ŽINIOS
' Orkestras iš WashingtonoKomunistų kalintas 

vyskupas
Chicagą pasiekė iš komunis

Chicagoje rūgs. 15 d. 7 vai.
! 30 min. Soldier Field stadione 

tų Kinijos išleistas katalikų • rengiamas sporto ir liaudies So. 
i vyskupas Henry Ambrose Pin-| kių festivalis kuriame bus pa- 
ger, pranciškonas misionierius. sveikinti tie 18 sportininkų, ku- 
Jisai buvo uždarytas į kalėjimą rįe gruodžio 6 d. išvyks j olim. 
1951 m. Kalėjime jis buvo mu- , piadą Australijoje. Tas festiva. 

(šamas, turėjo gulėti ant grin-,lig ruošiamas jų kelionei pa. 
dų ir turėjo klausytis komunis- remti Fe8tivalyje 
tų pastangų jį “atversti”. Ken

Nekontroliuojama liepsna siaučia 600 akrų miške San Gabriel 
kalnuose net< Ji Glendale, Calif. Dūmai kyla šimtus pėdų į augštį.

« (INS)

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE Begyvenant Biržuose, pradė

jo artėti bolševikai ir Navickų 
- Apie dr. A. An.braziejūtf- šeima J944 Wrže]io mšn 

Steponaitienę net keletą kartų i judžj0 , vakarus. Vokietiją pa-
spaudoje buvo pasirodžiusios 
klaidingos žinios. Minint L. K. 
Birutės d-jos sukaktuves buvo 
rašyta, jog dr. Steponaitienė, 
viena iš jos steigėjų ir pirmi
ninkių, yra jau seniai mirusi. 
Kita žinelė teigė, jog ji yra žu
vusi per karą. Tie pranešimai 
neatitinka tikrenybei — ji yra 
gyva ir sveika, pastoviai tebe
gyvena su savo vyru tame pa
čiame bute Kaune, kur gyveno 
ir prieš karą. Ji dirba Kauno

siekė spalio 9 d. ir gyveno 
Braunschvveige bei Blomberge. 
1947 m. persikėlė gyventi į 
Angliją. Rochdalėje įsigijo ne
didelį namelį ir, visiems dirbant 
ir pavyzdingai sugyvenant, mo
tina žiūrėjo namų ūkio.

A. a. Jadvyga buvo giliai pa
maldi ir visa motiniška siela 
sielojosi savo vaikais. Kol vai
kai buvo maži, ir jai buvo dau
giau rūpesčio. Kai vaikai už-

ligoninėse ir ambulatorijoje. Ji augo, pradėjo rimti. Nujausda-

gan gavo išsamias iniormaci-i
susirasinėja su savo giminėmis,

° ° i gyvenančiais šiame
jas apie JAV vaistinių darbai

krašte.

tėdamas alkį kalėjime neteko 
35 svarų. Iš jo buvo atimtos 
maldaknygės. Vyskupo žinio
mis, kalėjime dar pasiliko 10 
amerikiečių: 5 katalikų kuni
gai liuteronų pastorius, du la
kūnai ir du civiliai.

Pasitarimas — kaip 
sugauti žudikus

Chicagoje įvyko pasitarimas 
valstybės, apskrities ir miesto 
policijos atstovų, kuriems yra 
pavesta jieškoti žudikų, atėmu
sių gyvybę trims berniukams, 
dėl kurių mirties jau kuris lai
kas kaip jaudinamasi. Blogiau
sia, kad policija nesurado jų 
nužudymo priežasties, tikrai 
nėra nustatyta, kur jie buvo 
nužudyti, nesurasta tų berniu
kų drabužiai, nenustatyta, ar 
nužudymą* atliko vienas asmuo, J 
ar daugiau. Numatoma, kad 
bendri pasitarimai padės žmog
žudžius sujieškoti.

Nevažiuok su 
nepažįstamais

Aštuoniolikos metų mergai
tė, atvažiavusi iš Minneapolio 
į Chicagą dalyvauti vestuvėse, 
sutiko du vyru, kurie ją pa
kvietė pietų. Vieton vežti į res
toraną, ją nuvežė kažkur į 
Evanstoną, kur ją užpuldinėjo. 
Grįžtant į Chicagą ji iššoko 
ties Devon ir Broadway gatvė
mis iš mašinos ir įsitėmijo jų 
automobilio numerį. Pagal tai 
policija areštavo Fridriką Mills, 
27 m. amžiaus, ir fotografą 
Paul Amato, 27 .m.

programą 
pildys 5,000 dainininkų, šokėjų, 
muzikų ir atletų.

Prieš festivalį kariuomenės 
orkestras, atvykęs iš Washing- 
tono, D. C., susidedąs net iš 
100 mūzikantų, linksmins pub
liką. Festivalyje rikiuotėje da
lyvaus ir penktos armijos ka
riai, marinai, jūrininkai iš 
Grėat Lakęs ir lakūnai iš
O’Hare bazės. Iš gražiausių 
mergaičių bus sudaryta puokš
tė, parinkus po vieną mergaitę 
iš 30 festivalio programoje da
lyvaujančių tautybių.

X Už sielą a. a. kun. kanau
ninko Felikso Martiišaus, Prie
nų gimnazijos steigėjo, bus at
našaujamos šv. mišios rugsėjo 
16 d. 9 vai. T. T. Jėzuitų kop
lyčioje, 5541 So. Paulina Ave.

X Barbora Nutautas su duk
ra Silvia išvyko atostogoms į 
California pas sūnų. Jos sūnus 
Jonas, aeronautikos inžinierius, 
dirba atsakingose pareigose 
Los Angeles miete.

X Dr. Jenas Jurgitos išlaikė 
nustatytus egzaminus ir galės 
laisvai verstis medicinos prak
tika. Artimieji egzaminus iš
laikiusiam daktarui linki daug 
sėkmės.

X Stasys Baranauskas bus Į 
pagrindinis solistas savo išleis
tuvių koncerte, kuris įvyks šio 
mėnesio 29 d. 7:30 vai. popiet I 
Maria Augšt. mokyklos salėje. •

metodus ir teisinę padėtį. Pa
aiškėjus, kad Illinois yra vie
nintelė valstybė, kuri pripažįs
ta Lietuvos Universiteto far
macininkų diplomus, St. Pau
lionienė 1954 metais persikelia 
iš New Haven, Conn., į Chica
gą ir atlikusi dar trūkstamą 
stažo dalį St. Elizabeth Hos- 

į patai vaistinėje gauna leidimą 
laikyti egzaminus reigstruoto 
farmacininko teisėms įgyti. 
Chicagoje be darbo vaistinėje 
St. Paulionienė baigė Hynes 
School of Pharmacy, kurios 
baigimas labai daug padėjo eg
zaminų sėkmingumui.

Malonu, kad dar vienas lietu
vis tremtinys nebodamas sun
kių sąlygų nepabijojo didelio 
darbo ir įsigijo farmacininko 
praktikos teises. Sveikindami 
St. Paulionienę su pasisekimu, 
linkime jai sėkmės ir laimės 
dirbant savo profesijoj.

VOKIETIJOJ
— Dr. Z. Brinkis iš Ispanijos 

buvo atvykęs į Vakarų Vokie
tiją dalyvauti Europos Lietu
vių Frcnįo Bičiulių studijų sa
vaitėj ir konferencijoj.

— Europos Lietuvių Fronto 
Bičiulių pirmininku išrinktas 
dr. Zenonas Ivinskis. Praėju
siais metais pirmininkavo K. 
Čeginskas, šią vasarą įsigijęs 
daktaro laipsnį.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Mirė Jadvyga Novickienė.

STANLEY J. FALOON

'z

Padidėjo nusikaltimai
Chicagoje vyksta tarptauti

nis policijos vadų suvažiavimas, 
kuriame dalyvauja 3,500 asme
nų. Suvažiavime susirūpinta la
bai padidėjusiu nusikaltimų 
skaičiumi ir pagausėjusiomis 
mirtinomis nelaimėmis susisieki
mo katastrofose. Nusiskundžia
ma, kad ir policijos jėga nėra 
pakankamai didelė su tomis ne
gerovėmis kovoti.
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POP U LA R
LITHUANIAN RECIPES

8nrinko JUZfi DAUŽVARDIENB

vauja Ateities šokėjų narys 
Vincas Samoška. Centriniame 
rengimo komitete yra inž. An
tanas Rudis. Už įėjimą — $1.

Trys geros mergaitės
Trys moksleivės East Chica

goje ties autobuso sustojimu 
ant suoliuko rado maišiuką ir 
greit pamatė, kad jis prikimš
tas šimtinių ir kitokių bankno
tų. Ten buvo $11,000. Mergai
čių vardai — Jackie Gillis, 13 
m., jos sesutė Patricia — 12 
m., ir jų draugė Charlene Smith 
— 13 m. amžiaus. Pinigus jos 
nunešė pas Roosevelt pradžios 
mokyklos vedėją, kur jos mo
kosi.

Apie tą patį laiką Niek 
Cheaja nusiskubino į East Chi
eago policijos būstinę, praneš
damas, kad jisai pametė pini
gus. Jis pasakojo — neseniai 
pardavęs namą ir buvo beva
žiuojąs į banką padėti pinigus, 
bet per išsiblaškymą juos pali
ko ant suolo. Pinigai jam buvo 
grąžinti ir policija jį nulydėjo į 
banką. MergaitėVns buvo paža
dėtas atlyginamas.

Peršovė sukčiautoją
Juozapas Clayton, 27 m. am

žiaus, apkaltintas neteisingų 
čekių keitimu ir peršautas į 
kairę koją. Šis sukčiautojas bu
vo pavogęs čekių knygutę ir 
pats parašęs neteisingus čekius 
atėjo jų iškeisti į delikatesų 
krautuvę 6316 S. Kimbark, Chi
cagoje. Krautuvės savininkas 
jį įtarė. Davė jam $10 ir prašė 
ateiti sekmadienį. Pats gi pa
šaukė policiją. Tačiau sukčius 
sekmadienį neatėjo. Kai jis pa
sirodė pirmadienį, minėtos 
krautuvės savininkas Shapplik 
išsitraukė revolverį ir pradėjo 
šaukti policiją. Clayton ėmė 
bėgti. Shapplik jį vienu šūviu 
sužeidė ir jis buvo suimtas.

Ta.1 nepaprasta knyga Viri 300 re
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenS, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo lr televizijos stotis, surinko pa
sius {domiausius lietuviškų valgių 
receptus lr DRAUGAS juos Išleido 
labai parankioje formoje. Pirmų kar
tų tokia knyga pasirodo knygų rin
koj*.

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2X84 So. Oakley Avenae,

CHICAGO 8. ILL.

rna besiartinančią mirtį, dar na 
muose būdama perspėjo šiais 
metais mirsianti. Tačiau nesi
krimto: girdi, vaikai jau užau
gę ir jiems nereikia vargti. Pa
sitikėjo Dievu, kuriam taip išti-l°* ’ "j * •, . / A______ r J X į Roosevelt rd., rastas vyriškio

lavonas, kuris iš dokumentų 
! atpažintas — Frank B. Hong, 
47 m. amžiaus, iš Maywood. At-

Lavonas gatvėje
Po iškeltojo traukinio 

giais, Plymouth gatvėje,
bė
ties

kimai visą amžių tarnavo: daž
nai ėjo Šv. Sakramentų, kada 
galėdama ir paprastą dieną nu
eidavo i bažnyčią išklausyti mi
šių.

Mirė po komplikuotos skran
džio operacijos, kai pavargusi 
širdis nepernešė ir sustojo plak
ti. Palaidota rugpjūčio 25 d. 
Rochdalės kapinėse po gedulin
gų mišių. Laidotuvėse dalyvavo
gausus būrys lietuvių, o pasku- 

Rugpjūčio 22 d. naktį Rochda- tines apeigas atliko ir pamoks. 
lės ligoninėje po širdies smūgio lą pasakė kapelionas kun. j. 
mirė a. a. Jadvyga Peleckaitė- ; Kuzmįckįs.
Navickienė, palikusi nuliūdusį > 
vyrą, dvi dukteris ir tris sūnus.

Velionė gimė 1897 m. gegu
žės 6 d. Palavenės
piškio par., kurios 
buvo pakrikštyta. Tėvas, daly
vavęs rusų — japonų kare, žu
vo bebėgdamas į JAV. Našlė 
motina, augindama tris vaikus, 
net 25 metus tarnavo Palavenės 
dvare ir buvo sutaupiusi 2,000 
rublių. Paskolinusi juos dvari
ninkui, vėliau atgavo vos 2,000 
markių. Vienas jos sūnus stojo 
savanoriu į Lietuvos kariuome
nę ir kovose dėl laisvės žuvo.
Antra duktė yra likusi Lietu
voje.

Jadvyga 1924 m. ištekėjo Su
bačiuje už Myk. Navicko, su 
kuriuo susilaukė penkių vaikų, 
visus gražiai užauginusi ir iš
auklėjusi. Kadangi vyras tar
navo policijoje apie 15 metų 
gyveno Klaipėdos krašte. Susi
taupę kiek pinigų, Smalininkuo 

1 se buvo nusipirkę užeigos na

ARGENTINOJE
dvare, Ku- 
bažnyčioje

— Rosario T.T. Marijonai 
gražiai dirba. Po trijų metų at
vykus į Rosario tuoj pastebima, 
kad Rosario T.T. Marijonų veik
los dėka smarkiai keičiasi pa
rapijos veidas, šiandien parapi-1 šįa ukrainiečiai, 
jos patalpose veikia gražus vai
kų darželis, kuriame yra apie 
50 vaikų. Sekmadieniais bent 
trim pamainortj rodomas kinas, 
į kurį suseina vaikai, ruošiami 
Pirmai Komunijai. Parapijos 
ribose veikia 15 katechetinių 
centrų, kurie šiais metais ruo
šia apie 500 vaikų.

( * t

— Mirė Domininkas Kiela.
Rugpjūčio 15 d., sulaukęs 50 
metų amžiaus, staigiai mirė Do
mininkas Kiela. Velionis buvo 
gimęs 1906 m. lapkričio 19 d.
Alančių km., Vadoklių valsč.,
Panevėžio apskr. Argentinon 
atvyko 1929 m. Dirbo daugiau
siai geležies pramonėje. Velio
nis nuliūdime paliko žmoną Oną

rodo, kad jis krito iš 25 pėdų i, 
augštumo nuo iškeltojo trau-! 
kinelio platformos ir, įskėlęs 
kaukolę bei kitaip sunkiai susi
žeidęs, mirė. Jo kišeniuje ras
ta $110.

"š esu amerikietis"
Illinois gubernatorius Strat- 

ton paskelbė rugsėjo 16 d. kaip 
“Aš esu amerikietis” dieną. Tą 
dieną įvairios organizacijos 
ruoš paradus, bus pagerbiami 
naujieji piliečiai. Tos dienos ap- 
vaikščiojimas Chicagoje prasi
dės iš vakaro, dideliame paren
gime Soldier Field stadione. 
Sekmadienį didelį paradą Chi 
cagos šiaurvakarių dalyje ruo-

Sudegino Auroros mero
iškamšą

Maskvai pataukaująs ir šiaip

Jieško balsavimo pareigūnų
Teisėjas Otto Kerner, ku-

sauvaliaująs Auroros meras! r*am yra pavesta tvarkyti rin- 
Egan yra labai nepopuliarus. I ^imų pareigūnus, artėjant lap- 
Savo nepasitenkinimą reikšda-j kričio 6 d., kada įvyks balsavi- 
mi gyventojai sudegino jį vaiz-’ mai, susirūpino reikiamų žmo- 
duojančią iškamšą, kurioje vie
ton galvos buvo kokoso palmės 
riešutas. Meras pats sako, kad 
apie 10% gyventojų yra prieš 
jį ir jis pats abejoja ar jis be- 
kandidatuos naujuose rinkimuo
se.

, mus, tačiau ilgai ten negalėjo
X Lietuvių tautinių šoklų ap^ao9gyventi: naciams užėmus Klai- 

fiventei ruošti komitetas suda-j Paukščio vį*tą. Trečiadienį, nigs. pėdos kraštą, visa šeima buvo 
rytas iš pirm. Bruno Shotas ir 19 d., 1956 m., jis bus įvesdintas ištremta, kai M. Navickas atsi-
narių J. Kreivėno, Z. Dailidkos, Jiirįu Jo^kaš^e^okTka’,sakė 6n»P*nėti Vokietijos nau-', Galvokit, kas tikra, jauskit,

J. Jasaičio (Lietuvių Bendruo- , pellonas ir Lietuvos Vyčių Illinois- dai. “Toks galingas Reichas ir kas gražu ir norėkit, kas gera,

'Janulytę Kelienę ir pubrolį Sta
sį Kielą su šeima.

menės Chicagos apygardos val
dybos atstovas), J. Kudirkos,

Indiana apskrteio pirmininkas. To bijosi ma2utės Lietuvos
nnAi/\ n nnl/TAiatti I •*

t”
pačio apskričio teisių žinovas y- 
r* teis, AIfc«SS" W*lls, vo jo atsakymas.

bu- tada surasit kelią į malonų gy
vsnimą. Platonai

Bus daug senių
Gydytojų suvažiavime, vyks

tančiame Chicagoje Palmer 
House patalpose, viceadmirolas 
dr. Ross T. Melntire, pareiškė, 
kad dėl medicinos pažangos su
mažėjus mirtingumui už 20 
metų JAV turės daugiau kaip 
200,000,000 gyventojų ir tada 
vienam dirbančiam atitiks vie
nas išėjęs į pensiją...

nių štabu. Nuo spalio mėn. 9 d. 
jau bus pradedami registruoti 
balsavimo vietų teisėjai, rašti
ninkai ir kiti. Reikia dar 2,896 
tokių pareigūnų, kurie gaus po 
$12 ir po $15 per tą balsavimų 
dieną. Prašymus galima pa
duoti — Board of Election Com- 
misioner, Room 308, City Hali.
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PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezljot 
rinkiny*. Nedideli* skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
"Drauge , 2334 So. Oakley Ave. 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais rttielless $2.

pklmijLiotas 
r, omą M a v

Birutės Pukelevičiutės

ASTUONI LAPAI
Pūkelevičiute kuria tikrovę, ku
rioje yra daug erdvių, ši tikro
vė nėra stebuklinga, bet gigantiš
kai normali.

Telesforo Valiaus apianka*.

392 psl., kaina $3.75 

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave.,

Chicago 8, Illinois


