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Iš Kalifornijos į New York per 3 valandas ir 3 min.
Sovietų Pravda visaip šmeiže 

Vengrijos komiteto narius
SALOMĖJA NARKĖL1ŪNAITĖ,

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINĖS TAUTOS. — Nors praėjusios JT Generalinės 

asamblėjos sesijos pirmininkas Siamo princas ir jų užs. reikalų 
ministeris Waitayakan ir pranešė, kad sesija gali veikiai susirink
ti, bet vis dar neminima datos. 1

Todėl, nors kaikas ir mano, ■ ■ —
jog sesija gal susirinks po Labor 
Day, bet iš Siamo princo pareiš
kimo atrodo, kad gal taip ilgai 
ir nereikės laukti. Nekantrauja 
čia mažosios vakariečių valsty
bės, o Amerika lyg ir nusirami
nusi savo oficialiu pareiškimu, 
kad „vėliau bus patogiau“.

Princas Waitayakan tą savo 
pareiškimą padarė Siame po to, 
kai tik pasklido Vengrijos pra
nešimo atgarsiai. O pagal tvar
ką, sesija, kuri laikoma tik per
traukos išėjusi ir kuri gali būti 
sušaukta atgalios ryšium su pa
kitėjusia padėtimi Egipte ar 
Vengrijoje, jau turėjo būti su
šaukta, kai tik buvo paskelbtas 
pranešimas apie sovietų agresiją 
Vengrijoje.

Mimeografuotos to pranešimo 
kopijos pasirodė birželio 20 d., o 
liepos pirmą savaitę knygų rin
koje jau buvo ir spaustuvės 
spausdintas. Jungt. Tautų kny-' 
gynė teko patirti, kad žmonės 
tas knygas labai perka.

Prezidentas EisenJioweris nauju helikopteriu skrenda iš Baltųjų Rūmų aikštės į slaptą vietą 
“1957 m. orinių pratimų” metu. Dešinėje prezidentas Eisenhoweris, lydimas jo laivyno pagel- 
bininko kapt. Evan P. Aurand, skuba į slaptą štabą nusileidus helikopteriui. Skridimas bu
vo įvykdytas prieš pradedant tariamai pulti atominėmis bombomis Washingtoną. (INS)

Europos Bendrosios Rinkos ir 
Atominės energijos sutartis

Mūsų specialus korespondentas Prancūzijoje
PARYŽIUS, Prancūzija. — Prancūzų spauda tebeaiškina pasi

keitimus Sovietų Augščiausiame prezidiume._________________

Gal pats būdingiausias aiški
nimas bus tilpęs savaitiniame 
„Paris - Match“ to žurnalo at-

Du vyrai lenktyniavo 
garso greitį

LOS ALAMITOS, Calif., liep. 16.—Du Laivyno F8U-1 spraus- 
miniai lėktuvai šiandien pakilo į augštumas, kėsindamiesi nugalėti 
greitumo rekordą, kuris būtų greitesnis už garso sklidimą, skris
dami nuo Pacifiko krantų iki Atlanto krantų — New Yorko mies
to.

Vieną iš jų blizgantį „Chance 
Vought Crusader“ vairavo ma
rinų majoras John Glenn jr., 36 
metų. iš Nevv Concord, Ohio, o 
antrą lėktuvą vairavo lt. Charles 
Demmler, 33 metų, iš Nevv York 
miesto. Abu lėktuvai turėjo už
duotį nuskristi 2,460 mylių nuo
tolį ir vienas po kito pakilo po 
28 minučių laiko.

riaus pareigų, nors gal ir palik
tų jų ambasadorium Washing- 
tone.

Ar išdavė paslaptis?
Bet čia Ceilono rūpesčiai dar 

nesibaigia. Jungtinėse Tautose 
tebevyksta tyrinėjimai ,ar Ceilo
no pilietis, kuris šiuo metu dir
ba JT sekretariato ekonominių 
ir socialinių reikalų skyriuje, ne 
bus suteikęs slaptų informacijų 
sovietų piliečiui.

Anądien JT sekretariatas pa
tvirtino, kad vedama investiga- 
cija, nors pats kaltinamasis 
Dhanapala Samarasekara, 36 me 
tų amžiaus, atsisakė klausimą 
diskutuoti.

Kalbama, kad tas ceilonietis 
neva suteikęs sovietų valdinin
kui slaptų žinių, liečiančių Ven
grijos pranešimą. Tas sovietas 
Vladimir Grušą, tuo metu buvęs
pirmasis sovietų delegacijos sek [ 
retorius, iš Amerikos išvyko ba
landžio 10 d., JAV vyriausybei} 

Tuo tarpu čia ypatingai mi-' pareikalavus.
nimi du to Vengrijos pranešimo 
bendradarbiai, abu to Vengrijos 
komiteto nariai: tai Urugvajaus 
profesorius Enriųue Rodriguez 
Fabregat ir Ceilono ambasado
rius Gunewardene.

Kad nebaustų mirtimi
Kalbama, kad tai prof. Fabre

gat iniciatyva anądien Lotynų 
Amerikos atstovai Jungtinėse 
Tautose nutarė kreiptis į Vengri 
jos vyriausybę ir prašyti, kad ji 
nebaustų mirtimi Vengrijos su
kilime dalyvavimu apkaltintų as 
menų.-

Tą raštą pasirašė keturiolika 
Lotynų Amerikos valstybių, o 
paskui prisidėjo ir Meksika, sa
vo pačios iniciatyva. Lotynų 
Amerikos atstovai prašė mirties 
bausmę pakeisti. Laiškas įteik
tas Vengrijos atstovui prie JT,, o 
tas, sakoma, tą peticiją pasiun
tęs į Budapeštą. Šių eilučių ra
šymo metu dar nebuvo žinoma, 
kokie to laiško rezultatai, nes iš 
Budapešto nebuvę gauta atsa
kymo. /

Cedonietį kritikuoja

Prancūzų spauda džiaugiasi
pono "Niet" atsistatydinimu

PARYŽIUS, Prancūzija, liep. 16. — Prancūzų parlamentui 
ratifikavus Europos Bendrosios Rinkos ir Atominės energijos ben
dro naudojimo sutartis gana didele dauguma balsų, prancūzų 
spauda plačiai atsiliepia į šį faktą.

Dienraštis „La Croix“ vertina

stovybės Nevv Yorke biuro di
rektoriaus Raymond Cartier pa
rašu.

Chruščevas nėra raminantis
Ilgame, plačiomis informacijo

mis pagrįstame straipsnyje Car
tier rašo, kad galima sveikinti 
pono „Niet“ atsistatydinimą, nes 
jis priešinosi geriems santy
kiams su Vakarais, bet žurnalis
tas sako:

„Chruščevas toli gražu nėra 
labiau raminantis. Jis save nuo
dija įniršimu ir alkoholiu. Jis

Ar Kinijos blokada 
sustiprino jos ryšius
su Sovietų Sąjunga?
HONG KONG, liep. 16. — 

Raudonosios Kinijos užsienio rei 
kalų viceministeris Chang Han - 
fu per Radiją pareiškė, kad Jung
tinių Amerikos Valstybių suor
ganizuota raud. Kinijos blokada 
pastūmėjo Kiniją į glaudesnius 
ryšius su sovietais. Pasak kalbė
tojo, dabar raud. Kiniją blokavu
sios valstybės pamatė, kad jos 
iš to turi nuostolių.

Tačiau kalbėtojas nepasakė, 
kad Kinija, jau prieš tai kartu 
su sovietais puolė Korėją. Šis jų 
susiartinimas su sovietais tur
būt buvo be amerikiečių paska
tinimo.

Jūrų Laivynas tikėjosi, kad 
vienas iš šių lakūnų bus pirmas 
istorinis asmuo, kuris praskris 
greičiau negu garsas kad skren
da, apjungdamas Pacifiką su 
Atlantu per tokį trumpą rekordi
nį laiką. Tą kelionę tikėjosi at
likti per 3 valandas ir 14 minu
čių. Laivyno vadovybė sako, kad 
šių lėktuvų greitis buvo 760 my
lių greitesnis, negu iššauto .45 
kalibro šovinio greitis. Bet lėk
tuvas iš Kalifornijos į Nevv Yor- 
ką atskrido per 3 vai. 23 min. ir 
8.1 sek.

Laivyno vadovybė dar pažy
mi, kad šie lėktuvai skrido dau
giau kaip 1,000 mylių į valandą, 
kad galėtų atgauti prarastą lai
ką, kuris buvo jiems reikalingas 
nusileidžiant ir pakylant, kai rei
kėjo pripildyti degamąja medžia
ga (gazolinu), kad galėtų toliau 
skristi. Pirmu kartu įpylė gazo
lino po 45 minučių skridimo, an
tru kartu virš Emporia, Kansas, 
ir paskutinis įpylimas gazolino 
buvo virš Indianapolio, Indiana.

tą faktą, kaip „tikėjimo aktą, 
kurį turės lydėti ryžtumo aktai“. 
Dienraštis „Le Figaro“ pabrėžia, 
kad „tas balsavimas atžymi 
reikšmingą datą ne tik mūsų, 
bet ir pasaulio istorijoje“. 
Naujas revoliucinis laikotarpis

Dienraštis „Franc - Tireur“ ra 
šo: „Parlamento balsavimas ma
syvine dauguma už sutarčių ra
tifikavimą atveria naują revoliu
cinį laikotarpį senajam žemy
nui“, nes abiejų sutarčių tikslas 
„esmėje yra pakelti ūkinį tautų 
gerbūvį, kad Europos bendruo
menė prilygtų didžiosioms naujų 
laikų galybėms“.

Dienraštis „Le Monde“ gi pa
žymi, kad „visi tie, kurie tik ką

Ceilono ambasadorius Jungti- balsavo už EuroP4. tuo pačiu pa- 
nėse Tautose, o kartu ir tos ša- sirašė iškilmingą įsipareigojimą,

Dvi moterys išrinktos
į Egipto parlamentą
KAIRAS, fcgiptas, liep. 16. — 

Užvakar dienos rinkimuose iš
rinktos dvi moterys į Egipto 
parlamentą. Jos posėdžiaus kar
tu su kitais 348 atstovais nauja
me Egipto parlamente, kuris su
sirinks pirmam posėdžiui liepos 
22 d.

Užvakar rinkimuose buvo iš
rinkta 168 atstovai papildyti 

rteiKsaama savo gnu pasnen- Saiuneos vado Vakarai naują parlamentą, kuris bus pir
kinimą dėl sutarčių ratifikavi-, ______ n„n karaliaus Fam-
mo, spauda kartu pabrėžia neati
dėtiną reikalą rasti abiem suin

nisteris pirmininkas ir užs. reik. keliaudamas po didelę pasaulio
ministeris, senas kovotojas už 
Europos apsijungimą Robert 
Schuman pareiškė: „Sutarčių ra 
tifikavimas neatpalaiduos Pran
cūzijos nuo jokios pastangos. 
Mes žinome, kad uždavinys yra 
milžiniškas. Jis pareikalaus lai
ko, o taip pat valios ir tikėjimo, 
kurie yra dar reikalingesni kaip 
tekstai“.

dalį skelbė brutalius šūkius ir 
savo įniršusius puolimus prieš 
Vakarus. Jis kasdien kartoja ka 
pitalizmo „De profundis“ psal
mę. Jis atvirai prisipažįsta neti
kįs nusiginklavimu. Jis gynė ir 
apgynė, nepaisant didžiausių 
sunkumų, stalininę sunkiosios 
pramonės, tai reiškia militariz- 
mo, politiką... Nei iš Chruščevo,

Reikšdama savo gilų pasiten-'nei iš Molotovo, nei iš jokio kito

į neprivalo laukti realaus tarptau- mas Egipte nuo karaliaus Faru
tinio atoslūgio. Tarp kito ko, so-

teVesuotie*^ konvulsijoje užsienių poli
tika vaidina mažą vaidmenį... 
Viskas sukasi apie režimą, kurisAlžiro klausimu.

lies ambasadorius Washingtone, 
atrodo, dėl savo užimtos pozici
jos ryšium su sovietų agresija 
Vengrijoje gali netekti savo vie
tos Jungt. Tautose.

Čia dideliu susidomėjimu se
kamos žinios iš Ceilono, kalban
čios apie to parlamento kairiųjų 
nepasitenkinimą ambasadoriumi
Gunewardene. Esą, jis kritikuo-| — Michigan ežere, prie Chicagos, kažkuriose vietose vakar 
jamas, kam jis atsikirtinėjęs so- buvo leidžiama maudytis.

pakelti Prancūziją ligi tokio ly 
gio, kad ji galėtų pilna dalimi da 
lyvauti šešių Bendruomenėje“.

Prieš pat balsavimus buv. mi-1 buvo lietus.

Pirmas lietus
AMMAN, Jordanas, liep. 16. 

— Jordane vakar iškrito pirmas 
lietus liepos mėnesį. Jordanas 
nebeatsimena kada liepos mėn.

traška ir braška savo gelmėse. 
Visur suprantama, net pačioje 
Rusijoje, kad jis yra neišmatuo
jamai atsilikęs ir pasenęs. Jis 
atėmė žmogui visą jo laisvę ir 
sugebėjo vos vos jam suteikti 
kojų apavą. Jis šaukia, ir verčia 
savo agentus užsienyje šaukti,

ko parlamento paleidimo 1952 
m. Visi atstovai turi prezidento 
Nasserio komiteto patvirtinimą. 
Komitetas turi veto teisę visiems 
kandidatams.

56 asmenys dingo 

lėktuvo nelaimėje

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

Mirė CoxĮ
DAYTON, liep. 16. — James 

M. Cox, 87 metų, demokratų pre
zidentinis kandidatas 1920 m. ir 
laikraščių leidėjas, vakar mirė 
savo name Daytone.

Nelaimė stotyje
NEW YORKAS, liep. 16. — 

Vienas vyras vakar buvo sužeis
tas ir devyniolika kitų sukrėsta 
Grand Central stotyje, kai New 
Haven traukinys susidaužė į sto
vintį New York Central traukinį.

Žaibo aukos
MORO, III. liep. 16. — Žaibas 

praėjusią naktį užmušė vienuoli
ka galvijų, įskaitant registruotą 
jautį, netoli Alton. Nuostoliu pa
daryta $2,500.

Greičiausiu laiku
FLOYD BENNETT FIELD, 

N. Y., liep. 16. — Laivyno spraus 
minis lėktuvas perskrido Jung
tinių Amerikos Valstybių žemy
ną greičiausiu laiku. Bet pavėla
vo 9 minutėm negu buvo apskai
čiuota, kad būtų atskridęs garso 
greitumu iš Kalifornijos į New 
Yorką.

Marinų maj. John Glenn, 36 
metų, nusileido Floyd Bennett 
aerodrome, prie New Yorko mies 
to, 11:27 vai. prieš piet (Chica
gos laiku), atlikdamas kelionę iš 
Kalifornijos į New Yorką per 
3 vai., 23 min. ir 8.1 sek. Kad 
susilyginus su garso greičiu, 
Glenn 2,460 mylių skridimą tu
rėjo atlikti per 3 vai. ir 14 mi
nučių.

Kitas lėktuvas negalėjo atlikti 
skridimo, nes sugedo perpylimo 
gazolino įtaisymai. Jis nutrau
kė kelionę Albuquerque, N. M.

Nusiginkluoti vis

dar nesiseka
LONDONAS, liep. 16. — So

vietų Sąjungos atstovas Zorin 
apkaltino vakariečius ir Jungti
nes Tautas, kad jie kliudo nusi
ginklavimo pasitarimus.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
delegatas Stassenas kvietė visus 
turėti kantrybės, nes nusiginkla
vimas jau esąs netoli.

Britų atstovas Allan Noble pa
kaltino sovietus, kad jie nedaro 
jokių kompromisų. Kanados at
stovui David Johnson atrodo, 
kad Zorin laikysena kelia nusi
vylimą. Taip pat ir Prancūzijos 
atstovas Julės Moch kaltina Zo- 
riną.

Prancūzijos šventėje
PARYŽIUS, liep. 16. — Lie

pos 14 d. Prancūzijos nepriklau
somybės šventėje arba Bastilijos 
paėmimo metinėse buvo Pary
žiuje užmuštas vienas šiaur. Af
rikos karys, dalyvavęs šventės 
parade. Paradas buvęs didžiau
sias nuo 1944 metų. Dar devyni 
afrikiečiai kariai buvo sužeisti 
nakties peštynėse.

Sprogimai saulėje
ATĖNAI, Graikija, liep. 16. — 

Atėnų observatorija pranešė, 
kad vakar anksti rytą buvo trys 
nauji sprogimai saulėje.

HAGA, Olandija, liep. 16. — 
Olandų lėktuvas šiandien įkrito į 
Naujos Gvinėjos jūrą. 56 asme- 

kad jis palaidosiąs savo priešus, nya> trya jg jų britai, o kiti olan- 
tuo tarpu kai tie priešai yra ge-, (jaį t dingo.

Trumpai iš visur
• Šiaurės Vietnamo komunis

tinis prezidentas Ho Chi Minh 
sekantį pavasarį vyks į Indiją, 
pranešė komunistinės Kinijos ži
nių agentūra.

• Japonija sušvelnina preky
binę blokadą prieš raudonąją Ki
niją. Japonija prekiaus su raud. 
Kinija tokiu pat pagrindu, kaip 
ir su Sovietų Rusija.

• Pilipinai. Iš Manilos prane
šama, kad 10 asmenų žuvo ir 160 
kitų dingo audros metu Luzonos 
saloje. Audra padarė daugiau 
kaip 2 milionus dolerių nuosto
lių.

• Prancūzija. Šiomis dienomis 
Paryžiuje buvo Tarptautinis Baž 
nytinės Muzikos suvažiavimas. 
Suvažiavimo programoje buvo 
studijuojamos šio laiko bažnyti
nės muzikos problemos popie

žiaus Pijaus XII enciklikos „Mu- 
sicae Sacrae Disciplina“ dvasio
je. Šalia studijų buvo visa eilė 
religinių koncertų, kurie buvo 
transliuojami Prancūzijos radio
fonų.

• Popiežiškoji Pagalbos įstai
ga Italijoje kiekvienais metais 
išlaiko apie 7 tūkstančius vasa
ros kolonijų vaikams nuo šešerių 
iki šešiolikos metų. Toji pati įs
taiga organizuoja turistines au
klėjamo pobūdžio ekskursijas 
jaunimui. Šiemet Šv. Tėvo išlai
komose vasaros kolonijose atos
togaus daugiau kaip vienas mi- 
lionas Italijos vaikų.

• Čekoslovakijos komunisti
nis teismas nuteisė 8 kunigus sa 
leziečius kalėti nuo 2 iki 5 metų, 
apkaltindamas juos priklausy
mu nelegalioms organizacijoms 
ir nelegalios spaudos leidimu.

riausioje sveikatoje, o jis pats 
merdėja... Pati rusų liaudis ne
betiki į jo vadovų jai piešiamą 
Vakarų paveikslą ir žmogaus at
budimas po komunistine kauke 

Popiežius Pijus XII vakar priėmė kardinolą Chicagos ar-] pagimdo plačiųjų masių gelmėse 
~ . ....................................... laisvės krūptelėjimus. Sovieti

nis totalizmas yra iššaukimas 
žmogaus prigimčiai, bet toji pri
gimtis pamažu tą iššaukimą pri
ima ir išeina laimėtoja“, — bai
gia Raymond Cartier.

vietų Pravdai, kai toji visaip
šmeižė Vengrijos komiteto na- kivyskupą Samuel Stritch privačioje audiencijoje.
rius ir purvino jų atliktąjį dar-j _ Egiptas ir Saudi Arabija sutarė neleisti Izraelio laivams 
bą, vadindama tą jų parengtąjį plaukti Akabos įlanka.
pranešimą „melų ir prasimany — Jungtinių Amerikos Valstybių karo laivai rugsėjo 19 —
mG™ewardene t, sovietų °T°ani2aCii°' (Nū,O>
dos žygį pakartotinai pavadinęs!F . / . .
įžeidimu ne tik visų Jungtinių — Izraelio ministeris pirmininkas David Ben-Gurion vakar 
Tautų bet ir tų asmenų kurie1 k(ui Izraelis nori taikos su Sirija, bet yra „pasirengęs grą-
dirbo JT Generalinės asamblėjos' iinti 8mūM ui jei bus‘reikalinga.

— JAV administracijos šaltiniai įsitikinę, kad krašto apsau
gos sekretoriumi turbūt bus paskirtas Ralph J. Cordiner, General

Vienuolika olandų keleivių ir 
olandė tarnautoja išgelbėti. Kai- 
kurie iš jų sužeisti, bet nepasa
kyta kiek.

Tarp dingusiųjų 48 yra kelei
viai ir 8 lėktuvo įgulos nariai.

sudarytajame komitete.
Ceilono vyriausybėje, kalba

ma, irgi esama kairiojo sparno 
asmenų, kurie galį priversti, jog 
Gunewardene galįs būti atšauk
tas iš Jungt. Tautų ambasado-

Electric pirmininkas, vieton Charles E. Wilsono. Wilson nori at
sistatydinti iš krašto apsaugos sekretoriaus pareigų.

— Chruščev ir Bulganin vakar grįžo iš Čekoslovakijos į Mas
kvą.

KALENDORIUS
Liepos 17 d.: šv. Aleksandras; 

lietuviški: Auksutis ir Nelda.
Saulė teka 5:30, leidžiasi 8:23. 

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apsiniaukę, šilta, galimas lietus.

Žmogus galės gauti

dirbtinę širdį
NEW CASTLE, Anglija, liep. 

16. — Anglijos gydytojų drau
gijos pirmininkas Weldon Watts 
pareiškė, kad ateis diena, kada 
ligoninėje bus galima gauti nau
ją skilvį, kepenis ar širdį. Jis pa
skelbė Anglijos visuomenei, kad 
laikinis ar nuolatinis šių organų 
įdėjimas yra galimybių ribose. 
Jis nepasakė, kaip tos operacijos 
bus daromos.
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Trečiadienis, 1957 liepos 17

Akademinė stovykla
Liepos 1 — 7 dienomis, tru- paskaita “Lietuvių politinės par Sį

pūtį į šiaurę nuo Michigan City, 
Mich., vyko septintoji Akademi
nio Skautų Sąjūdžio stovykla. 
Į lietuviškai pakrikštytą “Smil- 
tainės” vietovę suvažiavo dau
giau 70 stovyklautojų — skautų 
akademikų, gi šeštadienio lauže 
dalyvavo dar apie 50 svečių.

Stovyklos programa būdavo 
pradedama vėliavų pakėlimu. Su 
Lietuvos himno garsais kildavo 
Vėliavos, būdavo pusryčiaujama, 
išklausomos šv. mišios ir pra
dedami pašnekesiai. Taip ir pie
tų metas užklupdavo, praeidavo 
maudymasis, pavakariai, antra
sis dienos pašnekesys, diskusijos 
ar paskaita. Saulėleidžio metu

tijos ir rezistenciniai sąjūdžiai”, 
realiais klausimais buvo pasitik
tos fil. V. Stasiškio “Skautybė 
vyresniesiems” mintys. Fil. K. 
Palčiauskas nepaprastai įdomiai 
nušvietė “Skautiškąją ideologi
ją”, gi buvo rasta laiko ir ASS 
klausimus panagrinėti, spaudos 
reikalą paliesti, duoti pagrindą 
atitinkamoms rezoliucijoms.

Sėkmingai pavykusios ASS 
stovyklos vadovybė buvo sekan
čios sudėties: viršininkas — fil. 
V. Stasiškis, jo adjutantas — 
senj. R. Kezys. Sesėms vadova
vo t. n. I. Pesytė, broliams — 
senj. J. Ulėnas. Kartu stovyk
lavo ir dvasinius patarnavimus

-

Dviem automobiliams susidūrus, žuvo 7 asmenys, iš jų pen
ki iš vienos šeimos. Nelaimė įvyko Kalifornijoje. (INS)

prarūgusio, netikusius palinki
mus.

Iš laužų paminėtinas paskuti
nio šeštadienio tėvynės laužas. 
Jame dalyvavo daug svečių. Lau 
žą meistriškai pravedė Los An
geles skaučių vietininkijos ad
jutante Violeta Mitkutė, o jai tai 
kininkavo Žibutė Balsytė. Kas 
matė ir dalyvavo šiame lauže, 
neabejodamas pasakys, kad mū
sų tremties jaunimo dvasia yra 
ir bus gyva, nežiūrint, kur be
būtume ir begyventume. Laužo 
metu duota gražių pasirodymų 
vien tik lietuviškomis temomis 
bei su balsingų svečių pagalba 
padainuota nuotaikingų lietuviš 
kų dainų. Lietuviškų vestuvių 
ištrauka davė pamoką ateičiai, 
kad būdingąsias tautos apraiš
kas mes galime parodyti ne tik 
turtingai išpuoštose salėse bei 
scenose, bet ir paprasčiausioje 
miško aikštelėje, skautiško lau
žo liepsnų liežuvių šešėliuose.

Sekmadienį paskutinę stovyk- 
(Nukelta į 7 psl.)

Ofiso Ir huto tel. OLympto 2-I3HI

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir šeštad. tik 10—12 vai.

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

iVDYTOJAS IR CHIRURGAI'
' I KTU VIS

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

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:80 
vai. vak. Trečiad. Ir šeštad, 1—4 v. 
P- P.

Tel. ofisu Ir buto OLymplc 2-41 BU
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero 

Re t. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

būdavo nuleidžiamos vėliavos, teikė tėvas J. Raibužis, SJ; ro-
sielas ap/aubdavo vakarinė mal 
da, būdavo ruošiamasi laužui. Po 
laužų dar būdavome stiprinami 
naktipiečiais, pagaliau nakties 
tyla.

Charakteringu šios stovyk
los bruožu pasirodė punktualu
mas, bendra drausmė ir broliško 
susiklausymo nuotaika. Paskai
tų, pašnekesių metu netrūko dis
kusijų ir klausimų. Gi pasirink
tos temos davė progos pažvelg
ti į save, į mus supančią aplin
ką, ateities darbo gaires nusa
kyti.

Liepos 4 diena buvo paskirta 
tėvynei. Ryte prof. St. Kolu
paila skaitė paskaitą tema “Ką 
mes rasime Lietuvoje ?” Po pie
tų fil. A. Avižienis sukėlė daug 
minčių bei diskusijų savuoju 
“Profesinio pasiruošimo ir grį
žimo Lietuvon klausimo” refe
ratu. Su dėmesiu ir įdomumu 
buvo išklausyta fil. Br. Kviklio

tatoriumi buvo spausdinamas 
laikraštis “Smiltainės Aidas”, 
redaguojamas senj. A. Banelio. 
Stovyklos programą paruošė t. 
n. Ina Čepėnaitė ir senj. T. Re- 
meikis. Mėgėjams pavalgyti ma
lonų įspūdį paliko stovyklos 
maisto įvairumas ir paruošimas. 
Už šią staigmeną likome dėkin
gi t. n. M. Grigaravičiūtei ir t. 
n. B. Bulotaitei.

Savaitė prabėgo kūrybingoje, 
lietuviškoje ir skautiškoje nuo
taikoje. Prisimiršo dažnai var
tojami anglų kalbos barbariz
mai, sklido dainos ir giesmės, bu 
vo gyvas susidomėjimas bend
rais narių reikalais. Po pasku
tinio laužo eilė ASS kandidatų 
gavo spalvas ir įsitraukė bend
ro jon šeimon. Ir išsiskirstėme 
jau sekančių metų nekantriai 
laukdami, kairiosios paspaudi- 
ir “Ad Meliorem!” šūkį minė
dami. A. V. Dundzila

čioms skubėti ir skubėti ir nie
kada nesustoti.

Laisvapilio stovyklai vadova
vo Los Angeles skaučių vietinin
kė v. si. Sigita Dobkevičiūtė, sto 
vykios adjutantės pareigas ėjo 
Regina Aukštikalnytė, paukšty
tes prižiūrėjo jų draugovės ad
jutante Stasė Tamulaitienė, vir
tuvėje ištisą stovyklos laiką dar 
bavosi iš Santa Barbara, Calif., 
atvykusi Marija Šimonienė, ku
ri savo pagalba leido skautėms 
daugiau įsigilinti į skautiško dar 
bo esmę.

Po darbo turėta ir pramogų: 
gražaus ežero bangose pasimau
dyta, lankytos apylinkės (o jos 
tikrai pavydėtinai gražios; (e- 
veltui šiuose kalnuose Hollyvvoo- 
do ir kitos filmų bendrovės su
ka romantiškuosius filmus), su
rengtos iškylos į šiuose kalnuo
se nuolat veikiančią Kalėdų se
nelio buveinę, kurioje galima 
Kalėdų senelio stirnas ir raudon-

bei paglostyti ir pamylėti. Raž 
kas iš lankytojų mažąsias paukš ( 
tytes už jų nuolatinį bėūiojimą | 
po stovyklą pavadino ožkomis, 
ir koks buvo didelis jų nustebi
mas, kai vieną dieną neturtin
gas berniukas, pardavinėjęs mal 
kas ugniakurams, atsivedė pas 
paukštytes tikrą ožką. Tam ne
paprastam įvykiui “įamžinti” 
mažosios “ožkytės” nusifotogra
favo su tikra ožka...

Vakarais, nuleidus vėliavas ir 
pavalgius vakarienę, būdavo lau 
žai, kurie sudarė nenutraukiamą 
dienos programos ryšį. Mąstyta 
lietuviškai, kalbėta lietuviškai, 
dainuotos lietuviškos dainos, vai 
dinti sąmojingi vaidinimėliai. 
Neužmirš stovyklautojos ir sve
čiai pačių mažųjų septynmečių 
Vitos Šimonytės ir Bernadetos 
Pakalniškytės jautrių pasirody
mų, kurie liudijo, jog tyras lie
tuviškas vaikiškas jausmas gali

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 6-7670 ir 
GTbson 8-4938

e Generalis kontrektorius nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams tr namų pertvarky
mams • Turime didelĮ patyri
mų. namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai.

I-

Ofiso telef. LAfayette 1-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-3868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAI 

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South Weatern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
II vai. ryto —- 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-3765

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Narnų — l'B 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarlma

.'61 valandos skambinti telefonui----------------------------------------------------------
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai J Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-O7OO
P. P- 
šeštad.

kasdlan išskyrus trečiad ir

Res. tel. GRovehlll 6-56OS

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PK 6-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 W. Garfield Blvd.

Rez. PR 0-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. i Trečiadieniais uždaryta.
1—4 ir 6—8; 
uždaryta.

šeštad. 1—4; trečiad. Atostogose iki rngp. I d.

nosį stirniną ne tik pamatyti, • sutirpdyti ir suaugusio, miesto 
bet taip pat ir jais pasivažinėti, aplinkybėse įvairiais slogučiais

f

Kalifornijos skaučių stovykla
(Reportažas iš “Laisvapilio”)

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

I ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
nrtli<>|>r<lM» - ProLozlatas

Al uratai- Protezai. ban
df žal Spec. pagalba kojon

(Arcb Hupporta) Ir t. t. 
Vai.: 8-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 8-1 
OMTHUPUDMO8 TECHNIKOS IAB
2850 W. 63rd St, Chicago 29, Iii 

Tel. Pltoepect 6-5UH4

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4253 6Srd St
Ofiso tel. RKIIance 5-44IO 

Rezld. telef. GRovehlll 6-06 17 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų.
Trečiad. Ir šeštad. parai sutarti

Ofiso tel. CLdffsIde 4-2H06 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisui 20 North Hai'ker Drlve 
(Clvlo Opera House, kam b 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2204

5002 West l«tb Str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai

Tel. TOvmhall 3-0050 
Kitu laiku Ir trečiad. susitarus

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų Ilgos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 

(71st ir Campbell Avė.)
Atostogose iki rugpjūčio 

1-mos dienos
Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Los Anegeles miesto ir apy
linkės skautės šiemet stovykla
vo birželio 30 — liepos 7 dieno
mis nepamirštamuose San Ber
nardino kalnuose, Blue Jay (Mė 
lynojo Kėkšto) apylinkėje, prie 
pat senųjų Amerikos indėnų e- 
žero Lake Arrowhead (Strėlės 
Viršūnė). Kas yra kada nors 
šią viętą lankęs arba pasirengęs 
aplankyti, niekada nepamirš 
vaizdo, dažnai primenančio gra
žiuosius Alpių kalnus Bavarijos 
papėdėje, kur mūsų tremties 
skautai ir skautės nesykį būriais 
traukė skautiškai pastovyklau- 
ti. Kalnai, miškai ir upės su eže
rais nepamiršo mūsų ir čia, toli
mojo Pacifiko pakrašty, pietinė
je Kalifornijoje.

Į stovyklavietę skautės atvy
ko mašinomis birželio 30 d., sek 
madienį. Pasistatę brolių skau
tų paskolintas ir savo turimas 
palapines, tuojau pamiršo triukš 
mingą neseniai apleistą miestą 
ir skautiškais darbais rajone bei 
pakilia dvasios nuotaika viduje 
pradėjo skautiško atsinaujini
mo — lavinimosi programą, ku
ri užsitęsė visą stovyklos metą.

Stovykla buvo pavadinta Lais 
vapilio vardu, kuriam pavaiz
duoti rajono vidury iš uolų ak
menų ir pušų bei eglių kanko
rėžių pastatytas aukuras, iš ku

rio rytą ir vakarą, kylant ir lei
džiantis Lietuvos ir JAV vėlia
voms bei kalbant maldas, smil
ko simbolinė Palangos Birutės 
kalno vaidilučių — skaučių pri
žiūrima šventoji ugnelė. Stovyk
los šone — ąžuolo lapų papuoš
tas rūpintojėlis — kryžius se
kė mūsų skaučių stovyklinius 
darbus; ant pušų kamieno paka
binti Seserijos neseniai išleistas 
informacinis biuletenis patraukė 
ne vieno lankytojo dėmesį, liu
dydamas apie Seserijos atliktus 
darbus, o darbotvarkė ir skel
bimai vis priminė stovyklaujan

IR NAMŲ 
PATAIS!
PRISTATOM 
Visokių Rūšiui 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS. Prea.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIetory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai.
Raštinė atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienaia iki 3 vai. vakaro

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti ild >10,000.00

BRIGIITON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

ANTANAS VILIMAS!
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, IDE! 

Telefonas — FRontier 6 1882
J

Atliekame dideliu; ir rrsžus automobilių remontas. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South We»tern Avenne 
• ai.. kasdien 10-12 vai. h 7-9 vai. 
-ak šeštadieniais 10-. vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PK 8-3220 
Res telef. WAlbrook 5-5076

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

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

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

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

DR, JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE

Office: 10718 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills 

Vai1.: kasdien nuo 6 v. v. ,lkl 9 v. v?.v 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

išskiruH trečiad. Šeštadieniais nuo 1
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUlIman 5-6768
Buto -- BEverly 8-8946

Tel. ofiso PRospect 6-0400
Rezld. PRospect 6-04OO

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiui)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

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

Univeraal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNTVĘRSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J

•F

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai

NUOLAIDOS IKI 50% !
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANKS TV & RADIO, INC-
3240 South Halsted Street Tet CA 5-72S2

PARDUODAME IR TAISOME

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
ATOSTOGOSE IKI 

LIEPOS 29 D.

Tel. ofiso VIetory 2-1581
Rese. VIetory 2-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 We»t 31st Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių 

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

">1. ofiso HE.4-6849 rez. HE.4-2824
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 We«t 71st Street

Vai Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.Ir šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta._________________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Westem Avenne 
Chicago 20, 111 

telefonas REpublIo 7-4000 
Reztdencia* GRovehlll 6-8161 
pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:20 v 
vak. Aeštadlenials nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. V Irgi n Ir 7-0086

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-6700 
Rez. RE 7-6867

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

2454 Weat 71at Street

(71-oe ir Campbell Avė. kampan)
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
šešadieniais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
ut/daryta.

Ofiso telef. Y Arda 7—1166 
RearidencIJoa — RTewart 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

756 Weet S5th Street
(kampas Halsted Ir 86-ta gatv6) 

VAL 1—4 Ir 6:20—8:10 p. p. kaa 
<lten Išskyrus trečiadienius Atidarė

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Mest OSrd Street

VAL kAAdlen nuo 3- 4 p d Ir T:S»
INI 9 vai Tročlad. Ir fteftt. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTTT TJGU RPECTATJSTE
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 tr 7—9 v v. pagal 
susitarimų Išskyrus trečiadienius.

1422 W. Marguotu Road

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

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

Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 8-4640.

Namų — CEdarsreet 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street

Kasdien S—7 vai. vak. Šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel VIetory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62ml St., tel. RepnbUe 7-8818.

Ofiso telefonas — Rlshop 7-2626

DR. AL RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

,4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archer)

V AL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v.
Trečiad. tr sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PE0. CHIRURGINES IR 

OltTOPEDINft8 LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais Sv. Kryžiaus ligonius 
Telef. REpublie 7-2200

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
Sešt. nuo 2:00—-4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 

Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 
keičia stiklas Ir rAmas 

4455 S. Cftlifornia Are. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. at
daryta), šeštad. 10 ryto Ikt I v. p. p.

• uždarytas

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 va> 

Trečiad. Ir šeštad. pagal šutam

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6659 

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

DR. G. SERNER .
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-1829 

Pritaiko akinius
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvč 
756 Went 35th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tro 
člsd. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ii 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p p
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SENOJE PELKĖJE
Londone jau ilgesnį laiką vyksta didžiųjų galybių pasita

rimai nusiginklavimo klausimais. JAV atstovas Stassenas ir 
sovietų Zorinas porą kartų buvo parvykę į savo sostines naujų 
instrukcijų gauti. Jungtinių Tautų rudens sesijoj bus perskai
tytas Londono pasitarimų pranešimas, kokią pažangą didžiosios 
galybės yra padariusios nusiginklavimo klausimuose. Atominio 
karo baimė liečia visus. Ji neišskiria nė pačių didžiųjų.

Iš ligšiolinių nusiginklavimo pasitarimų Londone matomas 
toks vaizdas:

1) JAV pasiūlė sustabdyti visus atominius bandymus 10 
mėnesių. Tai būtų tik pats pirmasis žingsnis į nusiginklavimą. 
Jis daugiau reikštų geros valios rodymą ir šaltojo karo trinties 
sumažinimą. Per tuos 10 mėnesių būtų sudarytos atitinkamos 
komisijos, kurios rastų būdus, kaip sudaryti veiksmingą tarp
tautinę kontrolę, kuri prižiūrėtų nutarimų vykdymą. JAV pla
nas yra kompromisinis. Pirmoje nusiginklavimo fazėje JAV ne- 
bereikalauja Vokietijos sujungimo demokratinių rinkimų būdu, 
kaip darydavo visose ligšiolinėse konferencijose su sovietais. 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms svarbiausias dalykas yra tarp
tautinės veiksmingos kontrolės sudarymas. Jei pirmieji žingsniai 
būtų sėkmingi, JAV toliau svarstytų nusiginklavimo reikalus 
ir principe sutiktų su turimų atominių ginklų sunaikinimu.

2) Sovietai JAV pasiūlymus atmetė. Sovietai reikalauja 
uždrausti atominius bandymus 2 — 3 metams. Maskva dar ne
sutinka kalbėti apie tarptautinės kontrolės sudarymą. Atominių 
ginklų bandymas turįs būti uždraustas be jokių sąlygų. Konkre
čiai sovietai siekia kitus nuginkluoti, kad galėtų laimėti ato
minio ginklavimosi lenktynes.

3) Anglija palaiko JAV siūlymus, bet nenori skubėti. Ang
lija siekia daugiau pažengti atominėje srityje, nes ji paskutinioji 
pasigamino atominius ginklus. Londone kalbama, jog Anglija 
spaudžianti JAV, jog reikia nutraukti nusiginklavimo pasitari
mus, kai sovietų atstovas Zorinas atmetė JAV pasiūlymus. Ang
lijos vyriausybė mananti, jei nusiginklavimo klausimuose dabar 
susitarimo pasiekti negalima, geriau pasitarimus nutraukti, kol 
šalys nėra susipykusios, kad prie konferencijos stalo būtų gali
ma sėsti vėliau. Jei pasitarimai ilgiau nusitęs ir jokio susita
rimo nebus pasiekta, šaltasis karas tik pasunkės ir naujam su
sitikimui sąlygos bus pasunkėjusios.

Amerikinės spaudos apžvalgininkai spėja, jog JAV nėra pa
lankios Anglijos siūlymui. Prezidentas Eisenhoweris siekia tai
kos didžiausiomis pastangomis ir Washingtone manoma, jog JAV 
pasiūlymų atmetimas nėra paskutinis sovietų žodis. Tikima, jog 
sovietų maršalas Žukovas, kurio galia Kremliuje nepaprastai su
stiprėjo po paskutiniųjų valymų, gerai supranta atominio karo 
pavojingumą ir gali jieškoti kompromiso.

Nusiginklavimo konferencijos yra pavojingos rūšies konfe
rencijos. Istorijos pavyzdžiai rodo, jog kiekviena didžioji galybė 
nusigkinlavimo siekia pagal savo receptą. Neretai didžiosios ga
lybės tokiose konferencijose siekia kitus nuginkluoti, kad laimėtų 
ginklavimosi lenktynes. To siekė Hitlerio Vokietija, to dabar 
siekia Sovietų Sąjunga. , *

Po I Pasaulinio karo buvo daug nusiginklavimo konferencijų. 
Buvo daug gražiausių žodžių pasakyta ir prirašyta apie taiką ir 
nusiginklavimą, bet taikos žodžių šešėlyje paskubomis buvo ka
lami naujausi ginklai. Bekalbant apie nusiginklavimą atėjo U 
Pasaulinis karas.

Dabar padėtis kartojasi. Vėl konferencijos, kalbos apie tą 
pačią taiką, o atominiai bandymai eina savo keliu. Jei Londono 
nusiginklavimo konferencija nepasiseks, atominis ginklavimasis 
bus paspartintas, nes nė viena didžioji galybė negali rizikuoti 
savo saugumu, ypač dąbar, kai atominio karo grėsmė pirmoje 
eilėje grūmoja didiesiems.

Tuo tarpu sunkieji nusiginklavimo klausimai tebėra toje 
pačioje neišbrendamoje pelkėje, kurioje buvo visais laikais. Ar 
atominio karo baimė pajėgs tuos klausimus iš gilios pelkės iš
traukti ? • St. Daunys

RAUDONOJI ARMIJA IR KOMPARTIJA
G. GALVA

Stalino tarpsnyje kariuome
nė tebuvo pajėga kompartijos 
uždaviniams vykdyti. Raudono
ji armija buvo panaudota Pa
baltijo ir kitoms valstybėms pa
vergti. Ji sulaužė Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos "draugiškumo 
ir nepuolimo sutartis’’, sudary
tas Kremliuje. Vidaus saugumą 
prižiūrėjo įvairiais vardais besi
vadinusi ir organizaciją bekei- 
tusi politinė policija. Ji nuolat 
sekė ir armiją ir tuo būdu tarp 
karininkų sukėlė viešą nepasiten 
kinimą. Jos rankomis buvo nu
žudytas maršalas Tuchačevskij, 
eilė generolų ir šimtai karininkų. 
Stalino įrankis niekuomet netu
rėjo savo balso.

Vadinamosios daugasmeninės 
diktatūros laikais kariuomenė 
pamažu atsikrato viešos MVD 
priežiūros. Politinės policijos pa 
reigos apkarpytos. Arti 90% 
karininkų jau yra auklėti ko
munistinėje mokykloje, buvę 
komjaunuoliai ar partijos nariai. 
Todėl net krašto apsaugos mi
nisterijos žinioje buvęs ypatin
gas politinės policijos (MVD) 
padalinys panaikintas 1954 m. 
Mažus nusikaltimus padariu
siems kariams pritaikyta amnes 
tija. Prasideda naujas tarpsnis, 
kuriame kariuomenė jau atvirai 
pasireiškia vidaus politinius 
klausimus sprendžiant.

Konev ir Žukov

Krašto apsaugos ministeris 
Juriji K. Žukov ir maršalas Ivan 
Konev iš seno turi nebaigtų są
skaitų. Ir nūdien jos nėra išly
gintos. Tačiau jiedu eina tuo 
pat keliu. Konev ne tik prisidė
jo Beriją parblokšti, bet ir pir
masis pasišovė paskelbti apie jo 
nužudymą. Žukov surado švel
nesnę išraišką ir pakėlė taurę už 
"teisingumą”, kuris pasmerkė 
Beriją.

plėšdavę, nemaža nužudydavę ir 
pasitraukdavę.

Tokios rūšies neramumai ten 
gyvenančius europiečius ypatin
gai jaudina, nes sunku yra ži
noti, kas gali atsitikti už minu
tės. Net ir lipdamas į taksi ne
gali būti tikras, jog ten nėra 
bombos po sėdyne; stovėda
mas minioje autobusų stotyje 
negali būti užtikrintas, kad kas 
nors į būrį nenumes granatos; 
eidamas į bažnyčią negali būti 
saugi<, nes ir čia pasiekia su
kilėlių granatos; padėjęs į na
mus ir čia siekdamas elektros 
mygtuko, taip pat negali būti 
ramus, kadangi yra buvę atsi
tikimų, jog jungiant elektrą pa
statas iškyla į padanges.

Edv. šulaitis

Kariuomenė veikliai dalyvavo 
Juriji M. Malenkovo nuvertime. 
Jo vietoje įsodino maršalą Ni- 
kolaj Bulganin, o kompartijai 
vadovauti iškišo seną Stalino tai 
kininką Nikitą S. Chruščevą. 
Nuo to meto karių įtaka vis stip 
rėjo augščiausioje taryboje, kom 
partijos centro komitete ir kom
partijos centrinio komiteto pre
zidiume.

Nereikia manyti, kad ir mar
šalas Žukovas veltui įvesdintas 
•į centro .komiteto prezidiumą, ku 
ris dabar yra vyriausias politi
nių klausimų sprendėjas Rusi
joje. Jei tikėti prielaidoms, kad, 
Chruščevui ir Bulganinui esant 
Helsinkyje, iš prezidiumo paša
lintieji dėjo pastangų Chrušče
vą politiškai sunaikinti, galima 
taip pat prileisti, kad marš. Žu
kov grasinęs karinėmis pajėgo
mis jų sprendimui pasipriešinti.

Užsienio stebėtojai Maskvoje 
jau seniai patyrė, kad raudono
ji armija pamažu atsikrato kom
partijos varžtų. Jos vadovybė, 
nežiūrint nesutarimo tarp jau
nesnių generolų ir vyresnių mar 
salų, jau sėdi kompartijos vy
riausiuose organuose, kurie 
anksčiau apsprendė visos kari
ninkijos likimą.

Galimybių plotmėje

Raudonoji armija — vaka
rykštė kompartijos tarnaitė — 
nori tapti šeimininke. Ji bando 
eiti pėdomis Juriji Malenkovo, 
kurį sunaikino ne kompartija, 
ne jos saugumas, bet maršalai. 
Malenkov norėjo pagerinti visų 
piliečių gerovę ir tam tikslui pa
gaminti daugiau vartojamų gė
rybių. Armijai nepatiko, kad pi
liečių gerovės pagerinimas bū
tų vykdomas sunkiosios pramo
nės sąskaiton. Tačiau marš. Žu
kovui pavyko “iškovoti”, kad 
sklypininkai galėtų parduoti rin
koje savus gaminius, atlikus 
valstybines pyliavas. Šis laimė
jimas yra menkas, tačiau gali 
pakelti nuotaikas karių, kurių 
dauguma yra kolchozininkų vai
kai. Galimas dalykas, kad Žu
kovas padarė įtakos peržiūrėti 
kolchozinę santvarką ir panai
kinti kolchozų pyliavas prade
dant 1958 m. sausio 1 d.

Šiandien pečius suglaudino 
Chruščev ir Žukov. Kuriam lai
kui? Chruščev yra pagyrūnas, 
geras psichologas, puikiai mo
kąs paveikti minias parinktais 
palyginimais. Jis mano esąs 
daugelio sričių žinovu. Jis yra 
meistras vodką maukti iki jo lie 
žuvis susipainioja. Per pastarą
jį laiką jam nepavyko padaryti 
sebuklų Kazachstane ir vargu 
jam pavyks Stalino žodžiais —
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Prezidentas ir ponia žada praleisti atostogas JAV jūrų bazėj 
Newpor,t, R. I. Viršuje matoma sala su 3 golfo aikštėmis 
puikiomis žuklavimo aplinkybėmis ir t.t. Apačioje namas, 
kuriame prezidentas apsistos. (INS)

pavyti ir prlankti JAV žemės 
ūkio srityje.

Kas nutiks, jei Chruščevo ir 
Žukovo keliai išsiskirtų? Kas 
gali nutikti su Nikita, jei vienin
teliu ramsčiu teliks raudonoji 
armija, kuri pradės kompartijai 
įsakinėti ?

Jei Chruščev nori tapti rau
donuoju caru, turės pasirinkti 
Stalino kelią — terorą ir nekal
to kraujo upes. šiandien politi
nė policija yra silpnoka rungtis 
su armija. Ji vis dar nesugeba 
atsistoti ant kojų nuo to laiko, 
kai buvo suduoti smūgiai Beri
jai ir jo šalininkams. Ivan Se- 
rov, MVD generolas ir teroro į- 
gyvendintojas Lietuvoje, bando 
atskirti teroro organizaciją, be- 
sišliedamas prie Chruščev.

Ar raudonoji armija lauks iki 
kompartinis saugumas jai už
dės naujus žąslus? Vargu. Ši 
prielaida gali vesti sovietinius 
maršalus bonapartizmo keliu. 
Jei kuris maršalas, sakysim Žu
kov, taps Rusijos diktatoriumi, 
kas bus su komunistine san
tvarka? Mes neturime pagrin
do prileisti, kad staiga ding
tų gražiam rytui auštant, kaip 
tai daro John Foster Dulles, sva
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jodamas apie sovietinės santvar
kos griuvėsius.
Nacionalizmas ir komunizmas
Rusijos imperija yra jėga su

daryta, jėga ir išlaikoma. Nėra 
nė vienos Rusijos kolonijos, ku
rioje nebūtų Rusijos pulkų. Jų 
panadojimas svetimiems malšin
ti nedidina raudonosios armijos 
gero vardo. Jugoslavija ir Len
kija yra komunistų diktatūroje. 
Tačiau vietiniai komunistai nori 
lygiai taip pat gerai gyventi, 
kaip ir maskviškiai. Priespau
da ir skurdas verčia priešintis. 
Neramumai siaubė eilėje komu
nistinių kraštų. Pasekmėje — 
komunistų valdomuose kraštuo
se tautiškumas sustiprėjo. Iki 
kurio laipsnio gali rikiuotis tau
tiškumas ir komunizmas? Ką 
Maskva darys, jei jos požiūriu 
vietinis patriotizmas ir žmonių 
reikalavimas didesnių teisių ne
sutaps su Rusijos tikslais? Ar 
ji vėl kartos Budapešto dramą?

Calvert Hali kolegija Baltimo- 
rėje įteikė aukso medalį prel. J. 
E. Shieder už jo atsidavimą jau
nimo globos reikalams. Prel. 
Shieder yra NCWC Jaunimo 
departamento direktorius.

Sovietinis humoras
Rusų divizijų terorizuojama, 

vengrų tauta nėra nustojusi hu
moro savo komunistinių valdo
vų adresu. Anekdotai, kurie da
bar Budapešte plinta iš lūpų į 
lūpas, prasiskverbia ir pro gele
žinę uždangą ir rodo, kad žmo
nių nuotaikos nepalaužė net so
vietiški tankai.

Klausimas: "Kodėl ministerį 
pirmininką vadiname Kadaru?” 
Atsakymas: "Todėl, kad “Chruš 
čevas” sunkiai ištariamas žo
dis”.

Kliūva ir sovietų krašto ap
saugos ministeriui Žukovui. 
Fragmentai iš jo "štabo įsaky
mų ištraukų”: “šiltasis ir šal
tasis karas kiekviename kam
baryje... Jūsų butui nemokamas 
apšvietimas pro sienų skyles, 
geresnei ventiliacijai — iškeltas 
į orą stogas... Išrūpinta nemo
kama kelionė į Sovietų Sąjun
gą ! Sugrįžk į Vengriją dalyvauti 
vengrų-rusų susiartinimo šven
tėje!”...

Vienas pavyzdingas komunis
tas, jau baigęs gyvenimą žemiš 
kajame rojuje, ateina iš Rumu
nijos ir sustoja prie pragaro du
rų. Durys dvejos: vienos skir
tos kapitalistams, kitos — ko
munistams. Išeina velnias ir 
klausia: “Pro kurias duris no
rite eiti?” “Žinoma, kad komu
nistų, nes jie greit nebeturės 
kuro”.

Lenkijoje vienas pilietis pasa
koja kitam: “Įsivaizduok, ryti
nio laikraščio laidoje įdėta ma
no fotografija!” “Tai ką pada
rei?” klausia kitas. “Nieko. Tik 
nusišypsojau gatvėje”.

Maskvoje plačiai pažįstamas 
klounas Karandas po gerai pa- 
vykusios cirko programos priė
jo prie publikos; apramino ją 
ir tarė: “Piliečiai, dabar suruoš 
kime politinių anekdotų konkur
są! Geriausias anekdotas gaus 
pirmąją premiją — 20 metų”...

Vabalai ilgai gyvena 
be vandens

Mažyčiai gyviai, pavyzdžiui, 
mašilai, kaikurių rūšių uodai, 
įvairūs kirminai, vabzdžiai, srai 
gės, sliekai ir panašūs į juos, 
gali ilgai gyventi be vandens. 
Nešvariuose klanuose, tvenki
niuose, kaip žinoma, esti daug 
įvairių menkiausių gyvių. Šil
tuose kraštuose tokių yra ga
na daug. Kai tik klanas, pelkė 
pradeda džiūti, tie mažieji vi
si gyviai susitraukia ir taip pat 
sudžiūsta. Jie pasirodo visiš
kai sausi, kai sudžiūvę medžių 
lapri. Bet jie nenumiršta. Juos 
pagriebia vėjas ir išblaško to
li su dulkėmis. Vėjo blaškomi 
dažnai vėl įkrinta kur j vande
nį ir ten vėl atgyja, (m)

Neramumų kraštas — Alžiras
Jau kuris laikas įvairiuose 

laikraščiuose yra užtinkamos ži
nios, kalbančios apie kruvinus 
susirėmimus tarp prancūzų ka
reivių ir sukilėlių Alžiro valsty
bėje, esančioje Šiaurės Afrikoje.

Prancūzijos kolonija
Ši Prancūzijos žinioje esanti 

kolonija turi 9 milionus gyven
tojų, kurių dauguma yra berbe
rai. Taip pat yra arabų klajok
lių, daugiausia besilaikančių pie
tinėje krašto dalyje. Pakrančių 
miestuose Yra nemaža maurų, o 
taip pat čia užtinkama turkų ir 
iš Sudano atsikėlusių negrų. Eu 
ropiečių čia yra apie 10%.

Administraciniu atžvilgiu Al
žiras yra padalintas į Alžiro, O- 
rano ir Konstantino departamen 
tus. Prancūzija Alžirą okupavo 
1830 m., o 1870 m. prancūzų ir 
prūsų karo metu krašto gyven
tojai sukilo ir kurį laiką valdžia 
tiki 1871 m.) buvo sukilėlių ran
kose.

I ir II apsaulinių karų metu Al 
žiro gyventojai Prancūzijai bu
vo lojalūs, bet vėliau čia prasi
dėjo dideli neramumai. Dabar
tiniu metu sukilėliai terorizuoja 
ne tik prancūzų kareivius, bet ir 
civilius žmones.

Didėją užpuolimai

Vieną praėjusio mėnesio sek
madienį teroristai Alžire įvykdė 
33 užpuolimus, o per visą savai-

tę — net 300. Šie užpuolimai 
daugumoje yra nedidelio masto, 

tačiau nuo jų nukentėjusiųjų
skaičius yra nemažas.

Dabartiniu metu ypatingai y-
ra padidėję užpuolimai bombo
mis ir šiaip sprogstamąja me- į 

džiaga. Nuo praėjusių metų rug-1 
sėjo 29 d., kada buvo įmesta 
granata į vieną kavinę, toki įvy 
kiai yra gana dažni. Štai šių 
metų sausio 3 d. granata pakliu
vo į keleivinį autobusą, užmuš- 
dama tris žmones ir 14 kitų su- 
žeisdama. Kita bomba buvo pa
dėta AJžiro miesto sporto sta
dione ir čia sprogo futbolo rung 
tynių metu (vasario 10 d.), 10 
žiūrovų užmušdama ir 33 sužeis 
dama. Vasario 25 d. kito pana
šaus užpuolimo metu viename 
restorane ir kavinėje žuvusiųjų 
skaičius siekė 4 žmones, o su
žeistųjų — 35. Panašūs daly
kai čia tebesitęsia iki šiai dienai.

Terorizuojami vietiniai 
gyventojai

Pažymėtina, jog nuo sukilėlių 
rankos daugiausia krinta patys 
Alžiro gyventojai, kuriuos, kaip 
yra spėjama, sukilėliai nori į- 
grasinti, jog šie prisidėtų prie 
beatodairinės kovos prieš pran
cūzus. Nekartą sukilėliai yra už
ėmę vieną ar kitą Alžiro kaimą, 
sakydami, kad jie norį gyvento
jus išlaisvinti nuo Prancūzijos 
valdžios, bet vėliau juos api-

Gruodžio 17 kariškio akimis
GEN. ŠTABO PULKININKAS P. ŽILYS

(TĘSINYS)

PULK. JAKAIČIO RŪPESTIS
’*

Gruodžio 17 dieną apie 5 vai. (po perversmo), kai 
visi divizijų, pulkų vadai ir tarnybų viršininkai buvo 
sukviesti į kariuomenės štabą, buvo atvykęs ir pulki
ninkas Jakaitis su savo divizijos štabo viršininku pulki
ninku Laurinaičiu (mirė Vokietijoje).

Pulkininkas Jakaitis išklausė pranešimą apie įvy
kusį perversmą ir pilnai patenkintas, su savo štabo 
v-ku, apie 8 valandą iš Kauno stoties traukiniu išvyko 
į savo nuolatinę tarnybos vietą — Panevėžį.

Dėl kurios tai priežasties, Jonavos stotyje trauki
nys buvo sustojęs ilgesniam laikui. Turėdamas laiko 
Jonavoje, pulkininkas Jakaitis susirišo telefonu su 
savo divizijos štabu Panevėžyje, norėdamas pasiinfor- 
muoti apie padėtį divizijoje ir Panevėžio įguloje. Pra
džioje pasikalbėjimas vyko labai sklandžiai ir viskas 
'buvo tvarkoje. Baigiantis pasikalbėjimui, pulkininkas 
Jakaitis sužinojo, kad 4-me pėstininkų pulke šeiminin
kauja neseniai paleistas atsargon pulkininkas Tama
šauskas. Tai sužinojęs pulk. Jakaitis, tuojau įsakė 
savo paliktam vietininkui pulk. leitenantui Skoruliui 
(likimas nežinomas) nepripažinti civilio „špoko“ ats. 
pulkininko Tamašausko. Esą būtų geriausia civilį 
„špoką“ pulkininką Tamašauską tuojau areštuoti. Pulk. 
leitenantas Skorulis paaiškino pulk. Jakaičiui, kad jo 
santykiai su pulk. Tamašausku yra visai tvarkoje, to
dėl jis nematąs jokio reikalo eiti į konfliktą su pulk 
Tamašausku.

Išgirdęs žinią, kad pulk. Tamašauskas šeiminin
kauja Panevėžio įguloje, pulk. Jakaitis labai susinervi
no ir susirūpino, kaip jis grįžęs į Panevėžį susitiksiąs

su civiliu „špoku“, neseniai paleistu į atsargą, pulk. 
Tamašausku. Pulk. Tamašauskas galįs jam (Jakai
čiui) keršyti už paleidimą iš kariuomenės ir ko gero 
net areštuoti. ,

Šias žinias papasakojo kariuomenės vadui gen. Žu- Į 
kauskui pulkininkai Tamašauskas, Laurinaitis ir Sko- į 
rulis, kai jis (kariuomenės vadas) lankėsi Panevėžio! 
įguloje po gruodžio 17 d. perversmo.

Tokių baisių minčių ir baimės kankinamas pulk. 
Jakaitis* tuojau nuvyko Jonavos stotyje prie bufeto 
(tai galėjo būti apie 10 vai.) ir pradėjo gerti. Nusi- 

| pirko butelį degtinės ir važiuodamas vagone dar gėrė. 
Gerokai išgėręs apsisprendė, kad jis į Panevėžį grįžti 
negalįs, nes pulk. Tamašauskas iš keršto, galįs jį areš
tuoti. Dėl tos priežasties pulk. Jakaitis nusprendė iš
lipti Kėdainių stotyje ir vykti į 2-jį artilerijos pulką. 
Štabo v-ko pulk. Laurinaičio pastangos atkalbėti divizi
jos vadą pulk. Jakaitį nuo tokio žygio nepasisekė.

Pulk. Jakaitis su savo štabo v-ku pulk. Laurinai
čiu išlipo iš traukinio Kėdainių stotyje. Pulk. Jakaitis 
stoties bufete dar išgėrė. Iš stoties abu nuvyko tiesiog 
į pulko kareivines. Tai buvo apie vidurdienį. Pulk. Ja
kaitis, silpnai laikydamasis ant kojų, pradėjo kariams 
aiškinti apie įvykusį perversmą ir reikalą gelbėti padė
tį. Koliojo visus kaip mokėjo ir sugebėjo. 2-jo artile
rijos pulko vadas pulk. ltn. Alyta, netikėtai užkluptas 
girto divizijos vado, kareivių akivaizdoje, greit susi
griebė ir žinodamas pulk. Jakaičio būdą, ypač girtame 

I stovyje, leido jam (Jakaičiui) nuo „širdies“ išsikalbėti.
Nuo „širdies“ išsikalbėjęs su pulko kariais pulk. 

Jakaitis dar išgėrė ir nusilpo. Prablaivėjęs ir sužinojęs 
tiesą apie padarytus „žygius“, pulk. Jakaitis labai ap
gailestavo. Paaiškinus, kad jis (pulk. Jakaitis) yra 

’ kviečiamas atvykti į Kauną, kariuomenės štaban, visus 
savo „žygius“ pamiršo ir išrvyko į Kauną.

„ŽVIRBLIŲ ŠAUDYTI Iš PABŪKLŲ NEGAIJMA“

Atvykus į Kauną buvo izoliuotas kariuomenės šta

be, atskirame kambaryje drauge su divizijos štabo v-ku 
pulk. Laurinaičiu. Aš keletą kartų buvau pas juos už
ėjęs ir smulkiai išsikalbėjau apie visus „įvykius ir žy
gius“. Pulk. Jakaitis atrodė labai pasikeitęs, nervin
gas ir vaikščiodamas po kambarį kartojo — nepatai
kiau, nepataikiau, gi pulk. Laurinaitis pasakojo apie 
visus „įvykius ir žygius“ kaip jie vyko ir juokavo, kad 
jam nepavyko įtikinti, išgėrusio divizijos vado, jog 
žvirblių šaudyti iš pabūklų negalima.

Po kelių dienų, pulk. Jakaitis buvo paleistas iš ka
riuomenės į atsargą. Būdamas atsargoje, pulk. Jakai
tis tą įvykį labai skaudžiai pergyveno. Gyvenimą baigė 
tragiškai.

Divizijos vado pulk. Jakaičio ir štabo v-ko pulk. 
Laurinaičio atvykimas į Kėdainius, gruodžio 17 dieną, 
tikrovės nežinantiems tikrai savotiškai „baisiai" atrodė 
ir atrodo.

2-jo artilerijos pulko vadas pulk. ltn. Alyta ir ka
rininkai, kurie žinojo tikrą padėtį ir pažinojo pulk. Ja
kaičio būdą, ypač įsigėrusio, į visas jo kalbas nekreipė 
jokio dėmesio ir vaidino klusnius valdinius. Tik vienos 
baterijos vadas, su keliais karininkais, visus pulk. Ja
kaičio pasakojimus priėmė prie širdies. Jis įsakė kal
viams patikrinti arklių kaustymą, užsimojo parinkti 
baterijai pozicijas ir t.t. Pulko vado užklaustas, ku
riam tikslui tai daroma, tas baterijos vadas atsakė, jog 
jis turįs pasiruošti vykdyti divizijos vado įsakymą.

Divizijos vadui pulk. Jakaičiui atvykus į Kėdainius 
2-me artilerijos pulke buvo susidariusi tikrai savotiškai 
keista padėtis. Viena baterija kausto arklius ir ruo
šiasi žygiui, o pulko ir kitų baterijų vadovybės juo
kiasi iš tų pasiruošimų.

Divizijos vadui pulk. Jakaičiui „nusilpus", ypač 
išvykus į Kauną, karštuolis baterijos vadas, su savo 
pasekėjais pasijuto tikrai apvilti ir neturėjo jokių argu
mentų pasiteisinti prieš pulko vadovybę ir kitų bateri
jų vadus bei karininkus, kurie girto divizijos vado įsa
kymų nevykdė.

(Bus daugiau)
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P1ENRAJ3TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

NAUJA ODONTOLOGIJOS 

SPECIALISTE
Lietuvių veržlumas j mokslą 

jau pasireiškė nepriklausomy
bės laikais, kai tūkstančiai jau
nų žmonių studijavo universi
tetuose, norėdami įsigyti sau 
specialybę. Tas plačios apimties 
mokslo įvertinimas nenutrūko 
ir dabar, mums atsidūrus sve
tur.

Neseniai savo studijas užbai
gė Alicija Helena Lenkauskai- 
tė-Ruibienė su laipsniu doctor 
of dental surgery, taip pat iš
laikydama teoretinius egzami
nus National Board.

Nauja lietuvė odontologė gi
mė 1924 m. liepos 28 d. Plungės 
mieste, Telšių apskrityje, Lietu
voje. Savo gimtame miestelyje 
jinai baigė pradžios mokyklą ir 
gimnaziją. Jausdama gilų susido 
mėjimą medicinos mokslu, 1941 
m. Kaune įstojo į Vytauto Di
džiojo universitetą, pasirinkda
ma odontologiją. Bet, gaila, ant
ram Pasauliniam karui prasidė
jus, josios svajonė užbaigti stu-

tor of dental surgery laipsniu, 
išlaikydama National Board te
oretinius Iowa valstybės egza
minus, kurie yra patvirtinti dvi
dešimt penkių Jungtinių Ameri
kos Valstybių.

Atsiekusi savo svarbiausią 
tikslą, dabar yra numažiusi lai
kyti klinikinius egzaminus India 
nos ir Illinois valstybėse, kad 
galėtų verstis praktika. Nese-1 
niai pasirašė sutartį su Gary, 
Ind., miesto mokyklomis būti 
jų gydytoja. Po sunkių studijų 
ir darbo jinai planuoja su savo 
šeima pailsėti Beverly Shores, 
Jūratės vasarvietėje. Mes džiau
giamės ir linkime gepb. dr. A. 
Ruibienei daug sėkmės savo pa
sirinktoje specialybėje.

Viktoras Makiejus

Krutamųjų paveikslų vaidintoja G. Russell, 33, Los Angeles, 
Calif., policijos nuovadoje ištiriama, kokiame girtumo stovy 
randasi, nes ji su savo automobiliu įvažiavo į vieną kavinę ir 
nulaužė žmogui koją. Ji sakosi, jog paėmusi gal porą smič- 
kučių “o gal kiek ir daugiau”. (INS)

S GRADINSKAS
J. O. TELEVISION CO. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

1958 m. TV, radio, patefonai. Nešiojamas, vežiojamas, stacionarinis r

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS

Trečiadienis, 1957 liepos 17

PERKRAUSTAU
BALDUS 

Vietoje Ir iš toliau
<1 H

2318 W. 91st St., Chicago, IU. 
' Tel. PRescott 9-2781

2512 W. 47th St.
Atdara kasdien Iki 6 vai.

ToL FRontier 6-1998
ptrmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

DR. A. RUIBlENfi

dijas neišsipildė. 1944 m. buvo 
priversta palikti savo kraštą, 
pasitraukiant į užsienį.

Karui pasibaigus, jinai apsi
gyveno V. Vokietijoje, Hanau

Skaitytojų nuomones

KNYGŲ REIKALU
Būtų labai pravartu (rašant 

apie svetimomis kalbomis pasi
rodžiusias knygas bei leidinius) 
nurodyti ir jų leidėją. Leidėjas 
juk yra raktas, norint kurį lei
dinį užsisakyti. Jo nenurodant, 
be galo sunku “susikalbėti”. 
Pvz. prieš kurį laiką panorau 
įsigyti “Drauge” jau antrąkart 
minimą “Hunger, Hass und gute 
Haende” von E. Pfeil. Parašiau 
vienam stambiam ir pažįstamam 
Muencheno knygyno savininkui. 
Vargšas nėrėsi iš kailio, norė
damas parodyti, kad vokiečiai 
geriausiai pasaulyje aptarnauja 
savo klientus (aš pats per dau
giau kaip 20 metų niekad nebu
vau apviltas, tik sužavėtas jų 
greitu, sąžiningu patarnavimu). 
Deja, jam nepavyko knygos su
rasti, tačiau prašė nurodyti, ku
riuose vokiškuose žurnaluose ar 
pan. apie tą knygą buvo kalba
ma bei rašoma. “Draugas”, lyg 
atspėdamas visą reikalą, antrą
kart šią knygą minėdamas, ma
no laimei, net du vokiškus žur

lietuviškų knygų pravartu tu
rėti savo šeimos knygyne. Pa
lyginti negausi literatūra sve
timomis kalbomis apie Lietuvą 
bei lietuvius mums (kaip bekal
bėtume) yra juk kažkaip arti
ma, miela ir, savaime supranta
ma, įsigytina.

Jei nebūtų įkyrus pageidavi
mas, prašytina (atleiskite 
smulkmeningam knygos mėgė
jui!) “Draugo” kultūros priede 
minimų lietuviškų ir nelietuviš
kų (ypač pastarųjų) leidinių nu
rodyti, ko daugiau faktų apie 
juos, pvz. leidėją, išleidimo me
tus, apimtį (kiek psl.) ir kt. Kai 
na taip pat svarbus faktorius. 
Gal man bus prikišta, kad mūsų 
spauda nėra koks bibliografinis 
ar kataloginis leidinys. Taip. 
Tačiau tokių leidinių po ranka 
neturėdami, pasigendame žinių, 
kurios sutrukdo įsigyti vieną 
ar kitą dalyką. J. P-čius

švietimo ministerija paskelbė 
matavimo duomenis. Patikrinus 
5 mil. mokinių paaiškėjo, kad 
dabar 12 metų vaikai ir mergai
tės yra puse colio augštesni ir 
dviem svarais sunkesni nei 1936 
m. Dabar 12 metų japoniukas 
yra vidutiniškai 4 pėdų ir 8 co
lių ir sveria 75 svarus.

C R A N E SAVINGS
2555 VVEST 47th STREET LAfayette S-1083

B. R. Rietkievvicz, prez.; E. R. Ptotldewlea, sekr. Ir advokatu
Muktum- aiikAtuM (llvkleiulua. Keikiame takiu*. Parduodame Ir perkame 

valkty bčtt bouua. Taupytajam® patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami s*akalt* i taiklieji Apdrausta Iki *10,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 6 iki 8 vai. vakaro 
antr ir peok. 9 iki 5; treč. uždaryta, o *eit. nuo 9 iki vidurdienio

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Draugą'

stovykloje, kartu su kitais pa- j nalus su recenzentų pavardė- 
bėgėliais. Nepaisant visų pergy-| mis paminėjo. Tikiu, dabar šią
venimų, nelaimių ir rūpesčių, ji 
nai nepamiršo savo užsibrėžto 
tikslo. 1945 m. rudenį įstojo į 
Heidelbergo universiteto medi- 
cinoB fakultetą, odontologijos 
skyrių, tęsti savo studijas to
liau. 1947 m. jinai baigė ir pra
dėjo dirbti Hanau stovyklos 
IRO ligoninėje. Čia jinai išdir
bo savo specialybėje iki pat 1949 
m. rugsėjo mėn.

Prasidėjus emigracijai į Jung 
tinęs Amerikos Valstybes, jinai 
su savo šeima pasiryžo jieško- 
ti ramesnio gyvenimui kampe
lio. 1949 m. rugsėjo mėn. išvy
ko į JAV ir apsigyveno Michi- 
gan valstybėje, mažame Paw 
Paw miestelyje. Krašto įstaty
mams varžant, jinai negalėjo 
praktikuotis savo specialybėje. 
Pragyvenimui užsidirbti jinai ir 
jos vyras, agronomas Adolfas 
Ruibys įstojo į vaisių pakavimo 
fabriką, kur išdirbo iki 1950 m. 
Dirbdama sunkiai, jinai jieško- 
jo darbo savo specialybėje. Ne
lengva buvo rasti, nes visur įsta 
tymai reikalavo egzaminų, ku
riems pasiruošti reikėjo daug 
laiko ir darbo.

1950 m. sausio 1 d. atsikėlė į 
Indiana Harbor, Indiana, ir čia 
kaip asistentė pradėjo dirbti pas 
dantų gydytoją dr. A. C. Kielba- 
są. Išdirbusi keturis metus, nu
tarė nepasiduoti gyvenimo kas
dienybei. 1954 m. rudenį įstojo 
į Iowa valstybės universitetą 
Iowa mieste. Čia teko pakartoti 
visas studijas, išskyrus pirmus 
žnetus, kurie buvo užskaityti.

Tris metus išbuvo be šeimos. 
Nepaisant visų šeimyniškų sun
kumų, sulaukdama daug prita
rimo iš savo vyro agronomo A- 
dolfo Ruibio, kuris, tremtinio 
likimui susiklosčius, dabar dir
ba plieno liejyklose, sunkiai ver
žėsi prie savo tikslo. Tuo metu 
Paulina Lenkauskienė, josios ma 
mytė, kartu su savo žentu tris 
metus augino ir prižiūrėjo ma
žytę Vitaliją Jūratę, josios duk
relę.

1957 m. birželio 7 d. Alicija 
Helena Lenkauskaitė-Ruibienė 
galutinai baigė savo studijas, bū 
dama pirmutine studente su doc

knygą tikrai gausiu. Ne tik ši 
knyga, bet ir kitos retkarčiais 
“Drauge” minimos šalia mūsų

■f

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Preein Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Aręher Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu* 
perkraustymua bei pervežimu* 
<š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

Ui'inkiic dien. hraujįa

Z' ■/..> / i

Įvairios Žinios J0H4 PAKE!., SR., President
— Einšteinas, kaip ir visi di

deli mokslininkai, buvo labai iš
siblaškęs. Kartą susitiko drau
gą ir jį užkalbino: — Ei, ateik 
rytoj vakare pas mane vakarie
nės. Bus ir profesorius Smith- 
sonas. — Aš esu profesorius 
Smithsonas, — atsakė užkalbin
tasis. — Nesvarbu, ateik vis- 
tiek.

— Japonai auga. Japonijos

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi Ir regnllnojaml (tone np) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamos duslintuvas {dedu veltai.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 .......................... $8.25Marcery 49-51 ................... $8.95
Chev. AH 1937-58 .......... 8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 ........... 8.20
Chevrolet 54-55 ................ 9.95 Plymoath 42-50 ................ 9.95
Chrysler 6, 42-52 ........... 9.91 Pontiac 87-54 ..................... 8.95
Dodge 6, 42-50 ............ 9.95 Balck 37-52 .......................... 12.00

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

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

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

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

tik

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRI AUSIU BALDŲ 
FKI.K A. KAUDONIS, NELIJK BERTULIS, H*v.

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

K rautu v* atidaryt* aekmadtrntala nuo 11 Iki 4:10

J

SPECIAL for July.., Savings placed by The ISth of The Month 
will earn a full month's Dividend.

JULY 6, 13, 20, 27. ..1957

Padėkite mums atšvęsti mūsų šešių mėnesių jubi- 
lėjų naujuose namuose. Nuo birželio 29 d. iki liepos 
27-tos d. Chicago Savings švenčia savo šešių mėnesių 
darbuotę gražiuose naujuose namuose, šešių mėnesių 
laikotarpyje pas mus buvo atidarytos 2,826 naujos 
sąskaitos, mūsų turtas padidėjo $2,313,936.92, ir 
dabar pasiekė naują rekordinę $22,344,636.58 sumą. 
Mes išdavėm virš 300 naujų (morgičių) paskolų na
mams pirkti arba naujiems statyti, viso daugiau kaip 
$4,500,000. Mūsų biznio apyvarta viršijo $18,000,000.

Jūsų taupmenos pas mus pilnai apsaugotos Fede 
ral Savings ir Loan Apdrauda. Nuo Chicago Savings 
inkorporavimo 1924 m., taupytojai nėra turėję nė 
vieno cento nuostolių. Per 33 metus kas pusmetį mūsų 
taupytojams buvo išmokėti augšti dividendai.
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Be to, mūsų taupytojai gauna dar daug ^vairių 
neapmokamų patarnavimų kaip šeimos sąskaitų ap
mokėjimą, čekių iškeitimą ir pan. šeštadieniais, liepos 
6, 13, 20 ir 27 nuo 9:30 vai. ryto iki 1 v. p. p. ir 
ketvirtadienio vakarais, liepos 11, 18 ir 25 nuo 5:30 
iki 7 vai. vak. visi aplankusieji mūsų įstaigą bus pa
vaišinami kava ir riestainiais. Atsiveskite visą šeimą...
Bus visokių dovanų vaikams ir suaugusiems.

Mūsų darbo valandomis mes duodame veltui, vė 
sinamą (air conditioned) su garsiakalbiais susirinki
mams kambarį, kuriame telpa 100 asmenų. Reiklalui 
esant paskambinkite.
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TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES 
ĮVAIRUMAI

Lietuvių tautinių šokių šventė] laiką. Bruno 'Shotas buvo ir šven 
paliko gražius prisiminimus. Pa-1 tei rengti komiteto pirmininku.

Ant jo pečių gulė sunkiausioji 
visų darbų našta. Per visą pus
metį Bruno Shotas nežinojo, kas 
yra poilsis. Jis visur ėjo, visur 
buvo reikalingas ir visur tiko. 
Tempdamas sunkią naštą, jis 
niekada nepavargo. Amerikoje 
gimęs, vaiko amžiuje nukeliavo 
į Lietuvą gyventi tėvų žemėje, 
tik 1940 m. sovietinė okupacija 
privertė jį vėl grįžti į Ameriką. 
Kaip komiteto pirmininkas, jis 
gražiai apjungė ankstesniuosius 
lietuvius ateivius ir neseniai at
vykusius tremtinius, nes jam abi 
kartos gerai pažįstamos ir arti- 

• mos. Čia bus jo didžiausias nuo 
T . . I pelnas, jog, rengiant tautinių šo-

V , .. r, 1/kių šventę, pasireiske toks gra- šokeiai buvo,. . ,1 ; . , , .J žus visų lietuvių bendradarbia

tenkinti šokėjai, kuriems buvo 
sudarytos sąlygos atvykti į Chi- 
cagą, parodyti lietuvių tautinių 
šokių grožį ir svetimuose kraš
tuose augančio jaunimo ryžtą ir 
galią. International Amphithe- 
atre salė tautinių šokių šventei 
pati dėkingiausia. Oro vėsinimo 
sistema savo paskirtį atliko: ne- 
vargo ir neprakaitavo nei žiūro
vai, nei žokėjai.

Birželio 29 d. — tautinių šo
kių išvakarėse — buvo genera
linė repeticija. Bankininkas Jo- 
seph M. Mozeris, priėmimų ko
misijos pirmininkas, parodė or
ganizacinius sugebėjimus ir lie
tuvišką širdį.
birželio 29 d. visi

vimas.pavaišinti skaniais pietumis. Ren 
gėjai laukė 500 šokėjų, bet bir
želio 29 d. rytą jų susirinko dau i Irena Šilingienė, prityrusi ir 
giau 70Q. Priėmimų komisijos ; nepavargstanti šokių vadovė, ap 
pirmininkas tik pasidžiaugė, jog lankė visas tautinių šokių gru- 
juo daugiau, juo geriau. Metęs ; peš ir daug pasitarnavo tauti- 
banko įstaigą, nuskubėjo į repe-1 nių šokių šventės meniniam pa- 
ticijų vietą ir pavaišino visus sisekimui. V. Radauskienė ne

praleido nė vieno pasitarimo ar 
posėdžio. Jos žodis buvo sva
rus ir rimtas. Jautrios lietuviš
kos sielos kultūrininkė Bronei 
Jameikienė rūpinosi mūsų tauti-,

programos dalyvius.
Chicagos lietuviškoji visuo

menė pasirodė jautri ir vaišin
ga atvykstantiems šventės prog 
ramos dalyviams. Visi šokėjai 
buvo aprūpinti nakvynėmis. Jau 
birželio 28 d. vakaro Chicagos 
lietuviai rinkosi prie Lietuvių 
auditorijos, laukdami atvykstan 
čių giminių, draugų, pažįstamų, 
kad galėtų pasiūlyti nakvynę. 
Jonas Vaičiūnas ir Mindaugas 
Jazbutis buvo tie nepailstantieji 
darbininkai, kurie išvežiojo at
vykstančius į visus Chicagos 
kampelius. Jonas Jasaitis nuo 
birželio 28 d. vakaro priiminėjo 
atvykstančius ir juos vaišino ka 
va ir sumuštiniais. J. Paštukas 
įtemptai dirbo, visus atvykstan
čius aprūpindamas nakvynėmis.

Šokių šventę aplankė 8,000 
žiūrovų. Visi biletai buvo išpar
duoti. Jei kaikur buvo matoma 
tuščia vieta, tai tie žmonės buvo 
nuėję padėti tvarkos palaikyti. 
Jų pasaluga labai įvertintina.

Šokių šventės programą atli
ko daugiau kaip 700 šokėjų. Mo
kyklų programoje dalyvavo arti 
800 Chicagos lietuvių parapinių 
mokyklų moksleivių. Juos pa
ruošė ir sukvietė seselės, visa
da jautrios lietuvybės reikaluo
se. Viso International Amphi- 
theatre salėje tautinių šokių 
šventės metu buvo daugiau kaip 
9,500 žmonių, įskaitant progra
mos dalyvius ir žiūrovus. Tai 
vaizdus įrodymas, jog tautinių 
šokių šventė turėjo milžinišką 
pasisekimą. Dar gražiau, jog 
niekas tautinių šokių švente ne
liko nepatenkintas ar nusivylęs. 
Tai ženklas, jog atnrajai tauti
nių šokių šventei pasisekimas 
vienodai užtikrintas. Ir ji tikrai 
įvyks.

Karštos paskutinės dienos

Tautinių šokių šventę ren
giant, įdėta daug sunkaus dar
bo. Rengėjai tautinių šokių šven 
tės pasisekimui paaukojo die
nas ir naktis. Darbas vis didė
jo ir didėjo. Tautinių šokių šven 
tės raštinėje virė darbas nuo 
ankstaus ryto iki vėlaus vaka
ro. Stud. V. Kleiza, raštinės ve
dėjas ir dabartinis JAV Lietu
vių Studentų Sąjungos pirminin 
kas, pakėlė didžiausią darbo naš 
tą ir parodęs savo pažymėtinus 
organizacinius sugebėjimus augš 
tai iškėlė lietuviškosios studenti
jos organizacinius sugebėjimus 
jos darbštumo ir sugebėjimų vė
liavą. Viena ranka laikydamas 
prie ausies telefono ragelį, kita 
parduodamas biletus, jis suge
bėjo ir vertimus į anglų kalbą at 
likti. Kai paskutinėmis dieno
mis darbas pavirto į lietuvišką 
rugiapjūtę, į talką atskubėjo Al
dona Krikščiūnaitė. Jaunieji 
šventės rengimo darbe pareigą 
atliko pavyzdingiausiai. Tebū
nie tai pavyzdžiu, jog visuose 
didesniuose parengimuose būti
na jaunimą įtraukti į darbą.
Jie paruošė šventės programą

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

Tautinių šokių šventės prog- užsakymus siųsti:
ramą sudarė Bruno Shotas, Ire
na Šilingien’ė, Bronė Jameikienė 
ir V. Radauskienė. Didelis dar- Į 4545 W 63rd Street, Chicago 29, III. 
bas buvo atliktas per trumpą

“DRAUGAS”

nių šokių lietuviškumu, kad bū-1 nimų ir išleistuvių, kai viena ki-i rę’ ku’.ios \ra. užsitarnavusios ^etlįvių Amerikos Piliečių klu-
tų daugiau atskleista tautinių. ta narė išvažiavo į šiaurę ap- 
savybių. I lankyti savo gimines, draugus
Vadovo redaktorius prakaitavo bei pažįstamus. Pastaruoju lai-

Vadovo redaktorius J. Krei 
venas daug prakaito išliejo be
redaguodamas vadovą. Beveik 
visa medžiaga prisiųsta pavė
luotai, labai pavėluotai. O vado
vas turėjo pasirodyti skirtą die
ną, kad jį galėtų įsigyti visi šven 
tės dalyviai. Viena ranka žiūrė
damas straipsnius, dėliodamas 
nuotraukas ar laužydamas vado
vo puslapius, kita ranka jau ra
šė orkestrui gaidas. Mes ligšiol 
neturėjome tautinių šokių šven
tei orkestrui gaidų. J. Kreivė
nas žemaitišku užsispyrimu pa-, 
kėlė visus darbus ir pareigą at
liko. Visi kultūrininkai dirbo 
be jokio atlyginimo.

Tautinių šokių šventė jau pra 
eityje. Didelis darbas davė gra
žius vaisius. Bendradarbiavi
mas ir sutarimas rodo lietuvių 
kultūrininkų pajėgumą. Šventės 
rengėja Lietuvių Bendruomenė 
įrodė savo organizacinę galią ir 
nusipelnė lietuviškos visuome
nės pagarbą. J. Žilvytis

Padeda studijuojantiems
Bostono arkidiecezijoje be- 

baigiantiej katalikų augštes- 
niąsias mokyklas šiemet iš vi
so laimėjo mokslapinigių $825,- 
000 savo tolimesnėms studi
joms tęsti.

1957 M.
TELEVIZIJŲ
IŠPARDAVIMAS

Pasinaudokite reta proga dabar pi
giai įsigyti TV aparatą, nes mums 
reikia paruosti vietą nauliems 1958 
m. modeliams.

ATEIKITE JSTTIKTNTT TV 
APARATŲ NITPIOINIMU

Instaliacija Ir garantijos veltui

TELCVISIOn
Csales - Service)

Hav. In*. A. SESISNA8 
3321 S. Halsted — CUffslde 4-5A6S 
Atdara: kasdien 9—6. pirmadieniais

Ir ketvirtadieniais 9—9

ĮSIGYKITE DABAR

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

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

NAUJOSIOS ŽINIOS ŽEMĖLAPYJE

WORLD WEEK

Chrušoevo ir Bulganino vizitas Čekoslovakijoje. Kas sekantis pateksi raudonųjų politinį spektaklį? Izraelio - Sirijos 10 vai. kova ir kt.

Miami, Florida
Pereito sezono Miami Lietuvių 

Moterų klubo veikla

vo paruoštą skanumyną ir turi 
teisę pakviesti savo artimuosius 
dalyvauti puotoje veltui. Po ska
naus valgio tą dieną yra pager

biamos motinos su tam tikraAtlikusios labai sėkmingą se 
zoną, Miami Lietuvių Moterų i Pritaiky*a programa, 
klubo narės nusitarė pasiimti a- šie keturi parengimai yra kaip 
tostogas vasaros metu ,kad ga- ir tradiciniai, nes jie yra rengia- 
lėtų vėl su nauja energija pra- mi kiekvienais, metais, 
dėti šeštų metų veiklą atėjus ru- Be tų parengimų, pereito se- 
deniui. j ZOno metu turėjome keletą va

jau turėjome daug atsisveiki-į ^^rienių pageibti vieną kitą na-

ku buvo visa eilė išleistuvių. 
Taip buvo ir su Moterų klubo 
pirmininke Julia Styles, kuri tik 
rai yra užsipelniusi pagerbimo 
ir ilgų atostogų. jaunavedžiai — Juozas ir Edelė 

Birštonai ir Petras ir Izabelė 
Satinskiai, kurie yra gražiai pa

Ponios Styles iniciatyvos dė
ka buvo suorganizuotas Miami 
Lietuvių Moterų klubas prieš 5 
metus — 1952 m. rudenį. Jai va 
dovaujant ir darbą paremiant ge 
ros valios Miami lietuvėms mo
terų klubas auga nariais ir nu
veiktais darbais.

Šiais metais turėjome daugiau 
kaip šimtą narių ir vis dar nau
jų narių prisirašo į klubą.

Kaip ir pereitais metais gruo
džio mėnesio pradžioje buvo su
rengtas banketas. Galima saky
ti, kad su šiuo banketu praside
da sezono veikimas tarp Miami 
lietuvių. Praėjus kelioms savai
tėms po banketo, Miami Lietu
vių Moterų klubas tinkamai pa- 

, puošia klubo salę ir tada mote
rys susirenka į prieškalėdinį 
pobūvį, į kurį kiekviena mote
rų klubo narė ateidama — atsi
neša skaniai pagamintą valgį ir 
sykiu dovanėlę, kurią vėliau Ka
lėdų senelis toms pačioms mo
terims išdalina. Užgavėnių va- i 
kare būna surengtas tradicinis 
“Blynų balius”. Po skanios va
karienės būna šokiai, 'grojant 
geram orkestrui. Motinos dieną 
būna vėl surengta sudėtinio po
būdžio puota. Kiekviena klubo 
narė vėl atsineša kokį nors sa-

NEPRALEISKITE 
PROGOS

Kiekvienai dovanų progai didžiau 
siu pasirinkimu:

• šveicariški laikrodžiai,
• kristalas, įvairiausi vokiečių, 

čekoslovakų ir švedų kristalo dir
biniai,

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

• Bavarų porcelanas, pilni ir 
pusrytiniai servyzai,

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

° deimantiniai stiklui rėžtukai,
• klasikinės ir pramoginės mu-• 

zikos plokštelės,
• amžinos plunksnos, Hummel 

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

• knygyne — visos lietuviškos 
knygos.

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

S 0 P H|E BARČUS
RADI0 PROGRAMA

Ifl WOEP stoties — Banga 1891 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—* v. 
NT’O PIRMAD. IKI PRNKTaP.

R:45 Iki 9:80 vai. ryta 
HEftTAD 8:80 Iki 9:80 ryt* 

REUfAD. S:SO—a so v. r. U stotim
WOPA — I4OO kU. I

7159 8o. MAPLEWOOI) AVĖ
Chicago 29. 111. HEmlock 4-2418 i 

j$f yjĄĘyy WAi j4* 4i.6

Baigiantis sezonui, buvo su
rengtas pobūvis pagerbti Mote
rų klubo nares, kurios dirbo mū 
sų parengimuose, ypatingai vir
tuvėje, taipgi ir klubo valdybą, 
kuri dirba visados. Vieningai dir 
bant valdybai su narėmis, pa
rengimai visada būna sėkmingi 
ir lieka gražaus pelno nuo pa
rengimų. Dalis to pelno, kaip ir 
praėjusiais metais, buvo paskir
ta pagerinimui virtuvės Miami

pagerbimo už jų pasitarnavimą k°> kuri yra beveik išimtinai į- 
Moterų klubo labui su savo dar- rengta Miami Lietuvių Moterų 
bu ar su stambiomis aukomis, klubo (Mat, Miami Lietuvių Mo- 
Pereitą sezoną viena iš pirmųjų terų klubas dirba sykiu su Mia- 
buvo pagerbta Anita Navickai-
tė-Karns, kuri visuomet gražiai 
padainuoja Moterų klubo paren

mi Lietuvių Amerikos Piliečių 
klubu vieningai, kad įrengtų lie
tuvių klubo namą ir virtuvę ir

gimuose be atlyginimo, taipgi ir gražiai papuoštų svetainę). Nu-
pirkome keturis Šerus iš Miami i 
Lietuvių Amerikos Piliečių klu
bo, $100.00 vertės, ir įrengėme

sidarbavę ir parėmę Moterų klu- gražų veidrodį baro užpakalyje, 
bą materialiai. Už gražų darbą ,gerai atliktą,

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE. 7-1941

STEIN TEXTILE BENDROVE

dabar švenčia savo JUBILEJŲ. Pirkdami medžiagas da
bar Jūs gausite dar ir spesialią dovaną ir mokėsite žemas 
kainas už Jums reikalingas medžiagas.

ŠTAI PAVYZDYS KAINŲ:
Geriauiiou ANGLIŠKOS bei **wonted MEDŽIAGOS koa- 
' tiumams, kurių kainos paprastai yra 99.80, dabar tik ..$4.50 
Viaokiansių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkai

ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiųne 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 ...................... ................................................................. 11.89

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik .$1.09

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek
viena pirkiniu viri $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 

.“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams ui baisiai pigias kalnas

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNIOH AVENUE

1 Mokas į rytus nuo Halsted 8L, 1% Moko ) pietos nuo 

Koosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 

Tel. MOnroe 6-8152.

0jvide|'<^

PEN 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA lt 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVE

403$ Oreliai Iimm Tai. laj-atip 
AUGUSI SA L DŪKAS Prast

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

2202 WEST CERMRK ROAD VIrginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

reikalinga ištarti visoms narėms 
dėkui ir palinkėti laimingų ato
stogų, o po atostogų, kad galė
tumėte sugrįžti į darbą ateinan 
čiam sezonui su dar daugiau e- 
nergijos ir entuziazmo. Tuos pa
čius žodžius tariam mūsų di
džiausiai darbininkei p. Julia 
Styles, kuri netik pirmininkavo 
Moterų klubui, bet ir sykiu dir
ba su visomis kitomis narėmis. 
Visų parengimų metu — kas 
dirbo, kas ne — gi pirmininkė 
Styles prižiūrėjo, kad darbas 
būtų atliktas taip, kaip reikia.

Birželio 23 p. Styles išvažia
vo iš Miami su draugėmis p. Las 
nik ir p. Usanis. Pirmiausiai jds 
sustojo Pittsburghe, kur pasili
ko p. Lasnik. P. Julia Styles ir 
Eileen Usanis keliauja toliau iš 
Pittsburgho į Clevelandą — į 
Gold Star Mothers Convention 
suvažiavimą. Suvažiavimas pra
sidėjo birželio 30 ir užtruko iki

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

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

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

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

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

®§,MUSMS KHUMO)^
IŠ TOU IR ARTI 

HALUI OtOGU TAOKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO ĮRANKIAI 
HSTU PATYRIMAS-PI6US IRSĄŽ.ININ6AS PATARNAWfAt

SUVIAS NAUJOKAITIS8023 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. UAlkmek 5-9209

Jau laikas užeiti į...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

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

/V'-'unn oi-oui •y

INSURED

cf
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liepos 5 į kinį p. Styles buvo 
išrinkta Miami Gold Staru Mo
thers organizacijos delegate. Po 
konvencijos aplankys draugus 
Clevelande, ir po to pasuks į In
diana ir Michigan valstybes; su
stos pas p.p. Baehunus, iš ten 
žada pasukti link Kanados, kur 
yra jos gerų draugų, kaip tai 
Tuimilų šeima ir kiti. Iš Kana
dos trauks į Amerikos rytų da
lį — į lietuviškas kolonijas Nau 
joje Anglijoje, į Vermont, Con- 
neetieut, Massachusetts. Pake
liui žada pasukti pas p.p. Nau
jokaičius. Buvusi Miami Lietu
vių Amerikos Piliečių klubo biz 
nio vedėjo į New Hampshire kal
nus. Rugsėjo mėnesio pabaigo
je jau reiks sukti link pietų, nes 
spalio mėnesį reiks pradėti reng
tis ateinančiam sezonui, kuris 
prasidės su šauniu banketu gruo 
džio mėnesio pradžioje. Bus pen- 
kerių metų sukaktuvių Miami 
Lietuvių Moterų klubo įsteigimo 
minėjimas .

Sportininkas indėnų 
misijose

Buvęs šuolių ir vandens čem 
pionas Richard G. Pates yra ta 
pęs jėzuitų kunigu ir neseniai 
paskirtas vyresniuoju Šv. Pran 
ciškaus Indėnų misijose Pietų 
Dakotoje. Jo žinioje dabar bus 
22 jėzuitų misionieriai.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7th PI., Chicago,

III. WAlbrook 5-8063

J
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DĮJKnRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
Trečiadienis, 1957 liepos 17

PAJIEŠKOJIMAI
Mano pavardė Joseph Pietas, gy

venu Australijoj. Esu 31 m. am
žiaus, su žmona — vaikų neturi
me. Mano užsiėmimas yra laikro
dininkas. Norėčiau persikelti gy
venti j U.S.A. Norintieji pagelbėti I 
šiuo emigracijos reikalu, prašau j 
rašyti šiuo adresu: JOSEPH PLE-j 
TAS, 73 Robert St., Northcote, No. i 
61. Melbourne, Victoria, Australia.

Pajieškomas ŠPRINGELIS, Bro
nius sūnus Antano. Jieško sese
rys Birutė ir Gražina gyvenančios 
Ševerogralsk mieste. Jis pat, ar 
apie jj žinatieji prašomi pranešti— 
M. Baltrukonis. 43 York St., Hart
ford 6, Conn.

Pajieškoma iš Lietuvos giminių 
RAMONIENE BRONE d. Augusti
no. Atsiliepti šiuo antrašu: 307 S. 
4th St., Brooklyn 11, N.Y.

J. Kundrotas

Janina Šalkauskienė iš Šiaulių 
jieško ROTOS ORLAUSKAITĖS 
kilusios iš Šiaulių. Atsiliepti: Sta
sys Šalkauskas, 1007 Norwich Avė. 
Pitts'burgh 26, Pa.

Pajieškomi Simonas ir Jonas 
VYTUVIAI, kilę iš Šerlaukio kai
mo, Šilalės rajono, Tauragės apsk., 
Dabar, pagal turimas žinias, gyve
na Chicagoje. Žinias suteikti Sta
sei Sakalauskienei 3904 — 14th 
Avė, Kenosha, Wis. Jiems yra ži
nių iš Lietuvos.

Giminės iš Lietuvos pajieško: 
Kazys STECKAS, Jurgio iš Chica- 
gos, Paulina Petrauskaitė — KRY 
ŽIAUSKIENE iš New Yorko. Ra
šyti C. Š. 112 So. 9th Avė. St. 
Charles, III.

Jieškomi broliai KUNIGAI MAR- 
TIŠIŪNAI, gyvenantieji Ameriko
je. Jieško Palickaitis, esantis Si
bire. Atsiliepti šiuo adresu: Vik
toras Degutis, 18318 Windward 
Rd., Cleveland 19, Ohio.

Jieškoma JADVYGA GUT0WS- 
KA ar GUTAUSKAS, duktė Sta
nislovo ir Elenos Butkų. Kiek ži
noma gyveno Omaha, Nebraska. 
Pajieško jos tėvo sesuo. Ją pačią ar 
žinančius apie ją prašoma praneš
ti: O. Kovaliauskas, 1231 So. 50th 
Avė., Cicero 50, III.

Jieškomas RACEVIČIUS JO
NAS, įkilęs iš Tauragės apskr. Lau 
kuvos vaisė. Atsiliepti laišku ar te
lefonu: V. P. 1631 So. Califomia 
Avė. Chicago 8, III., tel. CRawford 
7-1591.

Pajieškoma dr. BIRUTE - VA
LERIJA RAULINAITIENE (Ber- 
žinskaitė). Jieško jos draugė gyv. 
Lietuvoje. Kreiptis: M. židžiūnie. 
nė, 49 Barclay St., Worcester 4, 
Mass.

JUOZĄ VALANTINĄ, sūn. A-i 
lekso. 1948 met. studijavo Itali
joj. Jieško Juozas Prišas, 63 Apple- 
ton Avė., Toronto, Ont., Canada.

Prašomas atsiliepti, MARTI
NAS VILKELIS, sūnus Martvno. 
Atviaževęs 1929 metais. Gyveno 
Kingstone. Turiu žinių nuo moti
nos Katrės Jakubauskienės iš Lie
tuvos. Dėl informacijos rašykit 
Leonas Baltrukonis, 89 Lafayette 
Avė., East Hartford ,Conn.

Prašoma atsiliepti OLE SPIRI- 
DAVICIENfi - LEBRIKAITR, Jieš 
ko seserys Lietuvoje ir Sibire. Ra
šyti F. Noreika, 82 Northland Avc. 
Toronto, Ont., Canada.

Paiieškomi: 1) PALIULIENft 
JADVYGA. - BUDVYTYTE: 2) S A 
LYS ZENONAS, Jeronimo iš Plun
gės valsč.: 3) ADOLFAS ALFON- i 
SAS NORKUS iš Telšių. Atsiliepti: 
D. Abelkienė, 1732 S. Union Avė., 
Chicago 16, III.

Sesers iš Sibiro jieškomas LA- 
PTENIS PETRAS iš Vilučių km., 
Ušpalių v. Jis. ar žinantieji apie ; 
ji, prašomi rašyti: A. Repšys, 211 
Thome St., Worcester 4, Mass.

Pajieškoma VIKTORIJA AND
RIJAUSKAITE, duktė Apolinaro 
(pusamžė), kilusi iš Papilių km., 
Kražių vi., Raseinių apskrities: gy
venusi Broddoek’e. Jieško sesuo E- 
lena Andrijauskaitė - Sodeikienė. 
Lithuania Š.S.R. Vilnius, Dzeržin
skio gt. No. 47, būt. 1.

PAPARTIS ALGIS. s. Liūdo; 
1952 m. gyvenęs Elizabeth, N.J. 
Jis pats ar žinantieji jo adresą, 
prašomi pranešti A. Vaitkienei, 
3248 No. Clinton Avė., Chicago 13, 
III. Turiu svarbių žinių iš Lietuvos.

JONAS RIMAS (John Rimus), 
Alfonso, kilęs iš Panevėžio apskr. 
Rozalimo valsč. Litkūnų km., nuo 
1912 m. gyvenąs Chicagoje ir dir
bęs siuvykloje, pajieškomas sesers 
Laimutės. Smulkesnių žinių gali 
suteikti L. Tamkus, 4206 Valley 
View Avė., Baltimore 6, Md.

Jieškoma ANELE STUMBRY
TE, duktė Jono, iš Klausučių kai
mo, Alvito parapijos. Kaipo naš 
laitė į Ameriką iš Vokietijos atvy
ko 1946-1947 met. ir gyveno aplink 
Chicago, III. Ji pati arba žinantie
ji apie ją prašomi pranešti šiuo 
adresu: K. Anuška, 205 Columbia 
St., Hudson, New York.

ATKOCIONAS STASYS, sūnus 
Andriaus, gimęs apie 1900 metu 
Kalvelių km. Deltuvos valsč. Uk
mergės apskr. Jieško Brolio duk
tė, Atkočiūnaitė -Mikalajūnienė - 
M. Melninkaitės, gatvė 47 Va
balninkas, Lietuva T, S. R.

Jieškomas LAUCIUS, KOSTAS, namų. Kunigai teikė dvasinę pa- 
sūnus Juozo, gimęs 1918 mt. kovo gaJbą apie šimtui sužeistų. U> 
9 dieną, Z i garės valsčiuje, Stalmo- .. , ,
kų kaime. Jis pats <:»r kas nors iš mU8^4 buvo 10.
jo giminių bei pažįstamų prašomi ----------------
atsiliepti šiuo adresu: Lithuania S. , Kinų generolo duktė-----

vienuolynan
Janet Lu, Formozos kinų ge

nerolo duktė, vienintelė katalikė 
iš visos jų šeimos, įstojo į be
nediktinių vienuolyną ir atlieka 
noviciatą Šv. Juozapo vienuoly
ne Minnesotoje.
«8sss36swt».

Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29. III.

S.R. Šiauliai, Tiesioji gt. 24. Gird. 
Vainienė.

Jieškomas KAZYS VAKIULE- 
VIČIUS, gyvenęs Chieagoj. Pra
šome atsiliepti arba žinantieji a- 
pie jį pranešti šiuo adresu: M. 
Sherman, R. E. U. 1, Hydson Ncw 
York.

ŠTELEMEKAS VYTAUTAS, s. 
Juozo, gimęs apie 1924 m. Dubliū- 
nų km. Vabalninko valse.. Biržų 
anskr. Jieško motina Pranė Stele- 
mėkienė, gvv. Dubliūnų km. Va
balninko valse., Lietuvai, T.S.R.

“iVAiRinsllNIOS _
Studijuojančios mokytojos

Iš 900 seselių, kurios mo- 
kytajauja ,DivbuqUe idieceziyis 

116-je pradžios ir 55-se augš- 
tesniųjų mokyklų, net 700 gi
linasi savo studijas vasaros 
kursuose universitetuose.

60 seselių liko gyvomis
Net 60 Šv. Širdies seselių pa

sislėpusios rūsyje išliko gyvos, 
kai viesulas nugriovė jų vienuo
lyną. Jų vienuolynas buvo Far
go vietovėje, Šiaurės Dakotoje, 
kur viesulas nuvertė apie 250

Jei tenka kentėti nuo užkietėjusių

KORNŲ (nuospaudų)
ir nuotrynų, tai vartokite naujų 
ir s k u Ii ų .skausmų naikintojų 
X - IT. Bonkutė kainuoja tik 
$1.00 jūsų apj linkės tlrugštoryje.

Galima gauti šiose vaistinėse: 
i’pion Drugs, 3459 S. Halsted 
Prėskus, 11012 S. Michigan 
43rd St. Store, 2735 W. 43rd 
J & J, 2557 W. 69th 
Charles, 5460 S. Kedzie 
Nieks, 6558 S. Kedzie 
Archer Big Store, 4193 S. Archer 
Cragin, 5100 Grand Avė. 
Roman’®, 3000 W. 59th 

, Maranda’s, 2659 W. 63rd 
Vanok, 6010 W. 26th St., Cicero 
Dargis, 2425 W. Marąuette Rd. 
Chochola, 3758 W. 26th St.

r
Amerlca’s Handiest Refrlgoratof^

SHEER LOOK STYLED to give your

kitehen that “Buitt-in” Look.

» FRIGIDAIRE
REPRIGERATOR

ŠĮ PUIKŲ “FRIGIDAIRE” 
ŠALDYTUVĄ NUPERKATE 

TIK UŽ

H 99 95
nes už jūsų seną šaldytuvą 

atskaito $80.00!

ARBET’S, INC-
FURNITURE AND APPLIANCES STORE

2442 W. 47th Str. Chicago 32, Illinois 
Tel. - VIrginia 7-0700

Mod*i 1-10447

COMPARI-YOU CANT MATCH 
THIS BUY ANYWHIRI

• Super Frsszsr Che.t—itdrst frozsa 
foodt tafsly

• Super Storags Door ha* 3 rsmov- 
able shelve*

• Gllde-Out Porcelain-Enameled 
Hyd rator — f ui l-w Idth

• 3 Ali-Aluminum Rtmovable 
Shelve*—full-widlh

• Butter Compartment
• 3 Oulr.kube Ice Tray*
• N«w Safety-Seal Door

Net a įeit year'a medei— 
net a tlripped "epecM"— 
būt a full-feature, brand- 
n.w '57 regular Priflidaių 
Refrigereterl

NUO U2SISENE JUSIU

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IJt ATVIRU ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ. 
'ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai! ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjuslos žalždoa 
niežėjimą Ir skaut’ėjlmą senų atvl 
ru Ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėjl 
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORLA 
SIS Taipgi pašalina peršėjimą Ilgos 
vadinamos ATHLETE.B FOOT. su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dedlr- 
vinlų, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš- 
vlršinlų odos Ilgų. Re
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et.. $1.26, ir 18.50.
Pirkite valstinėseChi- 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wlsc., Ga- 
-v,Ind. ir Petroit, Mt- 
chlgan arba rašyki- 

I te ir atsiųskite Mo- 
ney order )

LEGULO, Department D.. 
5618 W. Eddy SU Chicago 84, III,

RE AI, ESTATE (USSIFIO AND HHP W A N T F, D 4DS
• I 1 IK* ” I

GAGE PARKE
l’ajuinų nuosavybė 7 kamb. i>zld. 

ir 2-jų k. hutas lūšyje. RiJljuloiims 
guzu apšilti. Galimybė pudaiyti 3-čius 
butas. 2 autom, garažas. Paskola hu 
•i/a'/e. Pilna kaina $19,900.

MARQUETTE PARKE
Savininkus turi gr-dtai parduoti 

1 H augft t o medini namų 5 Ir 3% 
katuli., alyvos šildymas. Tik $ll,90o.

Pliti parko 1 mt. senumo 5 kinti. 
Imt. (3 mieg.), apačioje ir I kpili. 
Imt. viršuj, kilimui, įkainuota pri
einamai.

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

apačioje, 4 k. Imtas viršuj. 50 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
824,500.

Apylinkėje Clc >ro ir 48 gatv. nau
jas 5/> kinb. (3 miegam.) mūr. na
mas. Pilna kaina $18,500.

PASITEIRAIlvITE mūsų namų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance. Notary PubUc 

5916 So. West«Tn Avė.
PRosp. $-2234 arba HKm. 4-7085

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

Yra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė.. LAfayette 8-8384
uiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit 

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar pard*odant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2800 W. 59th St. Tel. PRospeet 8-5454
iiiuuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiniinii'uujiiuiuiiiiiuiiiuiiiiuiiuuiiuiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiuiiii

dlojt nuygujt) LUUiSi,. ’.lUULLJų
pasakos, su paveikslais. Jas miela 
Skaito ir suaugę ir jaunieji Laba 
tinka lietuvių kalbos pamokoms 
Viso 73 pasakys. Kaina $2 56 Eli. 
tntojams didelė nuolaida

Užsakymus kartu su ptnigals siųskite

• ‘ D R A U 6 A S ”

4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

lllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIliltlIlIlIlEltlI

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems'

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJĄ

R H E E PA

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-COND1TIONER

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

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cleero Avė. 
Cicero, III.

TOtvnhall 3-6670 
Rlshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

Duoną Ir įvairias akcnlngas | 
balknteg kepa

bruno's kepykla I Rcmkilc dfcn. Draugi
3339-41 S. Lituanica Ava

TeL CLirrside 4-6376 
Pristatome į visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame į visus artimuo
sius ml)-stus.

REAL ESTATE

■Mūr. 2 a. po 4 k. centr. šild. $25,500 
Mūr. 2 a. po 5 k. šild. guzu $23,000 
Mttr. 2 a. iki 5 k. 3 mieg., šild. gužu, 

alum. langai, nauj. garaž. $24.000
Mūr. 2 u. po (i k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $29,000.

M. ŠIMKUS
R E A b K S T A T K

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. ULIffsldu 4-7450; lies. 

YArds 7-2010

PIRKITE ir pardubkite aavo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9460

TVARKINGAS
41/, kainb. mūr. bungalow, gazo 
karšto vandens šildymas. Daug ver
tingų priedų. Gražus sklypas prie
ky. Arti 71st St. ir So. Artesian 
Avė., $12,000.00. Volodkevičius.

JI MS KAINUOS TIK $8,000 
Med. 5 k m b. namas Gage Parke.

Gazo šilima. Reikia pirkti su 25 pė
dų sklypu šalia. A. Sirutis.

50 Pftl»V SKLYPAS 
5 kamb. rezidencija. Tik blokas

nuo Marąuette Parko, šildymas aly-
| va. Visi kambariai iškloti kilimais, 
į Alutn. dvigubi langai. Apsauga nuo 

potvynio. 2 karų garažas. Daug
Į priedų. A. Katilius.
i 5 AKRAI ŽEMftS NETOLI ČIKAGOS 
| 2 gyv. namai, dvigubas garažas, ki-
I ti ūkiški pastatai, vaismedžiai. Visa 
žemė aptverta. Prie 3 didelių kelių 
I.emonto rajone. $17,000. Įmokėti tik
$4,500. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 7lst Street
Vis) telefonai: VVAIbrook &:SO16

EVERGREEN PARK arti 94th 
ir Hamlin Avė. 6 kamb. mūrinis 
“ranch” namas, užbaigtas rūsys, 
ll/> “tile” vonios, Tile virtuvė, 45 

pėdų sklypas, šoninis privažia
vimas, 2 autom, garažas. Avvnings, 
žieminiai langai, sieteliai. Savinin
kas. GArden 2-4398.

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOB 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St.
WAlbrook 6-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
! ir alyva kūrenamus pečius fur- 
I naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atliekr 
visug skardos darbus.

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

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

OLympic 2-6752

I I I T AI’IHtAUlION AGENTŪRA 
Visų rūSlų aprlrainloH Automobl

ilų finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtinos kainos

I’ricft darydami apd raudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAIbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
<(108 S. Ashland Ave_ Chlcngn 36, III.

VIRTO RO ROŽI C O S 
IJetuvišk.. gazolino stotia Ir Mito 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 8 WESTERN AVB. PB 8-9583

IftNUOMUOJAMA _ FOR BENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų ifinuomavi- ■ 

mui. Patarnavimas veltui. Turime 1 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 

591 n so. tVertern. PRospect 6-22*4

Skelhkitcs “Drauge’

Pelningam verslui pajieškau 
kompanijono.

Rašvti: V. S.
71 Vine St.

New Britain, Conn.

REAL ESTATE

Itrlgliton Parke, kumpinis namai, 
ant 30 pėdų sklypo; 2 butui po 6 kb. 
IfdlHiiH rūHyn ir pastogė (uttic), 3 
autom, garažus. Centr. karktu vand. 
Aildymas I-me aukšte. Altiiininljaur, 
Mieteliai Ir žieminiai langai 2-me 
aukftte. Namaa labai gerame stovyje 
Ir parduodamas nebrangiai

2-Jų butų: 41/, Ir 5 kamb. Prie 
gero HUNiKieŪmo. Centr. karstu vali- 
deniu apSildymas. Ifttlsas rūsys. 50 

sklypas. 3 automob. garažas.
Meteliai, žieminiai langai ir "vene- 
liari bllnds”. Tik *17,000. Nepraleis
kite Alos progos. Tikras bargenas.

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5M0

MARQUETTE PARKE pigiai iš- 
nuom. kambarys su atskiru įėji
mu, virtuve ir kitais patogumais. 
7143 So. Talman Avė. Tel. 6-3069.

BRIGHTON PARKE

$2,000 jmokėti, med. 2 po 4, Sva
rūs butai, geras sklypas.

Med. 2 po ’4, centr. šildymas, skie
pas. garažas, tik $14,000. Atsiliepki
te ir su mažu jmokėjlmu.

Mūr. 6 Ir 3 kamb. su krautuvei 
patalpa. Dideli butai, vieta tinka ir 
bizniui. Mažas įmokėjimas, skubėki
te paskambinti.

Mūr.; rūbų valykla Ir b kamba
riai. centr. šild., puiki vieta siuvėjui.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 6 centr. šildymas abiem 

butams, garažas, dideli kambariai.
Mūr. bung. 6 kamb. centr. šild., 

garažas, puiki vieta.
KITUR:

Mūr. 6 kamb., platus sklypas, 68 
ir 37 00 į vakarus.

BIZNIAI:
Mūr. 3 butai Ir gelž. išdirbinių 

(Hardware) krautuvė, puikūs Įren
gimai, gražūs butai, labai gera vie
ta.

Pulkus mūr. 3 butai Ir maisto 
krautuvė, labai gera apyl., reta pro
ga.

Mūr. taverna ir 5 kb. Gage parke.
Mūr. 3 butai ir tav. patalpa su 

visais įrengimais. 35 gt. netoli Ash
land.

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd SI., CL 4-2390
MARQUETTE PARKE mūr. 2 po 
6 kamb.; 3-jų metų mūr. 5 kmb. 
prie pat Marąuette Pk. $20,500.

BRIGHTON PARKE Med. 2 po 4 
kmb. Rūsys ir centr. šild.

WEST SIDfiJE mūr. 12 po 5 kmb., 
oentr. šildymas. Paujamų $9,500. 
Kaina $37,500.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

D. MORSTAYICIUS
REAL ESTATE - 1658 W. 108 gt 

Tel. BEVERUY 8-8946 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. TarptalnkavInMu bizniuose Ir
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Tai acoonntant

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMU8

Kreipkitės į
SOPRYCH REAL ESTATE 

6407 S. Kedzie Avė. VVAIbrook 5-3216
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS

PROGOS — OPPORTUNITIES

Pardavimui TAVERNA ir SALEM.
Pokyliams gaminamas valgis. Sa
lės dažnai išnuoinuojamos. Įsigyve
nęs biznis. Geros pajamos. Pilnai 
įrengta.

laibai pelningas biznis.
Užimklte Ir pradėkite dirbti. 
Skambinti —

BRunswick 8-6575

Modern. Groserių Ir Maisto Prod. 
Krautuvė. Pietinėj miesto, daly. 
Prie kampo. Geros pajamos, įsigy
venęs biznis. Pageidaujant galima 
gauti ir gyv. patalpas. Savininkas 
parduoda dėl kitų interesų. Skam
binti VI 6-4800 iki 7 vai. vak.; 
Vėliau COlumbus 1-4668.

DĖMESIO!

IEŠKO NUOMUOTI

Reikalingas kambarys su atskiru 
įėjimu. Skambinti CAnal 6-6549 po 
5 vai. vak.

oonoooocoooooooooooooooooo

Mkelbtt* '• DRAUGE' apsimot* 

oes jis yra plačiausiai įkaitoma* 

lietuvių dienraštis, o akelMmv 

kaina yra praeinama visiems
aoooooooooooo^oaoo^ooooooo

HELP WANTKD — MEN

JOK OPPGKTl'NITY WITH 
A rUTURE 

T lt A I N E E K 
for constantly grovving concern ln 
rubber plato inaking. Steady work, 
5 day week. Good working condi- 
tions. Ali benefits. lixcellent oppor-
tunity for energetlc young men.

Apply
PORTER A IX GAS, INC.

«2« S. Clark HA 7-5771

COMPOSITORS
Steady work. 5 day week. Good 

working condftions. Ali benefits. 
Excellent opportunity for energetic, 
ambitiuos young men. apply:

PORTER & DUGAS, INC,
626 So. Clark St.

HA 7-5774

INDUSTRIAL
GUARDS

MEN 25 TO 55

Mušt have good 
Background

Steady 
Employment 

APPLY IN PERSON

9 a.m. to 4 p.m.
330 SO. WELLS ST

R O O M 5 11

HELP WANTED — FEMALE

It’s fun to work near homel 
GEN. OFFICE

I giri Office. Pleasant conditions. 5 
day week. Company benefits. Excel- 
lent opportunity for right person, 
good starting salary. Apply

CONVERTER’S INK CO.
2258 S. Union MO 8-7105

BUILDINO & REMODEUNG

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo Ir pertvarkymo (remodel- 
tng) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUITDING CONTRACTOR 

4337 8. Campbell Av., Gliicago 32, m. 
Telef. YArds 7-9675 arba CU 4-7450

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TEmiinal 9-6531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 615 
Noltm* *4nrlng«

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. Blshop 7-3340 
2737 We»t 43rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.

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

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympic 2-5121 nuo 6 vai. 
vakaro Iki 11 vai. vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Riiilder* Gen. Contraetors 

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų paskatų.

Namų Jkalnavlmas Ir Jvalrfls 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės Ir buto telefonas

PRospect 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVĖ 

Chicago 29. DL

ĮSIGYKITE DABAR !

K ««i6i6»WWWf-***W *W* «» •

Ar Man ja apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikor kn> 
pit^js

MANIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

40

ią Kalite gauti
•D B A L U E*

4545 W. 63 St., Chicago 29, Hl 
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SKAUTYBES KELIU
(Atkelta iš 2 Dusi.)

los dieną, paskutinį kartą pakel
tos vėliavos, nuvažiuota į pamal
das, kurios čia atliekamos taip! 
pat atvirame ore, tarp skraidan
čių mėlynųjų kėkštų ir po aukš
tuosius medžius besikarstančių 
pilkųjų voveraičių Fatimos var
do koplyčioje. Parvykus sekė 
liūdniausia stovyklavimo da
lis — uždarymas. Skautės ir 
paukštytės su vadovėmis ir tar
pusavy taip buvo susigyvenu
sios, kad be ašarų atsiskirti nuo 
“mamytės Sigutės” buvo neįma
noma. O pati Sigutė, perduoda
ma skautes tikroms mamytėms, 
taip pat paleido ašarų upelį, kad 
net iš uždarymo ceremonijų tu
rėjo trumpam laikui išeiti, kol 
voveraitė savo švelnia uodegy
te nušluostė skruostus. Tai ženk 
las nuotaikingos skautiškos sto
vyklos, skautiškos nuotaikos, 
skautiškos idėjos pilno suprati
mo ir įgyvenidinmo. Uždarant 
stovyklą, kalbėjo skaučių tėvų 
pirmininkė Mikuckienė, padėko
dama v. si. S. Dobkevičiūtei ir 
kitoms stovyklos vadovybės na- i 
rems už pasišventimą skautiš-i 
kai idėjai ir lietuvybei. Kartu 
ji įteikė mažą dovanėlę Marijai 
Šimonienei, kuri, pasiaukodama 
lietuviškai skautybei, jau kelin
tą kartą vyksta į stovyklas ir sa
vo darbu bei prakaitu padeda į- 
vykdyti skautiškus auklėjimo už 
davinius. Šį kartą visą laiką 
greta skaučių stovyklavo ir jos 
vyras, buv. Lietuvoje mokyto
jas, skautiškos draugovės glo
bėjas Panevėžyje, kuri šefo kon 
kurso metu laimėjo antrąją vie
tą. Šimoniai, nors gyvendami 
toli nuo Los Angeles, nepatingi 
ir nepasigaili savo asmeniškų a- 
tostogų, kad jų vaikai galėtų 
auklėtis skautybės dvasioje ir 
lietuviškos kalbos aplinkoje. Tai 
pavyzdys nevienai lietuviškai 
šeimai, auginančiai lietuviukus 
vaikus.

Skaučių stovyklą ilgąjį liepos 
4 savaitgalį aplankė ir kiti Los 
Angeles vadovai, o kaikurie jų 
sykiu greta stovyklavo: buv. 
skautinnikų ramovės seniūnas 
psktn. M. Naujokaitis, vietinin
kas psktn. Stp. Makarevičius, 
Židinio seniūnė L. Zaikienė, Ži
dinio seniūnas psktn. P. Pakal

niškis, Panerių Gr-vfis vilkiukai 
su savo vadovu psktn. Tamulai- 
čiu, psktn. V. Stadalninkas, Alto 
skyriaus ir vietos Lietuvos Vy
čių kuopos pirm. A. Skirius, fil. 
V. Petrauskas ir kt. Baigiant 
atsisveikinome stovykliškai: dir
bome, kad būtume rytoj geres
nės! Iki pasimatymo sekančiais 
metais jubilėjinėj stovykloj!

S. L.

CLEVELANDO SKAUTAI
VYKSTA STOVYKLON

Clevelando Pilėnų tunto skau
tai, vilkiukai ir jūrų skautai šią 
vasarą stovyklaus nuo liepos 19 
iki rugpjūčio 4 d. Round-Up-La- 
ke parke, 30 mylių nuo Cleve
lando (4 m. nuo Solon mieste
lio). Stovyklaujantieji skautai 
galės naudotis saugoma mau
dykla ir persirengimo kabino
mis. Be to S. Dariaus jūrų skau 
tų laivo vadovai skautus pamo
kys plaukioti laiveliais. Stovyk
los metu vyks įvairūs žaidimai 
ir varžybos.

Skautai į stovyklą išvyksta 
liepos 19 d. 6 vai. vak nuo drau
govės būklo — 1272 East 71 St.

Skautų tėvai ir bičiuliai su šei 
momis yra kviečiami savaitga
liais aplankyti skautų stovyklą 
ir skautų bei skaučių bendrus 
laužus. Skautų tėvai, prieš vyk 
darni į stovyklą, prašomi užsi
registruoti pas tunto skautų tė
vų komiteto pirmininką Ed. Ste 
ponavičių telef. FA-1-5906 (va
kare nuo 6 vai.).

Stovyklai vadovaus vyr. sktn. 
V. Kizlaitis, padedamas kitų 
skautininkų. S. V.

VISŲ SKAUČIŲ ŽINIAI

Pranešama, kad L. S. S. Vadi
jos ūkio skyriuje galima gauti:

1. Naujai išleistą reprezenta
cinį leidinį anglų kalba “A visit 
with Lithuanian Giri Guides” 
(daug nuotraukų iš mįisų skau
čių gyvenimo nuo pat jų įkūri
mo pradžios; labai tinkama do
vana kitataučiams susipažinimui 
su lietuvaičių skaučių istorija). 
Kaina — 50 c.

2. Atvirukai susirašinėjimui 
su anglišku įrašu “Lithuanian

Alžirijoje vyksta didieji valymai laisvės kovotojų, kurie ge
riausiai įsitaisė kalnuose tarp Constantine ir Coli miestų

(INS)

Nuoširdi padėka
Mes dėkojame visiems, kurie su

ruošė mums taip malonias išleis
tuves, o taip pat už dovanas ir lin 
kėjimus.

Didžiausią padėką reiškiame 
kun. S. šantarui, kun. dr. A. Juš
kai, poniai Samenienei, ev. dr. Tra- 
kiui, Alb. Dzirvonui, poniai O. 
Krikščiūnienei, dr. V. Sruogienei, 
dr. Rudokui, adv. L. Šmulkščiui, 
V. Petrauskui, J. Pušneraičiui, po- 

| niai N. Gugienei, p-lei Eufr. Mi- 
kužiūtei, Enziulienei B. Brijūnie- 
nei, Gulbinskui, K. Bružui, A. Gint- 
neriui ir visiems kitiems, kurie at- 
silankė į šią puotą.

| Mums buvo labai liūdna skirtis 
'su Jumis, mieli visuomenės bei 
labdaros darbuotojai, su kuriais 
daug metų teko dirbti tėvynės Lie
tuvos labui ir labdaros darbe. Nors 

i dabar apsigyvenome toli nuo Jū
sų.— St. Petersburg, Floridoje, bet 
mūsų širdyse esate ir būsite arti 
ir mes niekuomet Jūsų neužmirši
me ir, kiek galėsime, Jūsų darbus 
įvertinsime ir remsime.

Dar kartą dėkojame Jums už su
teiktą mums malonumą

Petronėlė ir Jurgis dribai

DABAR GAUSITE 
AUKŠTESNIUS 
DIVIDENDUS!

'<*.'4 s, A ' 'S'

Giri Guides” (linoleumo raiži
nys, vaizduojąs skautes prie sto
vyklinio kryžiaus; fone stovyk
los vartai ir palapinės miške). 
Kaina — 5 c. vienas.

3. J. Augustaitytės - Vaičiū
nienės naujausias poezijos rin
kinys “žvaigždėtos naktys”. Kai 
na — $1.

4. Žalios skautiškos rūtelės po
1 dolerį. , |

5. Skilties knygelės, tinkan-! 
čios kiekvienam vienetui — vyr. 
skaučių būreliams, draugovėms 
ir 1.1. Kaina — 75 c.

Užsakymus su pašto perlaida 
ar čekiu, nurodant norimų daik
tų kiekį siųsti L. S. S. Vadijos 
ūkio skyriaus vedėjai Sofijai Ja
nuškevičienei, 6111 So. Califor- 
nia Avė., Chicago 29, III.

Pašto persiuntimo išlaidas ap
moka ūkio skyrius.

Dovana kolegijai
Šv. Vincento kolegija Lat- 

robe, Pa., iš Fordo fondo gavo 
$196,000.

E GIFTS
FOR JULY SAVERS

PLIAŽUI ANTKLODĖ 
UŽ $200.00 SANTAUPAS

Ši puiki antklodė ir d?žė yra 
dovana Jums kai sutaupote 
$200.00 įdėdami į jau esamą 
taupymo sąskaitą ar atidaryda-- 
mi naują. Tai praktiška dovana va
saros laikotarpiui, būnant prie 
vandens arba šiaip išvažiavime.

24 GABALŲ - ŠAKUČIŲ - 
ŠAUKŠTŲ SERVIZAS 
UŽ $500.00 SANTAUPAS
Nemokamai, kai Jūs atidarote tau 
pymo sąskaitą padėdami $500.00 arba 
įdėdami tokią pat sumą į jau esa
mą sąskaitą. Šis servyzas, kaip 
tik tokia, kurio Jūs pageida
vote, kad galėtumėt juo nau

dotis prie vandens ar
ba šiaip kur nors

iškeliavus . . .

ATOSTOGŲ KLUBO TAMPYTOJAMS 
PASKUTINE PROGA
gauti vieną iš šių
praktiškų ir gražiai įpakuotų druskinės ir 
pipirinės komplektų nemokamai. Tik pra
dėkite Atostogų Klubo Taupymo su $1.00 
daugiau savaitėje ir mes Jums duosime 
šią praktišką dovaną.

ST. ANTHONY SAVINGS
- AND LOAN ASSOCIATION 

1447 So. 49th Court • Cicero SO • TO 3-81 31 INSURED

Savings Insured...Since 1938

$100,000 universitetui
Georgetown universiteto (va | 

dovaujamo jėzuitų) Medicinos 
mokyklą iš Commonwealth fon 
do gavo auką $100,000. Ta pa
ti įstaiga pažadėjo duoti dar 
$200,000, jeigu pats universi
tetas iš savo pusės irgi sukels 
tokią sumą.

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.G.
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija

640 puslapių; 3/, colio storumo

Kaina....................................... $3.00
Paauksuota...............................$3.50

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų Į 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos ' 
tretininkų maldos susirinkimams ir 
aboliucijai; maldos apaštalystės mal- ' 
dos; šv. Valandos maldos; 33 giesm.; 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir t t

Maldaknygė "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at-

savim u ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

ši maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus su pinigais siųskite:
DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29. ILL.

PENKIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

Jau suėjo penkeri metai, kai negailestingos mirties 
buvo atskirtas iš mūsų tarpo mylimas vyras

ALEKSAS ŠIRBINSKAS
Netekau savo mylimo 1952 m., liepos mėn. 18 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet aš jo niekados negalėsiu užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą aš užprašiau 2-jas gedulingas šv. Mišias 
liepos mėn. 18 dieną 6:45 vai. ryto Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje Brighton Parke.

Maloniai kviečiu visus gimines ir draugus šiose pa
maldose dalyvauti ir kartu su manimi pasimelsti už a. a. 
Alekso Širbinsko sielą. Nuliūdusi ŽMONA

Z

MOMINC
DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 

SAUGIAI PERKRAUSTYS 
JOSŲBALDUS!

STASYS FABIJONAS 
2146 Sa. Hoyne Avė. Telef. Vlrginia 7-7097

GUŽAUSKU
BEVEKLY HILUS OBL1NYCIA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių. Dalin
tų, laidotuvių ir kitų papuošimu.

2443 We«t BSrd Stresą 
T«"l. HKospect S-0833 ir l’R H-OSJU.

i

3J552sg''tSL
VARDAI VANDENIMS ? 

DIENOMS
Tokiu pavadinimu tik šiomis dle 

no mis išėjo iš spaudos Jurgio Klekal- 
čio eilėraščių knyga. Autorių pažįsta 
rne, kaip vienų gailiausių ir veikliau 
šiųjų mūsų teatralų, čia Ji matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kame 
- $l.5o

Užsakymus ir pinigus siųskite

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Chicago 29, Illinois

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avė.
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

UOOlSIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

fMS Ik W«tm Avo, Air Om4Mot«4 koplyAo 
7-MM — V-MM Aatomobillam* riktą 
kerte «rr«ee ktteM mieste ealyeet geeeime

keplyėtą vila. Jtteų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

TOwithall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mes ^ur’me koplyčias
vimas dieną ir nak- v s o s e Chicagos ir

!> tį. Reikale šaukti _ > Roselando dalyse ir
i mua. tuojau patarnaujame.

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

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

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

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

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

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

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

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

STEPONAS C. LAČKAWlČŽ~
2421 W. 69th STREET REpubUt 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOunhalI 3-9687
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X Dainų šventės komitetas
praeitą šeštadienį buvo susirin
kęs svarbiam posėdžiui Meni
ninkų klube aptarti dar nebaig
tų reikalų. Tame posėdyje bu
vo nutarta paskubinti išleisti 
specialiai jaunimui pritaikintą 
dainų rinkinį. Dainoms atrinkti 
yra sudaryta muzikų komisija. 
Komitetas taip pat nutarė 
skelbti konkursą sukurti dide
liam muzikiniam veikalui, pvz. 
oratorijos, kantatos ar kitos 
apimties formoje. Tam yra pa
skirta 1000 dol. premija. Be to, 
Dainų šventės komitetas, jaus
damas lietuvų muzikinės veik
los koordinavimo reikalą, nu
tarė sudaryti muzikinę komisi
ją, kuri galėtų spręsti mūsų 
muzikinio gyvenimo klausimus. 
Komitetas rūpinasi ir kitos dai
nų šventės idėja ir veiks tol, 
kol bus sudarytas tai šventei 
rengti naujas komitetas. Tuo 
būdu bus išlaikytas dainų šven
čių tęstinumas.

X Mykolas ir Ona Lazutkai,

gyv. 6546 S. Washtenaw Avė., 
šiomis dienomis minėjo 34 me
tų vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Prieš susituokdami abu sukak
tuvininkai dirbo “Drauge”: My
kolas linotipininku, o Ona (Pa
liulytė) administracijoj. Abu 
buvo žinomi veikėjai jaunimo 
organizacijose. Sukaktuvininkai 
išaugino dvi dukteris, kurių vy
resnioji Dolores yra ištekėjusi 
už žymaus Chicagos vyčių vei
kėjo Yukniaus ir augina ketu
ris vaikus, o jaunesnioji Bar
bora dar netekėjusi, veikli vy
čiuose ir kitose jaunimo orga
nizacijose. Ne tik tėvai, čia gi
mę ir augę, bet ir jų dukterys, 
žentas ir anūkai gražiai lietu
viškai kalba.

X Dr. Albertas Gerutis lie
pos 13 d. skaitė labai aktualią 
paskaitą tema “Vokietijos kraš
to problema Lietuvos išlaisvi
nimo byloj”. Penktadienio nak
tį Chicagą ištikusi audra daug 
ką sulaikė nuo paskaitos, nes 
turėjo “džiovinti” ne tik užtvi
nusius rūsius, bet ir susisieki
mas mieste dar nebuvo atsta
tytas į normalias vėžes. Lietu
vių auditorijos salėje susirinku
sių tarpe buvo Lietuvos konsu
las dr. P. Daužvardis, genero
las Plechavičius ir kiti. Dr. A. 
Gerutį susirinkusiems čikagie- 
čiams pristatė p. J. Gaurilius.

X Praėjusio sekmadienio 

Evangelijoje buvo pasakyta: 
“.. . palik savo dovaną prie al
toriaus ir eik susitaikyti su sa
vo broliu, paskui ateik ir atna
šauk savo dovaną.” Kristus, 
taigi, sako, kad kiekvienas 
krikščionis yra mano brolis. 
Mišiose dalyvaują žmonės visi 
yra jūsų broliai ir seserys. Ar 
ka nors iš jų neturi ko nors 
prieš jus? Gal atsisakei išnuo
moti butą kokiai nors šeimai to
dėl, kad ji turi mažučių? Gal 
būdamas jaunuolis ar jaunuolė 
neparodei kam nors reikiamos 
pagarbos? Gal būdamas vyras 
buvai šiurkštus savo žmonai? 
Gal būdama žmona buvai įkyri 
savo vyrui? Savo sąžinės tyloje 
paklausk savęs.

X Naujame “Kristaus Kara

liaus Laivo” (29) numeryje ra
šo: Adomas Jakštas (eilėraš
tis), kun. Juozas Prunskis apie 
gailestingąją širdį, kan. V. Za-1 
karauskas apie didžiojo rytie-J 
čio jubilėjų, K. Senkus apie pro
cesiją į Žemaičių šventovę, K. 
Baras pateikia įdomių gyveni
mo nuotrupų, B. Mikalauskas 
rašo apie karalaitę Jadvygą, 
Eca de Queiroz (vertė P. Gau- 
čys) apie švelnųjį stebuklą. Pa
tiekiamos žinios iš liet. ir kat. 
pasaulių, o taip pat duodama 
ir kitų įdomybių.

X Dr. Juozas Meškauskas

išvyko atostogų, kurios užtruks 
dvi savaites — iki rugpjūčio 1 
dienos.

X Dr. Liudai Dirdienei yra
atėjęs laiškas nuo Marijos Se- 
maškytės-Rosentalienės iš Vo
kietijos. Atsiimti “Drauge”.

X I)iil. Gerb. kun. Jonas 

Jaučius, MIC, naujai išrinktas 
T. Marijonų provincijolas Šv. 
Kazimiero provincijai, iš Ro
mos praneša, kad jojo taryba 
sekantiems šešiems metams yra 
sekanti: kun. V. Rimšelis, MIC, 
kun. A. Miciūnas, MIC, kun. J. 
Dambrauskas, MIC, kun. Jonas 
Petrauskas, MIC, ir sekreto
rium paskirtas Juozas Petrai
tis, MIC; ekonomas — kun. V. 
Andriuška, MIC. Šioji taryba 
greitai Amerikoje pradės posė- 
džiąuti.

1
X Leonardas šimutis, vyr. 

“Draugo” redaktorius, praėjusį 
pirmadienį grįžo iš atostogų ir 
vėl įsijungė į savo įprastąsias 
pareigas. Jo atostogų metu 
vyriausiojo redaktoriaus parei
gas ėjo kun. Kazimieras Ba
rauskas.

X Televizijos stotis VVBKB

Channel 7 ketvirtadienį, liepos 
18 d., 7 vai. pateiks žiūrovams 
katalikišką filmą “Sveikata li
goniui ir ramybė mirštančiam”. 
Filmas bus įdomus ir galės su
teikti pagalbos ligoniams. Taigi 
visi tą vakarą atsisukime tele
vizijos 7 stotį.

X Prel. Pr. Juras liepos mėn. 
28 d. atvyks į ALRK Federaci
jos Jaunimo stovyklos atidary
mo šventę ir pasakys pamoks
lą. Stovykla randasi 60 mylių 
į vakarus nuo Detroito, netoli 
Manchester, Mich., miestelio.

X Nek. Švč. P. Marijos Pra
sidėjimo parapijoje veikiąs Mo
tinų klubas įteikė didelę dovaną 
— dviejų tūkstančių dolerių 
čekį parapijos seselių namų re
monto reikalams. Toji dovana 
padės apmokėti seselių namų 
virtuvės remonto darbus, nau
jas virtuvei spintas ir kitus 
reikmenis. Kviečiamos visos 
šios parapijos vaikų motinos 
tapti klubo narėmis, atsilan
kant į rugsėjo mėnesio susirin
kimą.

X Juozapas Gribauskas, ku
ris taip sumaniai vadovauja Šv. 
Antano taupymo kasai didelėje 
Cicero lietuvių kolonijoje, išsi
kels gyventi kitur. Po ilgo sta
tymo jau jis baigia statyti di
delius namus Berwyno mieste. 
Jų šeima išsikels tenai 'gyventi 
jau nuo rugpjūčio 1 d. Namai 
bus pašventinti ir bus proga 
artimiesiems pamatyti tą naują 
namą.

X Dr. Milda Budrienė lanko 
specialius kursus Colorado uni
versitete, tam panaudodama da
lį savo atostogų. Dr. Stasys su 
šeima atostogauja Estes Parke. 
I Chicagą planuoja grįžti šios 
savaitės pabaigoje ir pradėti 
darbą savo kabinete.

X Eduardas ir Vilhelmina 

Lapai Main gatvėje, Melrose 
Parke, neseniai įtaisė ir įrengė 
modernišką televizijos krautu
vę. Apart to, čia galima pirkti 
taip pat radijo ir panašius ga
minius. P. Kubilius irgi įsijun
gęs į televizijos biznį.

X P. Urbikas ir K. Kontau

ta**, gyv. Melrose Parke, ren
giasi prisidėti prie T. Marijonų 
seminarijos gegužinės. Nors jų 
sveikata neleidžia dirbti kaip 
seniau, bet atlikinėja didelius 
darbus.

X Detroito Šv. Antano para

pijos choras giedos ALRK Fe
deracijos Jaunimo stovyklos 
atidarymo šventėje, kuri įvyks 
liepos 28 d. netoli Manchester, 
Mich., miestelio (60 mylių nuo 
Detroito).

X Ieva Lukas, žinoma fila- 
telistė, su savo tėveliu išvažia
vo į savo vasarnamį Beverly 
Shores paatostogauti, čia jie 
numato praleisti tris savaites.

DEENRASTIB DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIB

San Francisco, Calif., paaugliai suorganizavo juokdarių klubą, ir vienoje kirpykloje ištaisinėja 
pokštus su savo plaukais. (INS)

Ruošiasi priešlėktuvinei 
apsaugai

Chicagos miestas ruošiasi 
priešlėktuvinei apsaugai. Mies
te bus įrengta 100 sirenų, ku
riomis pavojaus atveju būtų 
galima perspėti gyventojus. 
Pavojaus atveju civilinės apsau
gos vadovybė savo kontrolėn 
perimtų maisto, drabuži!) ir 
medikamentų atsargas. Gyvais 
išlikę civilinės apsaugos parei
gūnai perimtų vadovavimą 
miesto, kol būtų suorganizuo
ta normali vadovybė. Jau dau
giau kaip 50% verslo ir pra
monės įstaigų įsijungė į civili
nės apsaugos planą, sudarė sa
vo savanorių ugniagesių briga
das ir gelbėjamuosius būrius. 
Daugelis įstaigų savo archyvus 
nufotografavo mikrofilmais ir 
saugo juos nepavojingoje vie
toje.

Ekspertai sako, kad jeigu 
Kedzie ir Madison gatvių san
kryžose priešas numestų 10-ties 
megatonų vandenilio bombą, 
kurios jėga prilygtų milionui 
tonų dinamito, tai tokia viena 
bomba sunaikintų visą Chicagą.

Pasiruošiama panaudoti ir 
helikopterius, kurie po bombos 
numetimo praneštų apie padėtį, 
apie pavojingus kritulius. Pa
vojaus metu sukaukus sirenoms 
jau nebebūtų laiko išvažiuoti iš
miesto. Tada kiekvienas turėtų sitraukė revolverį ir pareikala- 
jieškoti jam prieinamiausios Vo atiduoti pinigus. Policinin-
slėptuvės ir klausytis radijo 
pranešimų, kurie būtų duodami 
banga 640 ir 1240.

Dujų šildymas namams
The Peoples Gas Light and. 

Coke bendrovė kreipėsi į Illinois 
Komercijos komisiją, prašyda
ma leidimo įvesti kūrenamų du
jų šildymą dar 40,000 Chica
gos butų. Dabar galės tokį šil
dymą gauti asmenys, kurie bu
vo padavę prašymą iki 1955 m. 
rūgs. 30 d.

Ar žudikas išprotėjo?
Richard Carpenter, 27 m. 

amžiaus, kuris nužudė vieną 
policininką ir sužeidė kitą, bu
vo nuteistas mirti elektros kė
dėje, Dabar mirties sprendimo 
vykdymas jam atidėtas 45 die
noms. Jo advokatas tvirtina, 
kad Carpenter kalėjime išpro
tėjo. Dabar bus ištirta, ar tai 
tiesa.

X Melrose Parko lietuviu ko
lonijoje veikia didelis “Bonnie 
Bee Super Market”. Jo savinin
kas yra lietuvis Jonas Gustai
nis. Krautuvė randasi prie 
Main ir Broadvvay gatvių. Di
delis judėjimas ir prilygsta bet- 
kokiam didmiesčio “super mar
ket”. Net turi savo kepyklą ir 
tuojau pagamina duoną arba 
pyragus.

Savininkas Gustainis dar tu
ri kitą,panašią krautuvę Beloit, 
Wisc.

X Dr. Ona Prunskytė su sa
vo seserimi Anele išvyko savai
tei atostogų į Wisconsino val
stybę.

CHICAGOS ŽINIOS
Milionai dolerių nuostolių

Chicagos miesto ligoninėms 
savaitgalio liūtys padarė 
$1,000,000 nuostolių. Kaikurie 
iš to daro išvadą, kad jeigu bū-

Lindbergo skridimas per 
Atlantą

Chicagos teatruose eina fil
mas “Spirit of St. Louis”. Ge
ras pastatymas ir filmas Vi

tų numesta atominė bomba, pa- siems rekomenduotinas pama- 
dėtis būtų beviltiška, nes nėra tyti. Vaizduoja Lindbergho pa- 
reikiamo susiorganizavimo ne- siruošimą didžiajam skridimui 
laimės atveju. per Atlantą, jo pirmuosius

Illinois Bell telefonų bendro-
vė irgi turėjo nuostolių apie mi- finansų lėktuvui dėl to istori-
lioną. Antradienio rytą dar ne 
buvo sutaisyta 9,600 telefonų. 
Chicagos Miesto susisiekimo 
vadovybė savo nuostolių pri
skaito $400,000. Dar antradie
nio rytą ugniagesiai pumpavo 
vandenį iš požeminio geležinke
lio stoties ties Congress ir La 
Šalie gatve, kur buvo pribėgę 
net 8 pėdos. Commonwealth 
Edison bendrovė skelbiasi turė
jusi nuostblių $350,000 dėl su
gadintų elektros įtaisų. Iš 127,- 
600 šviesų Chicagos gatvėse 
buvo sugadinta 5,000.

Gabiai suėmė banditus
R. Dewitt, 32 m. amžiaus 

policininkas, peršovė vieną ban
ditą ir pritrenkė antrą, abu juos 
suimdamas. Jisai buvo jau po 
tarnybos ir sėdėjo prie baro 
Lil restorane, 1858 W. 18 str. 
Staiga įsiveržė du banditai, ku
rių vienas atsistojo ties duri
mis, antras priėjo prie baro. 
Banditas, stovėjęs prie durų iš-

kas griebė prie baro stovėjusį 
banditą ir juo prisidengdamas 
peršovė banditą, stovėjusį ties 
durimis; paskiau smūgiu į
sprandą atėmė sąmonę antram 
banditui. Tada skubiai išbėgo 
į lauką ir dar suspėjo pamaty
ti nuvažiuojantį automobilį su ties 120 ir Stevvart gatvėmis, 

bendradarbiu.banditų bendradarbiu. Paskiau 
buvo suimtas ir tas trečiasis. 
Pasirodė, kad jie visi buvo iš 
Clevelando. Policininko sužeis
tieji banditai nugabenti į kalėji
mo ligoninę, bet pavojus jų gy
vybei negresia. Policininkas
susilaukė pagyrimo iš vadovy- VYSK. VINCENTAS BRIZGYS 
bes.

Užsimušė krisdamas
Illinois Central geležinkelio 

darbininkas Willis C. Newman, 
40 m. amžiaus, mirtinai užsimu
šė krisdamas nuo hidraulinio 
keltuvo, kuris jį laikė iškėlęs, 
kai jisai taisė signalų laidus. Ji
sai nukrito 20 pėdų, kai jo tai
soma viela atsipalaidojo ir jį 
numušė žemyn.

Moksleiviams pabrangs 
važma

Chicago Miesto susisiekimo 
vadovybė nustatė, kad moks
leiviai už pasinaudojimą miesto 
susisiekimo priemonėmis turės 
mokėti 11% centų, vieton dabar 
mokamų 10 centų.

Potvynio nuostoliai ir 
mokesčiai

Nuo lietų ir potvynio nuken
tėjusiai Chicagai yra viena pa
guoda — susidariusius nuosto
lius bus galima atskaityti kai 
reikės apskaičiuoti 1957 metų 
mokesčiai.

skraidymus, sunkų jieškojimą

nio žygio, specialų lėktuvo ga
minimą, jo rizikingą pakilimą, 
jo įtemptą skridimą per bekraš
tį vandenyną, pavojingas situa
cijas pasiduodant miegui, jo ne
išpasakytą džiaugsmą pamačius 
žuvėdras, žvejus ir žemę ana
pus, jo sunkumus nutūpti Bur- 
get aerodrome ir jo triumfą 
Paryžiuje bei sugrįžus į JAV.

Didžioji vaidybos našta krin
ta ant Lindberghą vaizduojan
čio James Stewart, kuris giliai 
įsijaučia į jam skirtą uždavinį 
ir jį atlieka pasigėrėtinai. Pa
statymas meniškas, istoriškas, 
paįvairintas humoru, perpintas, 
rimtais momentais. Žiūrovui il
gai akyse matosi draugų įdėtas 
lakūnui Šv. Christoforo meda- 
likas ir Lindbergho šauksmas 
Dievo pagalbos.

Areštavo pinigų padirbėjus
Chicagoje areštuota 19 pini

gų padirbėjų, kurie $5 bankno
tais buvo padirbę net $60,000. 
Visi jie buvo įpratę vartoti 
narkotikus.

Suvažinėjo senutę
Susidūrus dviems automobi

liams buvo mirtinai sužeista 70 
m. amžiaus našlė Mathilda Ste- 
wart. Nelaimė įvyko jai lau
kiant autobuso skersgatvyje

III
“Ir kas būtina ir kas naudinga 

ir kas malonu reikia neštis paskui 
Kristų.”

Taigi,
ne visi žmogaus kryžiai yra sunkūs. 

Apie tai rašo

savo knygoje

Trisdešimt Meilės 
Žodžiu

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
167 psl., 

kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais alųaklta:

DRAUGAS, 4545 W. 63rdSt., 
Chicago 29, Illinois

KAS TIK TURI GERE SKONI, TIŠKA 
PERKA PAS LIEPOZĮI

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

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

Pirm., Ketvirt. 9-9:30, kitom dienom 9-6. Sekmadieniais lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais krautuvė uždaryta.

IŠ ARTI
ARGENTINOJ

— Paminėta gedulo diena.

Birželio 15 d. Lietuvai Išlais
vinti Centras Argentinoje kar
tu su A. Lietuvių Bendruome
ne surengė Gedulo dienos mi
nėjimą.

Minėjfraps birt) pradėtas 
rytą 8:30 vai. per Radio Mitre, 
kur “Lietuvos Aidai” radijo 
valandėlės ved. Z. Juknevičius 
parengė spec. tai dienai pritai
kintą programą. Savo žodyje, 
paįvairintame patriotinių dairų 
plokštelėmis, kurias įdainavo 
Šv. Cecilijos ir M. Čiurlionio 
chorai, Z. Juknevičius davė anų 
tragiškųjų įvykių santrauką, 
kartu primindamas ir bendro 
likimo latvių ir estų tautas, ku
rios taip pat daug aukų sudėjo 
ir toliau tebeneša vergijos naš
tą. Valandėlės programa buvo 
pradėta giesme “Nuliūdo kapais 
apsiklojus tėvynė..” ir baigta — 
Tautos himno garsų muzika.

10:30 vai. už tremtinius ir 
žuvusiuosius pamaldos įvyko 
Aušros Vartų bažnyčioje. Šv. 
Mišias laikė ir atitinkamą pa
mokslą pasakė kun. dr. K. Čer
niauskas. Pamaldų metu keletą 
iškilmingų ir gedulingų giesmių 
gražiai pagiedojo Šv. Cecilijos 
choras, vadovaujant V. Ryma- 
vičiui. Pamaldos buvo baigtos 
Tautos himnu.

Tuoj po pamaldų gedulingas 
pilietinis aktas įvyko Lietuvių 
salėje, kur atsilankė nemažai 
rimtos publikos. Minėjimą ati
darė LICA pirm. Z. Juknevičius, 
savo žodyje primindamas trem
tinių vargus, kankinių pralietą 
už savo tautą kraują ir apžvel
gė pastangas laisvinimo baruo
se, kviesdamas visas organiza
cijas ir pavienius asmenis į vie
ningą patriotini darbą.

Gedulingas aktas buvo pra
dėtas Argentinos ir Lietuvos 
himnais bei malda už žuvusius, 
kuriuos išpildė Šv. Cecilijos 
choras, diriguojant V. Ryma- 
vičiui. Pianu chorui akompo- 
navo p. L. Martinėnaitė-Miku- 
čionienė.

Agr. A. šantaras perskaitė 
susirinkusiems savo žtodį, kurį 
jis kaip tik išvakarėse perdavė 
per “Amerikos Balsą” į Lietu
vą. Kalba buvo perduota į kraš
tą sąryšy su tragiškųjų birže
lio įvykių sukaktimi. A. Liet. 
Bendruom. vardu energingą 
ir patriotinį žodį tarė Ig Pad-

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS s

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 4545 W. 63rd St., Chi
cago 20, Ui. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

Atostogos bus linksmos ir įspūdin
gos, jei perskaitysi Victor Hugo

VARGDIENIUS
Šis romanas ir šiandien plačiau

siai skaitomas pasaulyje. Dabar 
jau iš spaudos yra išėję visi VARG
DIENIŲ tomai. Tai geriausia do
vana sau ir artimiesiems atostogų 
metu.
I tomas 390 pi. kaina .. 3.50 dol.
II tomas 216 pi. kaina 2.00 dol.
III tomas 316 pi. kaina .. 3.00 dol.
IV tomas 360 pi. kaina .. 3.50 dol.
V tomas 382 pi. kaina .. 3.50 dol.

Reikalaukite pas visus spaudos
platintojus arba užsakymus adre
suokite:

DRAUGAS, 4545 W.63idSt., 
Chicago 29, IUinois

J

IR TOLI
valskis, pranašaudamas, kad 
greitai jau atsibus pasaulis ir 
imsis sutramdymo priemonių 
prieš tautų pabaisą — komu
nizmą.

Trumpas, bet turiningas mi
nėjimas buvo baigtas priimant 
paruoštą rezoliuciją, kurią per
skaitė p. Z. Juknevičius. Rezo
liucija pasiųsta Argentinos 
vyriausybei ir vietos spaudai.

— Seselės viršininkės Marijos 

Dilektos išleistuvės. Birželio 8 
d. Aušros Vartų par. mokyklos 
patalpose, šeštadieninės mokyk
los mokytojos O. Kairelienė, V. 
Babronienė, O. Savickaitė, B. 
Sturevičiūtė ir D. Šantaraitė 
kartu su mokiniais ir tėvais 
suruošė mokyklos direktorei 
sės. M. Dilektai iškilmingas iš
leistuves, kurios praėjo links
moj ir šeimyniškoj nuotaikoj. 
Atsisveikinimo žodį tarus kun. 
Černiauskui, mokytojai O. Kai- 
relienei ir tėvų vardu F. Cicė
nui, skambant dainoms, buvo 
įteikta sės. M. Dilektai puokš
tė gėlių, išreiškiant nuoširdų 
dėkingumą už didelį pasiauko
jimą ir kantrybę auklėjim-o 
darbe. Seselė viršininkė atsidė
kodama žadėjo ir toliau, pagal 
išgales, darbuotis ir, jei bus 
galimybių, parsikviesti ir dau
giau talkininkių seselių iš Š. 
Amerikos.

Birželio 15 d. sės. viršininkę 
J. Petraitis savo automobiliu 
nuvežė į Ezeizą aerodromą; 
taip pat ją palydėjo liekančios 
seselės Angelika, Kamila ir Ele- 
nisa, kun. Černiauskas, N. Va- 
ranauskaitė ir kiti artimieji. 
Didžiuoju Panagra kompanijos 
lėktuvu visų mylima seselė vir
šininkė išskrido į Šiaurę. Chi- 
cagoj 15 -d. rugpjūčio ji švęs 
savo 25 m. vienuolinio gyveni
mo sidabrinį jubilėjų.

Sės. viršininkė yra labai 
daug prisidėjusi prie augšto 
mokslo ir auklėjimo lygio pa
statymo Aušros Vartų parap. 
mokykloje, parinkdama jai pa
vyzdingas mokytojas, įvesdama 
antrą — popietinę mokymo pa
mainą, išleisdama mokyklai 
iliustruotą maldaknygę-giesmy- 
nėlį, kuris buvo atspausdintas 
“Laiko” spaustuvėje, parinkda
ma geriausius mokslo vadovė
lius ir išsirūpindama iš Š. Ame
rikos naujausius, spalvotus (dar 
niekur P. Amerikoj nenaudo
jamus) katekizmus, žodžiu, vi
sa širdimi rūpinosi sėti gerą sėk
lą į jaunas širdis ir diegti jose 
Dievo, tėvynės ir artimo meilę. 
Taip pat ji vadovavo vargšams 
šelpti draugijai (F. A. C.).

Visa lietuvių parapija ir ko
lonija, įvertindama sės. M. Di- 
lektos motinišką širdį ir atsida
vimą, meldžia Augščiausiojo 
gausių malonių jos kilniame 
vienuoliniame pašaukime ir 
apaštalavimo darbe ir laukia po 
kelių mėnesių jos grįžtant ir 
atsivežant naujų jėgų platiems 
darbams Argentinoje.

J. A. VALSTYBĖSE•
— Kazys Merkis, gyv. So. 

Boston, Mass., pereitą savaitę* 
viešėjo pas Vytautą Sirvydą 
Norton, Vt.
» SEJ

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. P I L I E T Y S E

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

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybe.

Pinigus su užsakymais siųsti: 

DRAUGAS.
4545 West 6Srd Street 

Chicago 29, Illinois


