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Moralinė parama vengrams ir kitiems pavergtiems
Ar bus siūloma akcija prieš 

sovietų agresiją Vengrijoje
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsą speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINĖS TAUTOS. — Dabar kai vos tik apie pora sa

vaičių beliko ligi specialios Jungtinių Tautų Generalinės asam
blėjos Vengrijos klausimu, daugelis čia klausia, ką Jungtinės 
Tautos gali padaryti už tai, kad jie tiek nuleido vengrų kraujo ir 
toliau tebelaiko vengrus prispaudę savo geležine letena.

Čia tuo tarpu yra minima visa
eilė galimybių, bet nė viena jų 
neatrodo jau tokia efektyvi. Ka
dangi sesija rugsėjo 10 d. šau
kiama specialiai ryšium su nese
niai paskelbtu JT komiteto pra
nešimu apie Vengriją, tai, ma
noma, kad, savaime suprantama, 
tą pranešimą sesija gali priimti.
Juk tai toą pačios sesijos pavedi
mu buvo sudarytas komitetas, 
kuris turėjo surinkti dokumenti
nę medžiagą, iš kurios matytųsi, 
kiek sovietai kariškai intervena- 
vo Vengrijoje per praėjusių me
tų sukilimą.

Tikimasi ginčą
Suprantama, kad toks priėmi

mas neįvyks be ginčų, nes sovie
tinis blokas, kaip anuo metu, 
taip ir dabar, priešinsis. Gali 
prie jų prisidėti ir daugiąu „ne
utraliųjų“, tačiau tai padėties 
nekeičia.

Jeigu tas pranešimas bus pa-

Kai dėl jo kelionės į Budapeš
tą, tai jis tą klausimą dar laiko 
„atviru“. Kaip žinia, tuojau pat 
po'sukilimo, kai Asamblėja jam 
liepė vykti, komunistinė Kadaro 
vyriausybė jo neįsileido, tik jau 
vėliau pranešė, kad galįs atvyk
ti, bet tai buvo laikas, kurio Ge
neralinis sekretorius nelaikė 
„priimtinu“. Dabar, kai esama 
kalbų, jog Kadaras galįs būti pa
keistas kitu komunistu — ir dar 
stalinistu, prie to, Ferencu Mun- 
nich, niekas nenori spėlioti, ko
kių pakeitimų galį tenai būti, bet 
manoma, kad gali jų būti.

Gali išmesti vengrus

Asamblėja galėtų išmesti Ven 
grijos delegaciją iš Jungtinių 
Tautų. Kaip girdėti, į sesiją spe
cialiai atvyksta jų užsienių rei
kalų ministerio vadovaujama de
legacija. Ką ji darys — sunku 
pasakyti. Kai praėjusį kartą JT

tvirtintas sesijos, kuri šių metų mandatų komisija svarstė Ven- 
kovo mėn. 8 d. išsiskirstė, prieš i grijos atstovų kredencialus, tai
tai nutarusi susirinkti, jei kokių 
reikalų bus Suezo ar Vengrijos 
klausimu, tai Jungt. Tautos dar 
sykį bus pasmerkusios Sovietų 
Sąjungą.

Bet tai jokia naujiena. Juk So 
vietų Sąjunga už tai, kad ji savo 
tankais sutriuškino vengrų pa
triotinį sukilimą, jau bent kelis 
kartus buvo pasmerkta tų pačių 
Jungt. Tautų.

Svarbu, kad būtų kas nors da-

nepriėjo jokio sprendimo — tai 
taip ir paliko jų delegacijos ofi
cialaus pripažinimo reikalas pa
kibęs ore.

Praėjusį kartą nedalyvaujant 
Asamblėjos diskusijose, komunis 
tinės Vengrijos delegacija gali ir 
dabar nedalyvauti, nebent tik, 
kaip ir tada, taip ir dabar oficia
liai užregistruotų „savo protes
tą“ prieš klausimo svarstymą.

Gomulka vyks 

į Jugoslaviją
VARŠUVA, Lenkija, rugp. 27.

— Lenkijos ir Jugoslavijos va
dai greitai susitiks Jugoslavijo
je. Lenkijos komunistų partijos 
sekretorius Gomulka skris į Bel
gradą pas diktatorių Tito, turbūt 
rugsėjo mėn. antroje pusėje.

Gomulka ir Tito apsvarstys 
savo politiką: kaip toliau išlai
kyti savo kraštų nepriklausomy
bę nuo Maskvos.

Augšti Lenkijos pareigūnai pa 
sakė, kad jie nedarys slaptų su
tarčių su Jugoslavija.

Gomulka turbūt užtikrins Ti
to, kad Lenkija pasipriešins so
vietų pastangom izoliuoti Jugo
slaviją. Lenkai tikisi, kad Tito 
pripažins pastoviai dabartinį 
Oderio - Neisse upių pasienį tarp 
Lenkijos ir Vokietijos. Potsda
mo konferencijoje 1945 m. tos 
sienos laikinai buvo nustatytos.

JAV atmete kini/ 
kaltinimus

WASHINGTONAS, rugp. 27.
— Jungtinės Amerikos Valsty
bės vakar pavadino Peipingo ra
dijo pranešimą fantastiniu, kad 
šis kraštas nori pasiųsti 24 ame
rikiečius reporterius „šnipinėti“ 
į raudonąją Kiniją.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
nutarė leisti 24 reporterius į rau
donąją Kiniją šešiem mėnesiam, 
bet raudonieji dar nedavė ameri
kiečių reporteriams įvažiavimo 
vizų.

Datyar raudonoje Kinijoje lan
kosi 41 amerikiečio delegacija, 
kuri neseniai dalyvavo tarptau
tiniame jaunimo festivalyje Mas 
kvoje. Turbūt Kinijos raudonie
ji neduos amerikiečių reporte
riams vizų, kol ten viešės ameri
kiečių delegacija.

Prezidentas Eisenhow©ris atsisveikina su senato daugu
mos vadu Lyndon Johnson (D., Tex.) prie Baltųjų rūmų du- * 
rų. Prezidentas Eisenhoweris tarėsi su Johnsonu užsieninės 
pagalbos, civilinių teisių ir kitais politiniais klausimais. (INS)

Olandų raudonieji susilpnėjo 

po Vengrijos sukilimo
AMSTERDAMAS, Olandija, rugp. 27. — Po Olandų komu

nistų partijos vado Paul de Groot apsilankymo Maskvoje to kraš
to komunistai pradėjo aršią propagandos kampaniją prieš vokie
čių generolus Šiaurės Atlanto Gynybos organizacijoje (Nato). 

Naudodamiesi olandų priešna

Arabų pasaulis ir
Sirijos perversmas

WASHINGT0NAS, rugp. 27. — Perversmą Sirijoje Baltieji 
Rūmai sutiko gana ramiai, nes jau iš anksto buvo galima numa
tyti.

Įvykių pagrindas—arabų vals
tybių santykiai tarp savęs ir su 
didžiosiomis valstybėmis. Didžio 
sios valstybės lenktyniauja įgyti 
arabų valstybių palankumo, kai 
tuo tarpu pfcčių arabų valdančios 
klasės lenktyniauja tarp savęs 
įgyti didžiųjų valstybių para. 
mos: kai Jungtinės

Kadangi Sirijos teisėta vyriau 
sybė buvo ir yra priešinga Eisen- 
howerio doktrinai, nėra pagrin- 
db daryti intervencijos, nebent 
pati Sirija pradėtų karą su ku- 

“ riuo nors kaimynu. O kadangi ji 
Amerikos1 sovivetų reikia ®any

tz • ,• Tm j q t Vengrai ir sovietai su savo blo-roma. Kągi gali JT daryti? Jos ..... . , . . .,... . .. J ... I ku tvirtina, kad tai esąs „vidausgalėtų siūlyti kokią nors akciją .. . . ’ _ ...• x o -4. o • x reikalas ir JT čia nėra ko kiš-pneš Sovietų Sąjungą ir pneš
Vengriją, kuri, nors ir išėjo iš 
posėdžių, kai Vengrijos klausi
mas buvo pradėtas svarstyti, bet 
oficialiai tebėra Jungt. Tautų na 
riu. Tačiau, kaip dabai- visi poli
tiniai siūlai susipynę, čia abejo
jama, ar kokia akcija bus siūlo
ma.

Kokia „bendra akcija“ t

Anądien JAV atstovas pareiškė, 
kad vakariečių delegacijos studi
juoja reikalą ir tariasi dėl ben
dros akcijos, bet čia tuo tarpu 
niekas nenumano, kokia ji gali 
būti. O gal jos ir visiškai nebūti. 
Gali būti tik rezoliucija, kuri 
smerktų sovietus už karinę inter
venciją ir kviestų atitraukti ka
riuomenę iš Vengrijos.

Galėtų dar siūlyti, kad gen. 
sekretorius Dag Hammarskjold 
būtų pasiųstas į Vengriją. Ta
čiau ir čia nekiek vilties. Tas 
pats Generalinis sekretorius, ku
ris ir dabar neatsižada „taikos 
reikalais“ keliauti didelių distan
cijų, kaip anądien spaudos kon
ferencijoje, pareiškė, jis vyktų, 
kur jam Asamblėja lieptų, bet 
pirma jis linkęs pamatyti, „kas 
išsivystys iš Asamblėjos deba
tų“.

tis“.
Kaip ten bebūtų, vakariečiai 

visdėlto mano, kad pats faktas, 
jog JT komitetas surinko doku
mentines žinias apie sovietų in
tervenciją Vengrijoje ir kad da
bar Asamblėja susirenka tą pra
nešimą priimti, yra didelė mora
linė nauda ne tik vengrų tautai,

Bolševikai remiasi
“Life” nuotraukom

BUDAPEŠTAS, Vengrija. — 
Bolševikai, teisdami spalio mėn. 
Vengrijos sukilėlius, nusikalti
mam įrodyti naudojasi įvairia 
medžiaga. „Tasso“ agentūra pra 
neša, kad Lačkio vadovaujama 
grupė padėjo užpulti sukilimo 
metu Budapešto radiją. Be to pri

bet ir visiems pavergtiesiems irimenama> kad Amerikos žurnale
kovojantiems už savo nepriklau
somybę. Jie tvirtina, kad tas ven 
grų pranešimas sovietams daug 
pakenkęs.

KALENDORIUS
Rugpjūčio 28 d.: šv. Augusti

nas; lietuviški: Liukas ir Kant- 
minė.

Saulė teka 6:11, leidžiasi 7:33. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir.jos apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę, vėsu, galimas 
Hetus.

JAV leido sovietų 
sprausminiams skristi

į New Yorką
WASHINGTONAS, rugp. 27. 

— Jungtinės Amerikos Valsty
bės vakar davė leidimą dyiem 
Sovietų Rusijos, sprausminiams 
keleiviniams lėktuvams atskristi 
į šį kraštą rugsėjo mėnesį.

Sovietų lėktuvai TU-104 atga
bens sovietų delegaciją į Jungti
nių Tautų asamblėjos sesiją.

Skridimai autorizuoti rugsėjo 
3—7 ir rugsėjo 13—17 d. d.

Sovietai paprašė leidimo savo 
lėktuvams nusileisti Idlewild, 
New Yorko tarptautiniame aero
drome, ar kitame aerodrome 
New Yorko apylinkėje.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
vėliau nuspręs, kuriame aerodro
me sovietų lėktuvai galės nusi
leisti.

• Pakistanas. Lahore apylin
kėje praėjusį sekmadienį 10 va
landų siautė smarkus lietus. Pot
vynio metu žuvo aštuoni asme
nys. Potvynis 2,000 namų suža
lojo.

„Life“ išspausdintose nuotrau
kose apie Vengrijos sukilimą, 
randama ir Lačkio nuotrauka, 
kur „jis vaizduojamas tarp tų, 
kurie žvėriškai kankino komu
nistų partijos miesto komiteto 
gynėjus“.

Skaudi nelaime
LONDONAS, rugp. 27. — Lt. 

Dennis P. Kelly, kuris dažnai 
skf aidė kartu su Edinburgho ku
nigaikščiu, vakar žuvo spraus- 
minio kovos lėktuvo nelaimėje.

Lėktuvas palietė geležinkelio 
liniją tarp Littlehamptono ir 
Arundelio. Lėktuvas užsidegė.

Užleidžia vietą
NEW YORKAS, rugp. 27. — 

Domininkonų respublika vakar 
ištraukė savo kandidatūrą iš 
Jungtinių Tautų Saugumo tary
bos, palikdama vietą Panamai 
dvejiems metams. Dabar tą vie
tą turi Kuba.

Du pabėgo
VIENA, Austrija, rugp. 28. — 

Du Čekoslovakijos vyrai vakar 
lėktuvu pabėgo iš Čekoslovakijos 
ir nusileido netoli Mistelbach, 
šiaurės rytų Austrijoje. Jie pa
prašė Austrijos pareigūnų trem
tinio teisių (azilio).

cišku nusistatymu, komunistai 
vadina generolą Speidelį, kuris 
yra Nato pėstininkų vyriausiu 
vadu Europoje, karo nusikaltė
liu. Jie taip pat šmeižia vokiečių 
kariuomenės vadą gen. Hassel- 
maną, kaip „amerikiečių berną“.

Olandų komunistai prarado po 
Vengrijos sukilimo 30,000 na
rių. Partijoje dabar beliko tik 
20,000. Olandiškos „Tiesos“ tira
žas sumažėjo dešimteriopai, nuo 
400,000 iki 40,000. „De Waar- 
heid“ (Tiesa) yra vienintelis ko
munistiškas laikraštis, išeinąs 
Olandijoje.

t

Komunįstai taip pat griežtai 
priešinosi krašto apsaugos mi
nisterio C. Staf pastangoms su
kurti miliciją (home guard), ku 
ri būtų pastiprinusi penkias olan 
dų divizijas, esančias Šiaurės 
Atlanto Gynybos organizacijoje.

Olandijos parlamente raudo
nieji turi šešius atstovus.

70 lenkų pabėgo
iš laivo į Vakarus

KOPENHAGA, Danija, rugp. 
27. — 70 lenkų turistų pabėgo iš 
„Batory“ laivo, kai jis atplaukė 
į Kopenhagą praėjusią savaitę. 
Laive buvo 800 keleivių.

Pirmiau buvo pranešta, kad 
mažiausia 30 lenktų turistų pa
bėgo ir paprašė tremtinio teisių 
(azilio) Danijoje, bet Danijos pa 
reigūnai nepranešė, kiek pabėgo 
lenkų.

„Batory“ laivo kapitonas pra
nešė telegrama Danijos pareigū
nams, kad daug lenkų pabėgo iš 
laivo.

Valstybės tariasi su viena gru
pe, kita grupė. (Sirija, Egiptas) 
— su sovietais. Dėl to nebuvo jo
kio pagrindo tikėtis, kad visos 
arabų valstybės sutartų priimti 
Eisenhowerio Artimųjų Rytų 
doktriną. I

Paini jėgos politika
Kadangi Jungtinės Amerikos 

Valstybės yra įtrauktos į painią 
jėgos politiką, turi būti pasiruo
šusios ne tik laimėjimams (Sau- 
di Arabija, Jordanas), bet ir nuo 
stoliams (Sirija). Bet esamose 
sąlygose nei vieni, nei kiti nėra 
pastovūs ir nevienodos reikšmės. 
Paimkime pvz. kad ir Siriją: 
nors ji yra ir Sovietų Rusijos 
kontrolėje, vistik nėra tiek reikš 
minga, kaip kiti satelitai, nes pri 
einama tik iš jūrų ir oro. Čia pvz. 
sukilime prieš komunistus, kaip 
Vengrijoje, sovietai savo divizi
jų panaudoti negalėtų.
Kada JAV daro intervenciją?

Sirijos perversmas Jungtinėm 
Amerikos Valstybėm neduoda pa 
grindo reaguoti, pasiremiant pre 
zidento Eisenhowerio doktrina, 
nes jos pagrindinis dėsnis yra 
šis: Jungtinės Amerikos Valsty
bės daro intervenciją tik kurios 
nors valstybės teisėtai vyriausy
bei prašant.

'ti, kad šie ne tik neskatins, bet 
ir neleis jai daryti ko nors, kas 
galėtų iššaukti pasaulinį karą.

Ledų laužytojas
MASKVA, rugp. 27. — Sovie

tų ledų laužytojas „Ob“ išplauks 
į antarktiką rugsėjo mėn. vidu
ryje, 'dv:em mėnesiais anksčiau,

nu.
pedic jai antarktikoje.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Indijos ministeris pirminin

kas Nehru griežtai paneigė Pa
kistano teigimą, kad į Kašmiro 
valstybę atskrido sovietų lėktu
vai slaptai misijai. Apie tai kal
bėjo Pakistano ministeris pirmi
ninkas parlamente. Kašmiras 
yra ginčo objektu tarp Indijos ir 
Pakistano. Kašmirą valdo Indi
ja. Pakistanas reikalauja atsi
klausti žmonių, kam jie nori pri
klausyti — Indijai ar Pakista- 
nui.

• JAV ambasadorius Bunker 
Indijai ir Nepalo valstybei, atvy
kęs pasitarimams į Katmandu su 
Nepalo ministeriu pirmininku 
Singh, pažadėjo daugiau kaip 7 
mil. dolerių kelių statybai šiai 
Himalajų atkalnių valstybei.

6,000 prancūzų
išvyko į Romą

PARYŽIUS, rugp. 27. — 6,000 
prancūzų krikščionių darbininkų 
jaunimo delegatų išvyko į Tarp
tautinį Jaunų Krikščionių Dar
bininkų kongresą Romoje, Ita
lijoje. •

Šalia Belgijos, Vokietijos, 
Olandijos ir Anglijos delegacijų 
tai yra viena gausingiausių. Pa
brėžtina, kad tai nėra laisvano- 
rių ekskursantų grupės, bet tik
ri, paties jaunimo rinkti delega
tai ir jų kelionės išlaidoms pa
dengti, šalia pačių delegatų san
taupų, mėnesių mėnesiais taupė 
ir dėjo bendron kason lėšas visi 

Į plačios organizacijos nariai. Dar 
’ daugiau: didesnių kraštų jaunie- 
I ji darbininkai, kurie yra gauses- 
: ni, dalį saVo santaupų skyrė to
limųjų Azijos, Afrikos ar Pietų. 
Amerikos kraštų labai bran
gioms kelionėms.

• Kanados miestuose gyvena 
57.7% visų gyventojų.

Dvi jaunametės
mergaitės dingo

CHICAGO, III., rugp. 27. — 
Dvi jaunametės mergaitės šian
dien dingo toj pačioj Westsidės 
apylinkėje, kur gyveno Judith 
Anderson.

Dingo Nancy E. Chapman, 15 
metų, 3452 W. Walnut, ir Patty 
Bethea, 13 metų, 521 N. Homan.

Mergaitės pirmadienį važiavo 
dviračiais. Manoma, kad jos pa
bėgo. Liepos mėnesį jos buvo pa 
bėgusios iš namų ir tada Lyons 
policija jas surado.

4,000 protestavo
prieš komunistus

TRIVANDRUM, Indija, rugp. 
27. —* Apie 4,000 prieškomunistų 
demonstravo Trivandrume prieš 
Kerala valstybės vyriausybės 
planą suvalstybinti privačias ir 
bažnytines mokyklas. Kerala yra 
vienintelė komunistų kontroliuo
jama valstybė Indijoje.

• Sovietų Rusijos komunistų 
partijos laikraštis „Pravda“, ra
gindamas Sibiro kolchozininkus 
skubiau nuimti šių metų javų 
derlių, rašo, kad iki rugpjūčio 
20 d. buvo nuimta tik 8—16 pro 
centų visų javų.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Japonijos užsienio reikalų ministerija planuoja atidaryti 
10 naujų diplomatinių raštinių sekančių fiskalinių metą laikotar
pyje, vakar pranešė laikraštis Nikon Keizai“. Laikraštis sako, kad 
numatyta atidaryti ambasadą Laose; atstovybės numatytos Ven
grijoje, Rumunijoje, Ecuadore ir Norvegijoje; konsulatai numa
tyti — Vladivostoke, Madre, Houstone, Tex., ir Porto Alegre ir 
Recife, Brazilijoje. •

— Jungtinių Amerikos Valstybių pareigūnai ragina Britaniją 
parduoti Jordanui tankų. Jordanas, kurio pasienis susisiekia su 
Sirija, prašė Jungtinių Amerikos Valstybių tankų ir kitų ginklų. 
Turbūt Britanija parduos keletą tankų Jordanui.

— Sirijos užsienio reikalų ministeris Salah Bitar pasakė, kad 
nebus formaliai pakviestas JAV valstybės sekretoriaus pagelbinin- 
kas Loy Hendersonas aplankyti Sirijos, bet „Sirijos durys yra ati
darytos betkuriam tikrų faktų rinkėjui“. Hendersonas, kuris pra
ėjusią savaitę buvo nuvykęs į Turkiją po perversmo Sirijoje, nieko 
nėra išsitaręs, kad jis norįs vykti į Siriją.

— Prancūzijos užsienio reikalų ministeris Christian Pineau 
vakar susitiko su Argentinos pareigūnais Buenos Aires mieste ir 
informavo juos apie Prancūzijos poziciją Alžire. Alžiro klausimas 
bus svarstomas Jungtinėse Tautose.

— JAV admirolas Arleigh A. Burke užvakar pasakė užsienio 
karų veteranams, kad sovietai kasmet pastato apie 100 povan
deninių laivų.

— Kremlius giriasi, kad sėkmingai išbandęs tarpkontinentinę 
raketą, kuri galinti pasiekti „betkurią vietą pasaulyje“. Bet So
vietų Rusija nepasakė, kur ta raketa buvo paleista ir kur ji nusi
leido.

— Australija, priėmusi 10,000 prihčg’Hv, nutarė dar
priimti 5,000 vengrų šiais metais, įska ’ccngrų, dabar 
esančių Jugoslavijoje. '

— Kanados apsaugos ministeris gen. G. Randolph Pearkes 
abejojąs, kad Sovietų Rusija būtų pralenkusi Vakarus tarpkontv- 
nentinių raketų išvystyme.

— Valstybės sekretorius Dulles vakar spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad sovietų stiprėjimas Sirijoje graso arabų pasaulio 
taikai. |

— Maskva atmetė Vakarų pasiūlymą apžiūrėti iš oro Sovietų 
Rusijos teritoriją.

— Atstovų rūmai vakar priėmė kompromisinį civilinių teisių 
įstatymą ir pasiuntė į senatą.

— Trys Alžiro sukilėliai ir du Prancūzijos kareiviai užvakar 
žuvo kovoje netoli Alžiro miesto.
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CLEVELANDO BUDŽIŲ 
AŠAROS

S. m. rugpjūčio 9 d. “Drau
ge”, pusi. 5, “Clevelando Žinių” 
skyriuje tilpo žinutė “Iš Lietu
vos budžių veiklos, kurioje, be 
savęs paglostymo, atlikus “di
delį Lietuvos išgarsinimo »dar
bą”, nepelnytai užgaunami 
tie, kurie nepriklauso šiam pri
vataus asmens vedamam, loka
linio pobūdžio vandens sporto 
klubui ir kurie nenešioja baltų 
akselbantų.

Kadangi žinutėje budžiai dė
koja stovyklos šeimininkėms, — 
netenka abejoti, kad ir pati ži
nutė yra rašyta vieno iš šio 
klubo vadovų, nors ir nepasi
rašant oficialiai.

Žinutėje sakoma: “Gaila, kad 
daug mūsų jaunimo, įstoję į 
svetimas organizacijas ir užsi
vilkę svetimų organizacijų uni
formas, nešiodami svetimus 
ženklus ir su nelietuviškais už
rašais jau negali garsinti Lietu
vos vardo. Lietuvos vardą jie 
garsina tik lietuviškų laikraščių 
skiltyse”...

Kiek visiems' mums yra ži
noma, tik skautų organizacija 
turi daug jaunimo ir ji vieninte 
lė nešioja uniformą, kuri niekad 
nebuvo originali lietuviška ir nie 
kad neturėjo grynai lietuviškų 
ženklų. Taigi ir šis nepamatuo
tas įžeidimas taikomas ne kam 
kitaip, bet tik Lietuvių Skautų 
Brolijai. O to jau yra perdaug!

Privačių klubų yra ypač Chi- 
cagoje gana daug. Jie turi nuo
savus vardus, pvz. “Raudonos 
rožės”, “Našlių ir našliukių’,’, 
“Ūkininkų”, “Tavernų lankyto
jų” ir pan., ir jie niekad neban
dė be leidimo skolintis svetimus 
vardus, savo veiklos momentais 
pamėgdžioti skautus, o paskiau 
juos spaudoje spjaudyti ir be 
pagrindo šmeižti.

Šiuo savo žygiu, jūs, ponai 
Clevelando budžiai, pasirodote, 
kas iš tikrųjų esate ir tos jūsų 
“ašaros” dėl skautų yra lokio 
pasitarnavimas organizacinei to 
lerancijai. Kokias iš to išvadas 
belieka pasidaryti skautams, — 
savaime jau suprantama.

Dar daug vandens nubanguos 
jūromis, kol jūs, ponai Cleve
lando budžiai, nuveiksite Lietu
vos labui bent dalelę tp, ką nu
veikė ir ką dabar atlieka “sve
timą uniformą” nešiojanti Lie
tuvos Skautų Brolija. ' 
“Skautybės Kelio” redaktorius

VIETINE SKAUTIŠKOJI 
PERIODIKA

Šia proga norisi sustoti prie 
skautų vienetų periodikos. Daž
nai stovyklose, suvažiavimų pro 

, ga, žymesnėms, šventėms būna 
išleidžiami leidiniai laikraštėlio 
ar brošiūros pobūdžio. Jie pa
reikalauja palyginant trumpų, 
bet sutelktų pastangų, vienkar
tinio darbo. Iš kitos pusės, yra 
vienetų, kurie varo pastovų lie
tuviškosios spaudos darbą.

Šių minčių didžiuoju akstinu 
yra Waterburio L. K. Šarūno 
dr-vės rotatorium leidžiamas 
mėnesinis laikraštis “Mūsų La
pinė”. Tai ne atžagaria ranka 
pametamas spausdinto žodžio 
lapas, bet 8 puslapių rūpestin
gai parinktos skautiškos tema
tikos žurnalistinis kūrinys. Lei
dinys yra spausdinamas rotato
rium, skiriamas 12-16 metų 
skautui — Lietuvos neatsime
nančiam ar nemačiusiam. Leidi
nys, be abejo, yra tobulintinas, 
puoselėtinas, tačiau jo jau yra 
išėję 16 numerių — pozityvus, 
sveikintinas reiškinys!

Štai pasirinktųjų temų dalis: 
“Tėvynę Lietuvą prisiminus” — 
įvairi Lietuvą bei lietuvius lie
čianti statistika, istorija, įvai
rios žinios; rašinėlis apie gyvu
lius; kronika; siauro pobūdžio 
publicistiniai straipsniai; šven
čių minėjimai; lietuviški kry-

žiažodžiai; skautiškoji istorija; 
tautosaka; iliustracijos, piešinė 
liai, škicai. Pavarčius, susidaro 
įspūdis, kad laikraštis yra re
daguojamas su atsidėjimu, kad 
redaktoriams lakios vaizduotės, 
temų įvairumo netrūksta.

Ar toks leidinys skautiškiems 
vienetams yra reikalingas bei 
naudingas? Neabejotinai taip! 
Būtų prasminga, kad kiekviena 
vietovė, didesni skautiškųjų vie 
netų subūrimai pajėgtų vietinį 
laikraštėlį regulariai leisti.

Šiuo būdu taikomojo amžiaus 
skaitytojams yra pateikiama 
daug medžiagos ir tai padaroma 
beveik pačių skaitytojų ranko
mis. Taigi, spausdinto lietuviš
ko žodžio nereikia “grūsti”, dau 
geliu atvejų skaitytojas jį pats 
pasiims, nuo pradžios iki galo 
perskaitys. Tuo pat būdu ir me
tu bus auginama ateities žur
nalistų, skautiškosios spaudos 
darbuotojų karta. Dar kiek lai
ko ir, sakykime, dabartinis “Mū 
sų Lapinės” kolektyvas bus sa
vo laikraščio rėmus išaugęs: ar
ba tą laikraštį plės arba pereis 
į nuolatinių spaudos darbuoto
jų eiles plačioje visuomenėje, 
“Skautų Aide”, “Mūsų Vyčio”

Jill, žirafa iš Ugandos, iškėlusi savo kaklą, ima bana
ną, įduodamą Bronx zoologijos sode, New Yorke. Ji atvež
ta iš Afrikos prieš 11 metų, kada buvo 2 m. amžiaus ir tu
rėjo dar trumpą kaklą. (INS)

mos prieglobstį. Kvietimai atsi
lankyti buvo išsiųsti ir už Gele
žinės uždangos, bet tik Lenki
jos primas kardinolas Wyszyns- 
kis atsakė, pažadėdamas mels
tis už kongreso pasisekimą.

Nežiūrint tragiškų aplinky
bių, kurios dabar vyrauja So
vietų Sąjungoje, saujelė vienuo
lių ruošižsi tai .dienai, kada Ru
sijoj vėl bus atgaivintas reli
ginis gyvenimas. Jie studijuoja 
Rytų bažnyčios liturgiką ir su
pažindina Romos katalikus per 
įvairias auklėjimo įstaigas su 
tos Bažnyčios apeigomis ir pro
blemomis.

Sekmadienį, 2:30 po pietų, 
bus laikomos iškilmingos ponti- 
fįkalinės (vyskupo laikomos) 
mišios Rytų Bažnyčios apeigo
mis. Joms laikyti reikėjo spe
cialaus popiežiaus leidimo. Tą 
dieną tikimasi sulaukti nuo 2, 
000 iki 3,000 svečių (Lisle mies 
telis yra apie 30 mylių į vaka
rus nuo Chicagos). Visi besido
mintieji Bažnyčios skilimo rei
kalais ir Rytų Bažnyčios apei
gomis kviečiami apsilankyti.

Ištraukos iš suvažiavimo bus 
transliuojamos per “Amerikos 
balsą”, “Laisvosios Europos” 
radijo stotį, Vatikano radiją ir 
BBC (anglų) siųstuvus.

V. Zalatorius

Geriausias yra tas gydytojas, 
kuris žino vaistų bevertiškumą.

— B. Franklin

Oflno Ir buto tol. Ol.ymplo 2-1981

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

H07 So. 49th Coort, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečlad. 

ir šeštad. tik 10—12 vai.

TeL RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

-VDYTOJAS IK CHIRURGAI 
• .1 KTU VIS OTDX«OJAHJ

8925 W«4 SBth Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 

penktad. nuo i—4 p .p. 6:S0—8:10 
vai. vak. Trečiad. Ir šeštad. 1—4 v. 
P- P-

Tel. ofteu Ir buto OLymplc 9-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Sk, Cicero 

Res. 1634 S. 49th Avė, Cicero
Kasdien 1-1 vai. Ir 8-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius 
šeštadtentais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. BAfayette .1-1218, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 2-2868

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
VAB. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm. antr., ketvtrt 6-8:80 v. 

Trečlad. tik susitarus

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South Westorn Avenne
(MEDICAL BUILDING) , 

Plrmad., antrad., ketv.- Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečląd. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto tkl 8 vai. popiet

Office U*l. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-8765

m P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopedas - Proti*ztata» 

Aparatai-Protezai. Med. ban-
“ dažai. Spec. pagalba kojom 

(Areli Supporta) Ir t L
Vai.: 8-4 ir 6-8. šeštadieniais »-l 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS BAH.
2850 W. 63 rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRoepect 6-5084

DR. J. L SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adreeas: 4230 W. 6Srd 8t 
Ofiso tel. RElianoe 5-4410 

Ręski, telef. GRovehlU. 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m.. 6-8 p. m. 

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

Ofiso tel. Cl.tffsidp 4-2896 
Rezidencijos: BAfayette 8-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 Wmt 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermi toge)

Vai.; nuo 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak. 
šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Warker Drlve 
(Clvlc Opera House, kamb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. OEntral 6-2204

5009 West 16tb Str., Cicero
Vai kasdien 6-8. šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 3-0050
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Rezid. tel. HEiplock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų ligos)
Ofisu ir rcz.: 5100 S. Western 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.

, . _. , .. Kiekvienas referatas ar pas- mu ir aptarti taip svarbų klau-
puslapiuose. Tiek skaitantiems, kaita bus diskusiniai. simą _ mūsų veiklos gaires.

Visi skautai akademikai,-ės Cikagiečiai gali gauti infor-
skatijiami kiek galima gausiau macijų ir registruotis pas Ro- 
dalyvauti bei pasinaudoti sesių mą Vėžį (WE 6-9269). 
ir brolių torontiečių vaišingu- V. Germanas

tiek prie “Mūsų Lapinės” dir
bantiems skautams čia atsiveria 
puikūs praktikos, praktiškosios 
spaudos mokyklos plotai.

Beveik kiekvienoje vietovėje 
būtų įmanoma rasti skautų en
tuziastų ratelį, kurie imtų pa
našų laikraštėlį leisti. Didžiau
sios pirmosios išlaidos būtų ro
tatoriaus įsigijimas — nesant 
galimybių juo pasinaudoti kur 
nors pas mecenatus, reikėtų pas 
bičiulius naudotis. Matricas bei 
popierių apmokėtų kukli prenu
merata, vienas kitas tėvelių ar 
vyresniųjų skautų būrelio dole
ris — auka. Ir darbas užsimegs 
tų, eitų, savosios kalbos neleis
tų užmiršti, mokančius rašyti 
bei lietuviškai skaitančius lietu
vius augintų.

Šių minčių kaltininkės “Mū
sų Lapinės” redakciją sudaro: 
A. Saulaitis, Jr., ir A. Tonkū
nas — redaktoriai; Z. Seliokas, 
G. Čempė, J. Valiulis — bendra 
darbiai; redaktorių pagalbinin
kas vasarai — V. Kuzminskas. 
Metinė prenumerata — 1 dole
ris. Nuoširdžiai rekomenduoja
me kitoms vietovėms, ypač va
dams, šiuo leidiniu susidomėti. 
Adresas: P. O. Box 507, Water- 
bury 20, Conn. A. V. Dundzila

A.SJS. studijų stovykla 
KANADOJ®

'A.S.S. savaitgalio stovykla 
be gražios gamtos, poilsio, pui 
kių maudymosi sąlygų ir gyvos 
skautiškos-studentiško8 dvasios 
turės ir svarbią studijinę pro
gramą. Jau seniai pribrendo me 
tas išnagrinėti mūsų veiklos 
skautiškuosius ir visuomeninius 
aspektus, šiai temai gvildenti 
ir skiriama stovyklos diskusinė 
programa.

Programa susidės iš šių pa
grindinių temų:

1. Įžanga: studijų stovyklos 
tikslas, istorinė Akademinio 
Skautų sąjūdžio apžvalga.

2. A.S.S. santykiai su Lietu
vių Skautų sąjunga.

3. A.SJS. santykiai su visuo
meninėmis ir akademinėmis or
ganizacijomis.

4. A.S.S. ateities veiklos gai
lės.

5. Studijų išvados.

IIIIIIHIIIIIIlIUIIIIIIIIIIIIIliHdiiuni. jlliil

PER PASAULI KELIAMI 
SMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijom 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. OaUey Avė, 
CHICAGO 8, ELL. Knygos kaina 
kietais viršeliais 12
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiumiiii

REIKŠMINGAS KONGRESAS
Nuo rugpjūčio 29-tos iki rug

sėjo 2-ros Šv. Prokopijaus bene
diktinų vienuolyne, Lisle mieste
lyje, įvyks antras Rytų ir Va
karų (Romos katalikų) Bažny
čios susivienijimo kongresas. 
Pirmas toks kongresas posėdžia 
vo pernai, rugsėjo mėnesį.

Rytų Bažnyčiai priklauso apie 
150 milionų tikinčiųjų.

Kongrese dalyvaus Chicagos 
arkivysk. kardinolas Striteh, 
Pekingo arkivyskupas kardino
las Tien, Kauno vyskupas pa- 
gelbininkas Vincentas Brizgys,

DR. L ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TO CHIRUKGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarlraa 

UGI valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečlad tr
šeštad.

Res. tel. GRovehlU 6.5609

Tel. ofiso WA 5-8010, res. PR 6-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Plrmad., antr.. ketv, penkt. 
1—4 Ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad' 
uždaryta.

keturi arkivyskupai, dešimt vys- 
Suvažiavimo tikslas yra jieš- i kuP1*’ tiek Pat abatų ir daug 

koti kelių stačiatikiams grįžti' kit? ižymiU svečių iš Romos ir
Romos Katalikų Bažnyčion. 
Kaip skaitytojai žino, didžiau
sia kliūtis abiejų Bažnyčių su
sivienijimui yra ta, kad Rytų

įvairių JAV vietovių.
Jo Ekscelencija vyskupas V.

Brizgys, prieš prasidedant kon
gresui, ketvirtadienį (VIII.29),

Bažnyčia nepripažįsta popie- 6:45 ?° Pietų’ sYteiks kongreso
ziaus autoriteto. Apeiginiai skir 
tumai nėra tokie svarbūs, ir 
juos be vargo galima būtų iš
lyginti. Tam geriausias pavyz
dys yra graikų katalikai, kurie, 
po 1054 metais įvykusios schiz
mos (Bažnyčios skilimo), grįžo 
į Romos katalikų Bažnyčią, bet 
pasilaikė savo apeigas. Jų yra

dalyviams popiežišką palaimini
mą. šeštadienį, 3 vai. po pietų, 
Jo Eminencija kardin. Striteh 
pasakys kalbą ir įteiks pirmą 
“Vienybės” medalį William Da- 
vid O’Brien’ui, kuris nusipelnė 
Bažnyčios susivienijimo darbe.

Suvažiavimą globoja tėvai be
nediktinai, kuriems dar popie
žius Pijus XI pavedė rūpintis

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

6322 South W ėst era Avenne 
vai., kasdien 10-12 vai. Iv 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-* vai Trečia 
dieniais uždaryta. Kt laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res (pief. WAlbrook 5-5076

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 Sonth Damen Avenne

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

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAf.yettp 3-0048
Res.: WAIbrook 5-8048

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak. 
Atostogose iki 1 d. rugsėjo.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Sja-clftlybė — vklftas ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michlgan Avė.
Buto 165S W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien, nuo 6 v. v. Iki 9 v. vU 
VaJ,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v,, 

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

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

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
(71st Ir Campbell Avė.)

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

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.

TeL ofiso PRospect 6-0400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčiūtš)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenne 

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

apie 6 milionai, tuo tarpu visai Rytų Bažnyčios sugrįžimu į Ro-

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE. 7-1641

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
• SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Sanlaupes Yra 
Apdraustos Iki $10,000.00 —

Ir Paskalos Duodamas Namo Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS G LOAN ASSH.
6245 S. We»tern Avė.,__________ Chicago 36, 111.

CONTINENTAL SAVIHGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, M., Yflrds 7-0145

CRANE SAVINGS t LOAN ASSN.
2555 W. 471h St, _________Chicago 32, 1U.

. DISTRICT SAVINGS S LOAN ASSN.
3430 S. Hal»ted St. ’ Chicago 8. BĮ.

ST. ANTHONY SAVINGS 8 LOAN ASSN.
1447 S. 491h Ct„ Cicero 50, III., tel. TO 3-9131-32

UNIVERSAL SAVINGS 8 LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St.. Chicago 8. m.

"■ji. ofiso HE.4-5849. res. HE.4-2124
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Weat 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penite. 1-4 Ir 7-8 
Antr. 1-6, treč.ir šešt pagal sutarties 
aekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

017 South Western Avenne 

Chleago 80. H1 
telefonas REpubllo 7-4000 

RjzMencša: GRovehlU 6-8161
pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

4157 Archer Avenne

Oflao vai.: nuo 9-4 Ir nuo 6-8:S0 v. 
vak. šeštadieniai* nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
OflM tel. VTrgtnla 7-0086

tel. BEverly 8-8944

OflM HE 4-1414, arba RE 7-0700 
Rcz. RE 7-6867

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

9454 West 71at Street 
(71-oa ir Oampbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
šešadlenlais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utšdaryta.

OflM telef. YArdo 7—1180 
Realdenoljos — STevvart 8-4811

DR. L GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VAJB 1—4 Ir 8:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius atidarė

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-2888, res. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 W«rt 63rd Street

VAB kasdien nuo 9—4 p. p. ir 7:89 
iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonas ORovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECTALISTtt 
— PRITAIKO AKINIU8 —

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susltarlmg Išskyrus trečiadienius

MM W. Marųustts Bond

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IK VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

(Arti Archer Avė.) g 
Valandos: nuo 10 iki 12; 9—8;' 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
[Afayrttf 8-4040.

Namų — CEdarsrest 8-7786

DR. VLADAS PRUMSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St., tel. ReonbUo 7-8818.

Ofiso telefonas — RIshop 7-2595

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAB kasdien nuo 2:00 iki 8:00 v. 
Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. CHIRURGINftS IR 

ORTOI’EDISM LIGOS 
2745 West 69th Street 

F’rteAa Ir Sv K rvtln ur ligonine
Telef. REpubUo 7-2990 

V AL.: Pirm., antr., Kevt., penkt.
nud 9 iki 11 ryte Ir nuo 8:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklas ir rAmae 

4465 8. Oelifornlo Aro. .YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečlad. už
daryta). šeštad. 10 ryto iki 8 v. o-P-

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 9-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių 

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

Tel. ofiso PR. 3-6446, rez. HE.4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 Weut Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vu. 

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso OA 6-0257, rez. PR. 6-0659 

Rezid. 6600 8. Arteolan Avė.
VAB 11 v. r? iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
TeL YArds 7-I82V 

Pritaiko akinlur 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas tr akinių dirbtu y?
756 West S5th Street 

Vai. nuo 10 tkl 2, nuo 6 iki 8. tre
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p
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Kas įvyko pastaruoju laiku Sirijoj, gali įvykti ir kitur. Ko
munistai tą kraštą pasigrobė prieš žmonių norų ir valią. Neten
ka abejoti, kad gyventojų dauguma norėtų kuogreičiausiai iš
silaisvinti iš piktos komunistinės kontrolės. Ir reikia manyti, kad 
toji dauguma, vėliau ar anksčiau, parodys ryškių ženklų, kad 
jie siekia nusikratyti komunistine vergija. Kai tokie ženklai pa
sirodys, galima imtis atitinkamų priemonių jiems pagelbėti. To
ji pagalba turi ir galt ateiti iš arabiškųjų Sirijos kaimynų. Jų 
užnugaryje stovėtų Vakarai, pristatydami jiems reikmenis. Rei
kia daryti viską, kad apsaugotų tarptautinio komunizmo pa
grobtąsias tautas nuo visiško įsijungimo į sovietinę orbitą. Gir
di, jei tasai procesas nebus sulaikytas, visi Artimieji Rytai gali 
būti praloti. ,

Šis momentas nepaprastai svarbus, kritiškas. Jis reikalau
ja lemtingų žygių. “Vienuolikta valanda” yra išmušusi. Jungti
nių Valstybių vyriausybė turi sukaupti visas savo diplomatines 
jėgas ir taip pat įjungti savo sąjungininkus, kad kiek galint 
efektingiau pasipriešintų Sovietų agresijai Artimuose Rytuose. 
Šis pavojus ne vieną kitą bet kurią valstybę, bet lygiai visas pa
liečia. Jis paliečia visą laisvąjį pasaulį.

PAŽANGA IR KONSERVATYVUMAS
J. VARNAS

Visi mes žavimės kultūros ir 
apskritai gyvenimo pažanga ir 
siekiame jos. Nauji mokslo iš
radimai, nauji technikos pritai
kymai bei patobulinimai vis la
biau palengvina žmogaus gyve
nimą. Dėl to šių laikų žmogus 
labai daug vilčių deda į nauju
mus, tikėdamas, kad bet kurie 
naujumai neša vis naują pažan
gą ir gerina mūsų gyvenimą. 
Apskritai gyvenimo pažanga rei 
kia džiaugtis. Tačiau, tos pažan
gos siekdamas, žmogus neretai 
nukrypsta į klaidas, kai jis, su
sižavėjęs naujybėmis, pradeda 
nebevertinti viso to, kas iki šiol

šių laikų klaidų. Jieškodamas 
ne tai, kas vertioga, bet tai, 
kas nauja it* įvairu, vadinamas 
moderniškas žmogus darosi vis 
labiau paviršutinišku ir nekri
tišku.

Konservatyvumo esmė
Jei konservatyvumo termi

nu apibūdinsime nepasitikėjimą 
pažanga ir nekritišką užsispy
rimą laikytis senųjų dalyki} ir 
jei konservatorium laikysim 
žmogų, kuris “nieko nepamirš
ta ir nieko nepuimoko”, tai to
kį konservatyvumą, aišku, vi
si laikysime neigiamu dalyku.

gera padaryta bei pasiekta. Pa- Tačiau konservatyvumu dažnai
sitikėdamas naujybėmis, kaip 
pažangos pagrindu, neretas mū
sų laikų žmogus pradeda su pa
šaipa žiūrėti į tuos, kurie paro- 
ro didesnį prisirišimą prie pra
eities vertybių, laikydamas juos 
konservatyviais ir vadindamas

Vieningi laisvųjų valstybių veiksmai tikrai apsaugotų Ar
timuosius Rytus nuo komunizmo. Griežta, stipri ir skubi akcija 
galėtų gerai pamokyti Sovietus. Ir juos įspėtų ir, svarbiausia, 
paskatintų Kremliaus satelitus Rytų Europoje drąsiau ir stip
riau pajudėti prieš Maskvos kontrolę. Šiuo metu Vakarų de
mokratijos privalo pamiršti buvusius savo tarpe nesutikimus ir Juos konservatoriais,
vienokius ar kitokius skirtumua ir susikoncentruoti kovai prieš Tačiau toks didelis naujybių 
šiandieninius ir ryt dienos pavojus. x vertinimas ir praeities vertybių

(ignoravimas turi neigiamą ten-
Jungtinės Valstybės vis tik turėjo drąsos ir ryžto suorga- denciją ir yra viena didžiausių 

nizuoti laisvąsias pasaulio tautas, kad. sulaikytų komunistų ag
resiją Korėjoj. Tada buvo panaudotos Jungtinės Tautos. Jos 
gali ir turi būti panaudotos ir dabar. Juk tam jos ir suorgani
zuotos. žinoma, gaila, kad labai retai jos gali veikti skubiau ir 
efektingiau? Joms daug kliudo duotoji veto teisė. Ir Sirijos at
veju reiktų laukti Sovietų veto. Tačiau, laikantis Jungtinu Tau
tų statuto penkiasdešimt pirmojo straipsnio, laisvosios tautos 
gali imtis ir ekonominių ir net kariškų priemonių apvalyti Si
riją nuo agresorių. “U. S. News & World Report” žurnalo veda
majame straipsnyje teisingai pasakyta, kad šiuo atvėju negali 
būti jokių svyravimų. Laisvosios ir taiką mylipčiosios tautos 
turi teisę daryti vieningus žygius agresijai sulaikyti. To paties 
žurnalo manymu, šiuo metu Artimiesiems Rytams galima, pri
taikyti vienintelę “doktriną” — suorganizuoti stiprią ir efek
tingą rezistenciją prieš Maskvos užsimojimus. Toleruoti dabar 
vedamą Sovietų infiltraciją, būtų lygu rizikuoti netrukus susi
laukti trečiojo pasaulinio karo sunkiausiose sąlygose, neturint 
Artimųjų Rytų, kurie ir strateginiu ir visais kitais atžvilgiais 
yra nepaprastai svarbūs. Juk aišku, kad dėlto Sovietai ten ir 
veržiasi panaudojant visokiausias priemones. Laikas veikti da
bar, kuomet Sirijos kaimyninės valstybės — Turkija, Irakas ir 
Iranas tebėra draugingos Vakarų' demokratijoms.

rie juos jau dusyk pražudė. Ši
tokia ateitis Vokietiją kiečiau 
surištų ir su Amerika. Laisvas 
pasaulis stiprėtų, kuomet rau
donasis jau rodo byrėjimą Ju
goslavijoj, Lenkijoj ir Vengri
joj. To byrėjimo pasėkoje atei
tų laisvė ir Rytų Vokietijai. Va
karams tereikią stiprios kantry 
bės. V.

KAI DU STOS VISADOS,

‘Monitor” vedamuo-

aptariamas ir giliai konstruk 
tyvus žlnogaus laikymasis. Juk 
konservatyviais žmonėmis daž
nai laikomi visi tie, kurie laiko
si pastovių vertybių, kurie ver
tina praeityje pasiektą kultūrą 
ir gėrisi praeityje sukurtomis 
meno, mokslo bei filosofijos ver 
tybėmis ir praeityje žmonių ger
btais didžiaisiais principais. Ne
retai vadinami modernistai kon
servatyvumo terminą neigiama 
prasme taiko visiems tiems, ku
rie laikosi, kurių nors pastovių 
vertybių — religijos, moralės, 
tradicijų, vertingų kūrybos for
mų ir apskritai didžiųjų princi-

Susidurdami su tokiu kalba
mo termino pavartojimu, mes 
konservatyvumo jau nelaikysi
me kuo nors neigiamu. Greičiau 
mes įsitikinsime, kad šia pras
me konservatyvumo neigimas 
jau nėra teisingas ir kad jis 
neveda į pažangą, nes jis rodo 
tendenciją nebevertinti praeities 
kultūrinio bei kūrybinio paliki
mo, kuriuo remiasi ir mūsų pa-

ORE IR ANT ŽEMfiS

Igoris Bensen/ Raleigh, N.C., šios mašinos (“gyrocop- 
ter”) išradėjas, skrenda su savo minimąja mašina (viršuje) 
ir važiuoja su ja ant plento po nusileidimo. (INS)

nai yra linkusi į dekadentizmą 
bei išsigimimą.

Nutolimas nuo didžiųjų prin
cipų gali būti kartais priimti
nas materialistinės pasaulėžiū
ros žmonės, nes jiems tai reiš
kia priešingos pusės pralaimėji
mą. Tačiau jis nesuderinamas 
su krikščionišku tikėjimu.

Didelis dalykas yra pažanga, 
atskleidžianti mums naujus ži
nojimo horizontus ir gerinanti 
mūsų gyvenimą. Tačiau labai 
klystama, kai pažangos ar mo
dernizmo vardu pradedama da
ryti kompromisų su didžiaisiais 
bei pastoviaisiais principais. Di
džiųjų vertybių bei pastoviųjų 
principų nebevertinimas reiškia 
jau nebe pažangą, o moderniojo 
žmogaus dvasinio gyvenimo 
bankrotą.

mmj sr gyvenime
NUSIGINKLAVIMAS

Anglų katalikų savaitinis žur
nalas Londone “The Tablet” ve
damuoju sako:

Per ilgą metų eilę vyko dery
bos su Maskva apie taikos su
tartį Austrijai. Vieną gražią die 
ną Maskva staiga atlyžo ir su
tartį pasirašė. Gal kas tokio pa
našaus įvyks ir su ilgai besitę
siančiomis derybomis nusigink
luoti.

Rusai atsimena staigų vokie
čių puolimą 1941 metais. Ame
rikiečiai prisimena panašų ja
ponų puolimą. Todėl abiem svar 
bu apsisaugoti nuo staigmenų. 
Rusai, matyti, tačiau, dvišakiai 
galvoja. Vieni komunistai sako, 
apsiginklavimas palaiko Vakarų 
biznį. Be jo kapitalizmo kraš
tuose viešpatautų krizė, nes rin 
kos būtų užverstos neišperka- 
mais gaminiais. Bet kita komu 
nistų grupė spėlioja, kad bran
gus apsiginklavimas neša kapi
talistinius kraštus į infliaciją ir 
bankrotą. Be to, neleidžia Va
karams perplačiai duoti para
mos Azijai bei Afrikai ir pasi
daryti čia draugų.

Tačiau Maskvą gal jaudina 
ir noras palengvinti savo nelęng 
vą ekonominę naštą. O gal kai 
kas prisimena, kaip revolverio 
šūVjis mažos Serbijos 'studento 
užkūrė pirmąjį pasaulinį karą. 
Apdalinimas atominiais ginlflais 
mažesnių talkininkų gali nueiti 
minėto serbo pėdomis. Todėl ir 
Maskva, ir Vašingtonas turi rei
kalo pasilaikyti tokių ginklų 
kontrolę savo rankose. Štai ko
dėl ir Anglija, nors sunkiai al
suodama, rungiasi pasilikti “ato
minio klubo” nariu.

Mūsų nuomone, tikras nusi
ginklavimas tebus sprendžiamas 
visos Europos apjungimo pa
grindu. Europa turės apsijungti, 
nes išsprendimas neįmanomas, 
kol bus atskirų ir neatsakomin- 
gai nepriklausomų valstybių.

RINKIMŲ IŠVAKARĖSE 
VOKIETIJOJ

Iš Vokietijos Bostono “Moni
tor” rašoma:

Rugsėjo 15 d. įvyksta Vokie
tijos Bundestago (parlamento) 
rinkimai. Dėmesį tetraukia dvi 
partijos: krikščionys demokra
tai ir socialdemokratai. Kaiku- 
rie vokiečiai sako, kad progra
minių skirtumų tiek maža, kad 
abiejų partijų politikieriai galė
tų ramiai sau namie iki rinkimų 
pamiegoti, ir nieko bloga neat
sitiktų. Žinoma, čia nevisai tie
sa. Kova visgi sukasi tik apie 
vieną asmenį — kd partijos va
dą kanclerį Adenauerį.

Vakarų Vokietijos gerovė par 
tijų programas šiek tiek sulygi
no. Sd atsisakė daugelio senų
jų socialistinių šūkių ir jau ne
siekia būti vien plika darbo ma
sių partija. Seni vadai, tiesa, 
dar sociaŪstai, bet daugelis jau
nesniųjų visai kitaip galvoja, 
negu buvo prieš 1945 metus. 
Partija, matyti, pasimokė iš įvai 
rių pramonės nacionalizavimų 
namie ir užsienyje. Todėl pats 
žodis nacionalizacija, tartum, 
pamirštas. Klausimas gal vėl iš
kiltų, tik jei pavyktų Rytų Vo
kietiją atgauti, nes reiktų nu
spręsti, kas daryti su jos pra
mone — palikti valstybės nuo
savybėje ar perleisti privatinei 
iniciatyvai?

“New York Times” jos kores
pondentas H. L. Sulzberger ra
šo:

Adenauerio politika geriausia 
išryškinti jo paties pažiūromis. 
Vakarų Vokietija, sako, turi vis 
kiečiaū įsijungti laisvon Euro
pon, gali būti, federalizmo pa
grindu Atlanto apsigynimo są
jungą, per plieno ir anglies ben
druomenę, per Euratomo orga

Bostono
ju rašo: »

JTO komisija, kuri tyrė ven
grų sukilimą, raporte pareiškė, čių’ kultūra.’ Prieš? tokį kon«r-
kad “sukilimas buvo visos tau
tos savaiminis protestas prieš 
seniai įsigyvenusias neteisybes 
— prieš^policinį terorą ir laisvo 
žodžio užgniaužimą. “Komisija 
nerado nė vieno tvirto įrodymo, 
kad kas nors iš vengrų oficia
liai būtų kvietęs rusų- kariuo
menę ateiti sukilimą malšinti, 
bet rado, kad rusai patys, dar 
prieš ramiąsias minių demons
tracijas 23 d. spalių, jau ruo
šėsi. Todėl “masinis įsikišimas”, 
net Maskvos žodžiais, kuriais ji 
agresiją apibūdina, buvo tarp
tautinio susirūpinimo dalykas.

Rusų priespauda Rytų Euro
poje dėl šio raporto paskelbimo, 
aišku, neatlyš, kaip neatlyš nei 
pavergtųjų pasipriešinimas. Ka
daras juk tebešėlsta Vengrijoj, 
Chruščevą rytų vokiečių liaudis 
sutiko šaltai, o Lodzėje Gomul- 
ka turėjo bėdos su streiku. Mas
kva vengrų tautos pastangą pa
smaugė, bet JTO turi pareigą 
pareikšti žmonijos sąžinės nuo
sprendį. Žmogžudys gal jo ne
paklausys, bet laikas darys sa
vo. ’ V.

vatyvumo neigimą įdomiai pa
sisako vienos amerikiečių peda
goginės srovės vadas Chicagos 
universiteto pedagogikos profe
sorius F. S. Breed. Jis, vertin
damas praeities kultūrinį pali
kimą, tvirtina, kad be praeities 
pasiekimų konservavimo negali 
būti nė pažangos. Kas respek
tuojąs geriausią problemų špren 
dimą praeityje, tas esąs teisin
game kelyje teisingai proble
mas spręsti ateityje. Konserva
tyvumas reiškiąs pagarbą žmo
giškoms vertybėms, - sukurtoms 
praeityje. Tuo būdu nuosaikus 
konservatyvumas yra vieninte
lė priemonė išlaikyti praeities 
kultūrai ir progresuoti toliau, 
nes, tik pajėgdami išlaikyti kas 
vertinga, mes galime siekti dar 
vertingesnių dalykų. Mūsų tra
dicijos yra tik užkonservuoti 
vertingi papročiai. Meniškoji kū 
ryba yra ne kas kita, kaip už
konservuoti stiprūs ir įdomūs 
kūrėjų pergyvenimai, jų vizijos 
bei idėjos. Visi mūsų žinomi 
mokslai yra tik užkonservuotos 
ir dar nuolat papildomos žmo-
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ROMANAS

(TĘSINYS)
— O, tu patsai į Zipčukus neisi? — jie dar neėjo 

ir klausė.
— Ne...
Jie nusispiovė ilgu spiovimu ir suėjo į trobą.
Andrius žinojo, kad greit turės išvažiuoti, juk 

pats buvo paskyręs tą dieną. Vėl jį pradėjo kankinti 
toks senai nebuvęs liūdesys, jį apėmė ta pati senoji 
savęs kankinimo nuotaika.

Greičiau, greičiau iš čia! Tik turiu sulaukti, kol 
Marytė bus namie.

Nulipęs nuo stogo, nuėjo paklajoti dirvomis, pa
sėdėjo ant akmenų, nuglostė minkštą arklio snukį ir 
švilpavo kažkokios liūdnos dainos melodiją.

Parėjęs namo, vaikščiojo po naująsias trobas. 
Žingsniai aidėjo. Trobos skambėjo.

Liucė ant komodos buvo padėjusi didesnį veid
rodį. Priešais raudoną vazą su auksinėm purienom.

Andrius sustojo, pamatė save veidrodyje. Iš tik
ro, ar jis buvo pamiršęs, ar iš tiesų visą pusmetį ne- 

nizaciją, per bendrą rinką. Ta- i buvo žiūrėjęs į veidrodį, jis niekada šiuo metu nebuvo
da susidarytų stiprus europie
čių blokas, kur vokiečiai savo 
darbštumu bei skaičiais vaidin
tų žymias roles ir nebegalėtų

pagalvojęs, kaip jis atrodo.
Apžiūrėjo save stebėdamasis.
Tamsūs plaukai, netvarkingai išsidraikę. Spindin

čiai mėlynos akys, nesišypsančios. Dvi raukšlės vir-

gaus žinojimo bei patyrimo sis
temos. Ir pati kultūra yra ne 
kas kita, kaip užkonservuotas 
žmonijos praeities palikimas.
Propaganda pažangos vardu
Dar daug kas iš vyresniųjų 

atsimena, kaip kitados Rusijo
je nureligėjusi studentija išdi
džiai save vadino pažangiaisiais, 
o tikinčiuosius vadino atsilikė
liais ir kitais plūstamais var
dais, nors jų pačių pažangumas

šiai. Didieji krikščionybės prin
cipai turi visuotinį charakterį: 
jie nesiderina prie jokios laiko 
dvasios, neina į kompromisus 
su jokiais modernizmais ir ne- 
sidaJina atsakingumu už to ar 
kito laikotarpio modernizmo 
klaidas.

Nežiūrint to, kad moderniz
mas savo paviršutiniškumu su
daro grėsmę pačiai pagrindinei 
Vakarų kultūros dvasiai, jis

pasireiškė tik tuo, kad jie prisi-<dau^ ,kam imponuoja. Tačiau 
dėjo prie didžiosios žmonijos ne dažniausia imponuoja ne tuo,
laimės įgyvendinimo. Nemaža 
panašumo turime ir šiais lai
kais : besilaiką visuotinųjų re
ligijos, moralės ir kitų didžiųjų 
principų neretai yra pašaipiai 
vadinami konservatoriais. Ir da 
bar prieš kalbamus didžiuosius 
principus kovojama pažangos 
bei modernizmo vardu.

Tačiau tokie modernistai ne
mato, kad visi dideli dalykai ir 
rimta pažanga remiasi didžiai
siais bei pastoviais principais: 
mokslo pažanga remiasi mokslo 
dėsnių išaiškinimu bei pritaiky
mu; moralinio gyvenimo pažan
ga remiasi nekintamų moralės 
principų realizavimu; žmonių 
santykiai bei žmogaus laimin
gumo pažanga pasireiškia tik 
tiek, kiek visuotinieji krikščio
nybės principai pritaikomi gy
venime.

Kadangi modernizmas nemėg
sta pastoviųjų principų ir daž
nai jis pasireiškia laisve nuo 
principų, tai, savaime supran
tama, didieji principai nesiduo
da palenkiami modernizmo dva-

kuo jis dar galėtų būti vertin
gas, ,o greičiau jis laikosi tuo, 
kuo jis yra nevertingas, būtent, 
savo hedonistine bei individua
listine tendencija ir atsipalaida-' 
vimu nuo didžiųjų principų. Tuo 
atžvilgiu jis tampa griaunamą
ja jėga; dėl to modernizmo dva 
šia dažnai yra nekūrybiška, o 
modernistinė kūryba labai daž-

• NAMŲ RAKANDAI
• TELEVIZIJOS, RADIJOS
• ŠALDYTUVAI
• DULKIŲ VALYTUVAI
• SKALBIAMOS MAŠINOS
• LAIKRODĖLIAI
• DEIMANTAI
• JEWELRY, GINTARAI
• LIETUVIŠKI REKORDAI

JOS. F. SUDRIK 
FURNITURE, INC.

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

Uždara sekmadieniais
Dėl Televizijos sutaisymo — 
telefonatkit CAlumet 5-7237

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

SKAUDA GALVĄ?
Chiropnaktika suteikia efektivų palęng- 
vinimą įvairiausių rūšių galvos skaudėji
mams — įskaitant ir migrenos agoniją.

Kreipkitės į jūsų vietinį chiropraktą ir 
rašykite šiandien dėl pilnesnių informa
cijų apie galvos skaudėjimus, jų priežas
tis ir kaip nuo jų apsisaugoti bei gauti 
pagalbą. Taip pat prašykite nemokamos 
literatūros apie kitas ligas.

Spears Chiropractic Hospital
Dept. L-106 Denver 20, Colorado

Mėgino šypsotis, bet išėjo lyg kokia ironija.
— Nusišypsok! Pats sau! Nors sau! Iš širdies!

— taip jis kalbėjo su tuo antru žmogumi veidrodyje. 
Tas nusišypsojo, bet tai skausmingai, paniekinan

čiai.
— Berniuk! Tu esi tik berniukas! Bet tu esi ta

pęs senesnis. Dabar jau turi devyniolika!
Tyla. ,
— Kaip vadina tą ledą ar ugnį tavo krūtinėje? 
Neatsakė. '
— Ar tau užteks jėgų viskam ?
— Taip.
— Ar tu gyvenimą ir žmones niekini ar myli ?
— Dar nežinau.
— Ar tu esi gudrus ar pasiutęs?
— Nežinau.
— Kas yra sielos ramybė?
— Ji kvepia lašiniais tada.
— Ką tu nori pasiekti?
— Tūkstančiams nelaimingųjų gyvenimą ir šim

tams truputį žmoniškesnio gyvenimo. \
— Kas yra meilė?
Didžiausia nelaimė ir pusiau saldi ir pusiau karti

liga.
— Ir tu myli? . *
— Taip, aš sergu.
Iširo Andriaus rimtasis savęs egzaminavimas, kai 

jis veidrodyje pamatė dar vieną veidą. Spruko atgal.
Juokdamosi stovėjo mažoji Liucė.
Paraudo jis. Sumišo. Šnibždesiu pabaigė žodžius.

i — Su kuo tu ten kalbėjai ? — ji juokdamosi klau
sė.

— Nieko. Taip sau... krėčiau šposus.
Jis išbėgo laukan. Nuėjo į upės krantą ir atsisė

svajoti apie kariškus žygius, ku 1 Sum nosies kryžiavo kaktą. Toks savotiškas veidas! do ant augščiausių akmenų pečių. Žiūrėjo, kaip nubė

ga pilkšvai melsvi vandenys, saulėje mirgėdami. Taip 
nubėga, nubėga...

Linksmai, vakaro mėlynoje prieblandoje spar
nais plasnodami, atskrido muzikos garsai. Dainos, gar
sai ir ryksmai tarpais.

— fi-fl!
Ar tu esi sergantis šuo? Raišas? Ar gyvenimo 

džiaugsmą esi suvalgęs kartu su neturtėlio duona?
— fi-fl!
Kas žino, gal paskutinį kartą vaikštai šiais lau

kais ir vieškeliais. Toluma tave surys, ir tada norėsi 
išgirsti šiuos žmones, nors ir jų pajuoką.

— Švilpauk, Rokfeleri, iš Rugajaus trobos! —jis 
sakė, apsivilko ir bėgte bėgo per kalną į Zipčukus.

Polka! Polka! Pasiutusi ir viliojanti, senai nepa
justa polka!

Jis veržėsi, įsimaišė sūkuryje su kažkokia nepa
žįstama mergaite, ir vėjas jos minkštuosius plaukus 
draikė jam į veidą.

Sukosi žaliosios žemės platumos, susiliedamos su 
dangaus mėlynumu ir raudonomis saulėlydžio drižė- 
mia, kurios iš tolimo atspindžio žydėjo pilkomis debe
sų briaunomis.

Vis greičiau ir nerūpestingiau rėkė linksmi armo
nikos liežuviai, vis su didesniu įkarščiu žaibavo kojos 
ir alsavo krūtinės, užsimiršo kartumas, ir buvo tik 
ūžiantis džiaugsmas.

— Mes esame jauni! — rėkė tūlas.
— Ir padūkęs! — vėl kažkas.
Andrius pamojo galva ir šaukė kartu.
Dainavo, šąukė, švilpavo.
Nosį erzino dulkėto smėlio ir sumintos žolės kva

pas. Aikštelė tarp pušų skambėjo, kaip ir jų alsuojan
čios krūtinės.

(Bus daugiau)
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ATSTOVAI BENDRUOMENES SEIMAN
JAV LB Tarybos suvažiavimo proga

V. KUTKUS, Detroit, Mich.

Pagal laikinąją PLB Seimo | tų j PLB seimą, visvien kitus

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PASAULIO ĮVYKIAI ŽEMĖLAPYJE

WORLD WEEK

Amenkoe vyriausybė leidžia žurnalistams vykti j Raudonąją Kiniją. Po perversmo Sirijoj prezidentas Eisenhoweris apkaltina 
oovietų bąjungą, kad ši norinti užgrobti tą kraštą. Rusija labai šaltai reaguoja j prezidento pasiūlymą uždrausti atominių gink
lų bandymą dvejiems metams. Taifūnas nusiaubė Korėjos uostą Pusaną. (INS)

konstitucijos aštuntą paragra
fą, kurią sudarė PLB Seimui 
ruošti komitetas, “PLB Seimo 
atstovai renkami kiekvieno kraš 
t,o L.B. Tarybos posėdyje slap
tu balsavimu paprasta balsų 
dauguma”. Mano nuomone šis 
laikinosios konstitucijos para
grafas nelabai atitinka Lietu
vių Bendruomenės dvasiai, jos 
visuotinumui ir demokratišku
mui, atsiremiant j visus lietu
vius. Norėčiau pritarti neseniai 
“Drauge” tilpusiai p. St. Dziko 
reiškiamai baimei, kad “Ben
druomenės idėja būtų skaudžiai 
pažeista, jei seimo atstovų pa
rinkimu būtų sudaryta proga 
kam nors įžiūrėti vienų prote
gavimą ar kitų ignoravimą”. O 
to mes niekad neišvengsime skir 
darni atstovus — vieniems ar 
kitiems neįtiksime ir įsigysime 
“priešų”. Pagaliau kokiu mastu 
LB Krašto Tarybos tuos atsto
vus svertų ir rūšiuotų ? Argi 
partinis elementas šia turėtų bū 
ti įneštas? Ne. .Bendruomenės 
dvasia yra nuo jo griežtai atsi
ribojusi. Čia ir glūdi jos stip
rybė. Į Lietuvių Bendruomenę 
visi privalo įeiti tik kaip lietu
viai ir tame klausime negali bū
ti jokių užkulisių, todėl būkime 
atsargūs ir nemeskime kelio dėl 
takelio.

Viso to mes išvengsime, jei at 
stovus tiesioginiai išrinks pati 
Bendruomenė, t. y. visi lietu
viai. Tada nepatenkintieji nie
kam negalės priekaištauti, ne
bent patiems rinkėjams — vi
siems lietuviams. Tokių atstovų 
seimas bei jo rinkti organai (iš
rinkti tik iš atstovų tarpo) jaus 
tusi turį stiprų užnugarį ir kal
bėtų viso laisvojo pasaulio lie
tuvių vardu. Taip, rinkimai ne
mažas darbas, bet seimas pa
gal laikinąją konstituciją vyktų 
tik kas ketvirtį metai ir mes 
matome, kiek daug darbo, ener 
gijos ir lėšų pareikalauja, to

turėtų paimti iš nerinktųjų tar
po. O juk ne paslaptis, kad ir 
dabartinė JAV LB Centro Val
dyba turi priekaištų vien dėl to, 
kad ne visi jos nariai yra rinkti, 
nors ir uolūs bendruomeninkai.

Pilnai būtų pateisinama, jei 
tie kraštai, kurie j PLB Seimą 
atsiųs tik po kelis atstovus, bus 
atstovaujami rinktų Krašto Val
dybos narių, Jei jų kadencija 
dar nebus pasibaigusi prieš PLB 
Seimą. Priešingu atveju ir jie 
turėtų būti renkami.

Rinkimai į seimą.

Jei JAV LB Tarybos suva
žiavimas, kuris įvyks š. m. rug
pjūčio mėn. 31 ir rugsėjo mėn. 
1-2 d.d. Čikagoje, nutartų tokius 
rinkimus pravesti, tai jie turėtų 
įvykti ne vėliau sausio mėn., 
kadangi daugelis tuo laiku jau 
turi pranešti darbovietėms, ka
da jie nori gauti atostogas. Rin
kimai daugiau įjungtų į PLB Sei 
mo reikalus ne vien kraštų val
dybas, bet ir visus lietuvius. Pa-

Siūlytojas kartu turi pateikti atvejais būtų kviečiami sekan- neteisinga būtų, jei didžiausios 
tys iš eilės kandidatai, kurie lietuvių kolonijos tuometiniai vy 
būtų arba visų lietuvių arba riausiejį organai būtų palikti už 
bent visos Tarybos išrinkti. To-į PLB Seimo durų.

siūlomų kandidatų raštinius su 
tikimus būti PLB Seimo atsto
vais”. Manyčiau, kad to nepa
kanka ir kandidatas turėtų taip 
pat pasižadėti dalyvauti pačia
me seime New Yorke, kad neat
sitiktų taip, kaip atsitiko su 

galiau PLB Seimas ir turi būti kaikuriais JAV LB Tarybos 
nariais, kurie po išrinkimo nevisų lietuvių reikalas

Jei atstovus į PLB Seimą rink 
tų krašto tarybos, eidamos lyg 
ir elektorių pareigas; tai turėtų 
būti atkreiptas dėmesys į šiuos 
reikalus:

1. Atstovai turėtų būti pirmo
je eilėje renkami tik bendruo
meninkai, o ne šalia Bendruo
menės stovį asmenys solidaru
mo mokestį sumokėję tik dėl 
to, kad PLB Seimo laikinosios 
konstitucijos šeštas paragrafas 
to reikalauja, norint būti ren
kamam į PLB Seimą.

2. Jei bijome, kad seimas ne
taptų tik JAV ir Kanados lie
tuvių seimu, tuo labiau nepada-,

turėjo galimybės dalyvauti nei 
viename Tarybos suvažiavime. 
Atrodo, kad atstovai renkami 
ne dėl to, kad jiems tik garbę 
suteiktų, bet dėl to, kad pačia
me seime aktyviai dalyvautų,

4. Tos pačios konstitucijos 
18 paragrafas sako: “Seimo at
stovas, dėl ligos ar kitos nenu
galimos kliūties negalėdamas 
Seimo sesijoje dalyvauti, savo 
mandatą tai sesijai gali per
duoti savo pasirinktam antri
ninkui”. Paragrafas 19 nusako 
kas gali būti antrininku.

Manau, kad visiems Bendruo-
rykime jo tik New Yorko ir . menės organams esant sudary
Čikagos lietuvių seimu. Tuo no
riu pasakyti, kad JAV lietuviai 
turėtų būti atstovaujami gali
mai plačiau, parenkant atsto
vas iš kiekvienos apygardos bei

dėl galimai geriau šiam pirma- didesnės apylinkės, 
jam seimui pasiruoškime bei vis
ką apgalvokime. Be to toki rin
kimai pačią Bendruomenę vėl 
išjudintų, vėl priverstų ne vieną 
nuošaliai nuo organizuotos Lie
tuvių Bendruomenės stovintį lie
tuvį susimąstyti ir į ją įsijung
ti. O svarbiausia, taip išrinkti 
atstovai nepažeistų nei Bendruo 
menės visuotinumo, nei demo
kratiškumo principų.

3. Pagal PLB Seimo laikino
sios konstitucijos 9 paragrafą

tiems ne partiniais ar grupiniais 
pagrindais, neturėtų čia būti nei 
antrininkų, kuriuos išrinktų tik 
vienas asmuo, nes tokiu atveju 
Bendruomenės visai nemėgia
mas asmuo gali praeiti užsidė
jęs kito garbingo asmens ke
purę. Daug geriau, kad tokiais

JONAS GRADINSKAS

Pagal tos pačios laikinosios 
PLB Seimo konstitucijos ket
virtą paragrafą yra nusakoma, 
nuo kokio lietuvių skaičiaus kiek 
atstovų iš kiekvieno krašto ren
kama. Pagal jį seimą sudarys 
112 atstovų. Biuletinyje “JAV 
Lietuvių Bendruomenė” Nr. 7 
paskelbta, kad JAV Lietuvių 
Bendruomenei numatomas 41 
atstovas, o Kanadai — 14. Kaip 
žinome JAV LB Taryboje yra 
28 asmenys, kurie nors ne visi 
yra aktyvūs bendruomeninin- 
kai, tačiau šiaip ar taip demo
kratiškai išrinkti. Bet net 13 
atstovų daugiau reikės rinkti 
į PLB Seimą. Taigi jei JAV LB 
Taryba visus savo narius išrink

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

M WOEP atotlea — Banga 1890 
PTRMAD1KNIO rak. nuo 7—* ». 
NUO PIRMAD. IKI PENKT A.

8:46 Iki 9:10 vai. ryge 
Sr.ftTAD 8:10 Iki »:S0 ryte 

SF.KMAT). A:80—«:S0 v. r. U atottea 
WOPA — 1400 kll.

7188 So. MAPLEWOOD AVB. 
Chlcago 21, III. HEmlock 4-8418

Jci tenka kentėti nuo užkietėjusių

KORNŲ (nuospaudų)
Ir nuotrynų, tai vartokite naujų 
ir skabų .skausmų naikintojų 
X - TT. Ronkiitė kainuoja tik 
81.00 Jūsų apj linkta dnigštoryje.

Galima gauti Šiose, vaistinėse: 
Union Drugs, 8489 8. Halsted 
Prėskus, 11012 8. Mlchlgan 
48rd St. Store. 2788 W. 48rd 
J & J. 2587 W. 69th 
Charles, 8480 S. Kedzle 
Nieks, 8568 S. Kedzle 

Archer Blg Store, 4193 S. Arčiu r 
C ragi n, 6100 Grand Avė. 
Roman'*, 8000 W. 69th 
Maranda's, 2669 W. 68rd 

Vanek, 8010 W. 28th St., Cicero 
IMrgls, 2428 W. Marųuette Rd. 
Chochola, 8758 W. 28th 8t.

J. G. TELEVISION 00. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

ŠIENLIGĖ PUOLA!
Vėsintuvas su geru filtru — išganymas

NUOLAIDA LIG 1/3
2512 W. 47th St. Tol FRontiet 6-1998

Atdara kasdien lkl 6 vai., plrmad. Ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

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

Gauta nauja siunta vilnonių angliškų medžiagų. Didžiausias 
pasirinkimas siuntimui | užsienį, taipgi ir savam vartojimui.
Geriausios ANGLIŠKOS ir “Worstead” MEDŽIAGOS 

KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra $9.80, dabar už jardą tik ........................................... $4.50

Visokiausią pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas, 
crepe šilkas, plaunamas “Sil-O-Shan”, “ontiąne taffo- 
ta” paprastai $1.98, dabar tik ............................................... 98c

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

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertis iki 

$2.98, tiktai .............................................................................. $1.39
Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik $1.09 

Atvykite j STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek
viei.u pirkiniu viri $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 

**io dovana-
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotaikoms “laces”, satiną, taffstą, “brocades”, Shantung ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigiai 
kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

Prašome aiškiai įsidėmėti adresų — ĮSOS NO. UNION —, nes Strtn 
Teztlle yra tik Aloje vietoje ir Jokių skyrių neturi.

I blokas į rytus nuo Halsted St., 1% bloko | pietus nn<> 

Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje Iki 5:30 vai. vok. 
Oi MOnroe A-8152.

ki atstovai turėtų didesnį pasi
tikėjimą ir kalbėtų ne grupi
niais ar partiniais, bet visų lie
tuvių reikalais.

5. Nežiūrint kokiu būdu JAV 
LB atstovai bus išrinkti į PLB 
Seimą, reikia neužmiršti bent 
penkias vietas rezervuoti nau
jos JAV LB Centro Valdybos 
ir Tarybos prezidiumo nariams, 
nes dabartinės Tarybos ir Cen
tro Valdybos kadencijos baigia
si 1958 m. vasarą, o seimas į- 
vyks tik rudenį. Nelogiška ir

Baigdamas pabrėžiu, kad šis 
straipsnis daugiausiai liečia 
JAV Lietuvių Bendruomenę, ta
čiau daug kas tinka ir kitiems 
kraštams.

Skelbkites "Drauge”!
VIKTORO K O Ž I C O S 
Lietuviška gazolino stotis ir šute 

taisymas

Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 8. WE8TERN AVB. PR 8-9668KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. rVAlbrcok 5-7670 ir 

GIbson 8-4938
• Generalls kontraktorlus nau
jų namų statybai, (vairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime dldel} patyri
mų namų statyboje. • Patvs 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavlmai nemo
kamai.

STATYBAI 

IR NAMŲ 

PATAISYMUI 

PRISTATOM 

Visokių Rūšių 

MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITWINAS. Pres.

3039 So. Halsted St.
TeL VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai.

Raštinė atidarą kasdien nno 

8 vai. ryto iki 0 vaL vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

NUO U2SISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU 2AIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENU, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai! ramiai sfidftti Ir naktimis 
miegoti nes Jų užslsen6Juslos žalždoa 
nležBjimų ir skau-’^Jlmą senų atvl 
ru ir skaudžių žaiždų uždekite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypat.byes palengvins Jusu skaudSJI 
mų Ir galSslte ramiai miegoti nak 
t( Vartokite • Jų tapgl nuo skau 
džlų nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos P80RIA- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimų Ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su 
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšlmų 
tarpplrščiu. Yra tinkama vartoti nuo, 
džlūstančios suskllslos odos dedlr 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų Ji yra gera gyduolę nuo iš
viršinių odos ligų- Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et., 81.26, ir 28.60.
Pirkite valstlnBseChl- 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee. Wisc., Ga- 
ry, Ind. ir Detroit, Mi- 
cbigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order (

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy SU Chlcago 64. 01,

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% !
Instaliavimas Ir garantija nemokamai

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

PARDUODAME IR TAISOME

J

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

Taip pat didelis pasirinkimas nanjanslų ir moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių ir kt.

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

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

1,1 ;i*. rugpjūčio 28, 1967

( Sąžinės, švietimo, kalbos, su
sirinkimų laisvė yra svarbieji 
demokratijos pagrindai, ir jie 
visi būtų panaikinti, jeigu spau
dos laisvė būtų panaikinta.

— F. I). Roosevelt

M O V I N G
A BENIULIS atlieka įvairius 
^erkraustymus bei pervežimua 
* tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075 <■

-virvsiv.jutJV5JU.JT.JV-* JVCJRJVLJK J*

Š
js

Gyvenimas — jaunystėje yra 
klaidžiojimas, subrendimo amžių 
je — kova, senatvėje — apgai
lestavimas. _ B. Disraeli

dažymas
dekoravimas

VL. VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

(vairiomis dažymo-dekoravl- 
nio technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, SALES, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
Iš vidaus ir iš oro.

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

7144 S. SACRAMENTO AV. 
Tel. PRospect 8-2215 ..

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

J
Atliekame didelius ir ir\žus automobilių remontus. Lyg-ininrum, da

žymas, Elektrinis sūliedinimas Parduodame automobilių dalis 
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stone vlčlns, Sav. 
2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)

Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

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.

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

2202 WEST CERMAK ROAD Vlrginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

J?

FMIDLAND
mokaioe

0įviden<te 1 Savings and Loan*,^.., 
Association

. RmSUREOI

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
. SAUGIAUSIA IR 
2 PELNINGIAUSIA 
S TAUPYMO 
? BENDROVĖ

4038 Archer Avenue ui. la3-&7» 
AUGUST SALDUKAS rr.zld.rvt.

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

%

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS ANO L0AN1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN ASS'N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo Calilomia Avė.

CHARLES ZEKIJS, Sekretoriua

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

I
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LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GI MANTAS

Lenkai ir paminklas Jogailai
Tik mes, išeivijos lietuviai, 

pernelyg kukliai kasmet pamini 
me Žalgirio mūšio sukaktį, bet 
tiek mūsų kaimynai lenkai ar 
net ir svetimųjų valdomoje da
bartinėje Lietuvoje, 1410 m. lie 
pos mėn. 15 d. buvęs įvykis mi
nimas gana plačiai. Ir šiais me
tais apie tai buvo kalbėta per 
Vilniaus radiją. Tuo tarpu to
kie Amerikos lenkai įstengia 
net Jogailos garbei pastatyti 
paminklą (Centraliniame Par
ke, New Yorke, prie 79-osios 
gatvės, ties Belvederio vardo 
ežeru). Dabar tik jų tarpe eina 
ginčai kokį tinkamiausią užra
šą iškalti to paminklo papėdėje. 
Pagaliau, po ilgų svarstymų, 
lenkai parkų departamentui pa
siūlė sekančio turinio įrašą. 
“Wladyslaw Jagielo, King of 
Poland, Grand Duke of Lithua- 
nia, 1386—1434, Founder of a 
free Union of the People of East 
Central Europe, Victor over the 
Teutonic aggressors at Grund- 
wald, July 15, 1410”. Visas tas 
lenkų sumanymas New Yorko 
miestui, kaip apskaičiuojama, 
kaštuosiąs apie $350,000. Visa 
būtų gera, juk Jogaila, lygiai, 
kaip ir Vytautas Didysis, tik
rasis kryžiuočių nugalėtojas Žal 
giry, abu yra lietuviai, bet, tie
sos ir istorijos vardu,- net nejau
ku darosi, jog milionams ame
rikiečių Žalgirio mūšio perga
lėtojų pristatomas Jogaila. Ar 
tuo klausimu, tokios gausios ir 
veiklios lietuviškos organizaci
jos New Yorke (jų tarpe ne
mažą pačių centrinių, svarbiau
siųjų) tikrai neturi ką pasaky
ti New Yorko parkų departa
mentui?

Mūsų trispalvė virš Detroito
Pažįstamas latvis laikraštinin 

kas atsiuntė įdomią nuotrauką: 
gražiomis natūraliomis spalvo
mis dangoraižių fone virš Det
roito miesto rotušės šalia ame
rikinės laisvai iki pusės stiebo 
nuleista plevėsuoja ir lietuviška 
trispalvė. Šitaip tas amerikinis 
didmiestis pagerbė pavergtąją 
Lietuvą ir kartu prisiminė bai
siuosius trėmimus sovietų įvyk
dytus 1941 m. birželio mėn. Vė
liava buvo iškelta ištisą savai
tę laiko. Šis tikrai neeilinis su
pratimo bei draugiškumo frios- 
tas lietuviams, parodytas to 
miesto majoro ir miesto tary
bos, visų lietuvių turėtų būti i 
tinkamai priimtas ir įvertintas.

Vėliava augštyn kojomis
Tuo pat metu, kai net ameri

kiečių pareigūnai žino, kokia 
tvarka eina mūsų tautinės vė
liavos spalvos, jūsų bendradar
bį informuoja iš X. vietovės, 
New Yorko valstybėje, apie vie
ną kuriozą, kurio, deja, jokiu 
būdu negalima nutylėti. Minint 
“baisųjį birželį”, kuriame daly
vavo gana gražus vietos lietu
vių būrys ir publikoje, be eili
nių piliečių, matėsi visa eilė 
buv. Lietuvos valstybės parei
gūnų, jų tarpe vienas generolas, 
try3 pulkininkai, eilė tarnauto
jų, visą minėjimo metą lietuviš
koji trispalvė iškabėjo atvirkš
čiai iškeltomis spalvomis.
Al. Gimantas “Tiesos” akimis
Birželio mėn. 19 d. vilniškėje 

“Tiesoje” užsienio spaudos skil
tyse, Viktoras Dausa, cituoja 
gana gerą gabalą vieno mūsų 
rašinio, kuriame buvo kalbėta 
apie pasitaikančius negalavimus 
išeivijos lietuvių spaudoje. “Tie 
sos” autoriui labai patiko kai- 
kurie sakiniai iš minėtojo straip 
sneiio. Jis sako: “Nacionalisti
niai vadeivos mėgsta girtis jų 
diriguojamos spaudos objekty
vumu. Ne veltui juk sakoma — 
gražiai nečiulbėsi — žento netu
rėsi. Tačiau apie tikrovę, nors 
ir pusiau pravertomis lūpomis, 
prasitarė tūlas Al Gimantas. Jis 
rašo: ‘Ir mūsų tarpe turime laik 
raštininkų, kurie bendrai imant, 
gal nestokotų ir gabumų ir no
rų savąjį skaitytoją informuoti 
galimai plačiau, galimai tiks
liau ir maitinti ne pigiomis šen 
sacijom, bet individualia inicia
tyva. surinktomis žiniomis, ta- | 
čiau tuojau susiduriama su vi 
sa eile kliūčių. Mat, mūsajame

gyvenime turime “neliečiamų” 
įstaigų, kurių, paprastai, net ir 
turint pagrįstus faktus, nevalia 
“užkabinti” ir minėti’. Nėra ko 
reikalauti iš Al. Gimanto, kad 
jis pasakytų visą tiesą apie 
šias "įstaigas” ir “asmenis”. Ar 
gi parašysi, kad lozoraičiai ir 
karveliai, kairiai ir Sidzikaus
kai tai žmonės, kurie kiekvie
nam lietuviui švenčiausius jaus
mus ir siekimus — meilę gimtą- 
jam kraštui, Lietuvai pavertė 
turgaus preke, bizniu. Bet ne
galima nepažymėti, kad minė
tasis autorius matomai norėda
mas įgyti popularumą eilinių 
emigrantų tarpe, rašo: ‘kai tik 
bandoma iškelti vieną antrą fak 
tą, kuris rašančiųjų nuomone, 
neturi būti slepiamas ir nuo 
plačiosios visuomenės, jau kai- 
kuriose redakcijos labai jau 
skrupulingai budi, kad tokie ra
šiniai ar bent atskiri sakiniai 
iš viso nepamatytų dienos švie
sos.”

Bet, kad ir šie sakiniai ar aiš
kiai nerodo Viktorui Dausai, 
kad nežiūrint pasitaikančių trū
kumų išeivių spaudoje, bet vis- 
dėlto galimi laisvi pasisakymai. 
Ir lietuvių išeivių spauda seka 
laisvojo pasaulio spaudos tra
dicijas ir tuo būdu, pats V. Dau 
sa, reikia galvoti, randa, progos 
pasiskaityti ir apie jo tiek ne
kenčiamus “lozoraičius, karve
lius, kairius ar sidzikauskus”. 
Vieni laikraščiai, gal juos pa
kritikuos, kiti gal pritars, tas 
ne tiek svarbu, svarbu, kad vis 
dėlto galimi lietuvių spaudoje 
įvairūs pasisakymai, skirtingi 
nuomonių pareiškimai. Bet ar 
tos pačios “Tiesos” kuris nors 
bendradarbis drįs ką nors prieš 
parašyti, na, kad ir prieš palec- 
kius, Sniečkus, naujalius? Dar 
daugiau, išeivių spaudoje gali
ma rasti ir labai objektuvių, ar 
net ir visai teigiamų tam tikrų 
reiškinių įvertinimų dabartinė
je Lietuvoje, jei tik tai priside
da prie lietuvių tautos reikalų 
ir krašto gerovės, bet ar drįso 
toji pati “Tiesa” ar kuris kitas 
panašus laikraštis teigiamai į- 
vertinti bent vienui vieną lietu- 

I vių užsimojimą, na, kad ir Dai-

TARIASI SU ŠNIPU

Advokatas James B. Donovan (kairėje) tariasi su pa
šauktu į teismą savo klientu pulk. Rudolfu Abelių Brookly- 
no federaliame teisme. Abelis, kaip žinoma, yra kaltinamas

MOŠŲ KOLONIJOSE
Cambridge, Mass.

žinutes
Rugpjūčio 18 d, vedė Stanis-' 

lovas Kiškis, našlys, Marijoną 
Piskin, našlę. Sėkmingo gyve
nimo! , •

Pakrikštyta Loreta, duktė 
Mykolo ir Sofijos (Jankauskai
tės) Alejuno.

Rugpjūčio 12 d. palaidotas 
Jurgis Burbulis, senas Cam
bridge gyventojas, šv. Mykolo 
kapuose, Boston, Mass.

Juozapas Šleivis 
rugpj. 16 d. šv. Mykolo kapuo
se su bažnytinėmis apeigomis.

Rugpjūčio 20 d. palaidotas 
Bronislovas Petkevičius taipgi 
senas Cambridge gyventojas. 
Paskutines savo gyvenimo die
nas baigė miesto varguomenės 
namuose.
Parapijos vikarai atostogavo
Kun. Simeonas Saulėnas ato

stogavo liepos mėnesyje tris 
savaites. Grįžo sustiprėjęs ir pa 
ilsėjęs.

Rugpjūčio 4-24 atostogavo 
kun. Juozas Petrauskas. Vieną 
savaitę praleido Chicagoje pas 

palaidotas gimines. Rugpj. 10 d. jis sutei
kė mot. sakramentą savo gimi
naitei.

Vikarams atostogaujant, kle
bonui padeda kun. S. Grigaliū
nas, didelės parapijos klebonas 
iš Montevideo, Urugvajaus, Pie
tų Amerikos. Jis yra kilęs iš 
Lietuvos, Telšių apskr. Jau dau 
giau keturiolika metų jis sėk
mingai darbuojasi toje parapi
joje.

Kvieslys

šnipinėjimu Rusijai. (INS)

nų ir Taut. šokių šventes, Kul
tūros ir Jaunimo kongresus? 
Va, V. Dausai net nebuvo leis
ta minėti tų išeivijos laikraščių 
vardu, iš kurių jis ėmė savo ra
šiny minėtas citatas iš R. Me
delio, Al. Gimanto, V. Meškau
sko, J. Būrelio straipsnelių. Gi 
mes, savo ruožtu, nei kiek nesi- 
bijome minėti “Tiesos” vardo. 
V. Dausa tikriausiai nežino ir 
dar . vieno dalyko — išeivių 
spaudos bendradarbiai, praktiš-

Afrikos katalikai
Afrikoj gyvena 225 milionai 

žmonių iš kurių yra 23 milionai 
katalikų, 14 milionų protestan
tų ir 10 milionų kitokių krikš
čionių. Jeigu ne misionieriai 
vykę praeitą šimtmetį į Afri
ką, tai visa Afrika būtų šian
dien musulmoniška.

Didžiulės statulos
Ekvadoran atsiųsta iš Ispani

jos trys didžiulės Šv. Jėzaus

ĮAUGO
Didysis Metinis

IŠVAŽIAVIMAS!
kai rašo kaip ir veltui, jei ne- j statulos, kurias pagamino žino- 
skaityti keletos laikraščių mo- mi skulptoriai: Juan de Avalo,
karnų tik simbolinių honorarų. 
Nežiūrint to, toji pati spauda 
yra gyva ir klęsti. Nėra abejo
nės, jog V. Dausa už savo ra
šinio kiekvieną eilutę (trys il
gokos skiltys) bus apmokėtas 
nustatytąja kapeikų suma ir vi
sas honoraras sudarys kelioli- 
ką dešimčių rublių. Žinoma, tas 
jau gali sudaryti neblogą pas
katinimą ir toliau rašyti, tuo 
tarpu išeivių spaudos bendra
darbių absoliutinė dauguma ra
šo tik iš paprasto idealizmo. Ži
noma, tas faktas juk bus taip 
sunku suprasti mūsų oponentui 
ir jo draugams Vilniuje.

Joze Planes, Pablo Serrano.

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJA

RHEEM

LOVVBOY
ŽIEMINI

AIR-COND1TIONER
•

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

GAŽU AR ALYVA

KHX}060<KKXKXXX>0<KXXK>00000<)

RADIJUKAS = 
— LIETUVON

Naujausi, maži, lengvi Transistori- 
niai (be iempų) radijo aparatukai, 
labiausiai tinka siųsti į Lietuvą. La
bai ekonomiški; ilgai veikia iš pigių 
baterijų, kas itin tinka kaimo sąly
gose.

Jautrūs, selektyvūs ir labai galingi 
pagal savo dydj.

Užeikite Įsitikinti Į šią modernišką 
elektronikos krautuvę. Čia rasite taip 
pat didelj pasirinkimą ir kitokių ra
dijo aparatų: vietinių ir importuotų.

Viskas garantuojama.

TULVISĮOn
Csales - Service)

Hav. Ink. A. HFMFNAb 
3321 8. Halsted — CLiffsIde 4-6665 

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

(XX)0<KXX><XK><K><><KX)(K>CKX)O<K>0

Duoną far įvairias skoningas 
bulkutes kepa

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

Tel. CLlffslde 4-6376
Pristatome } visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame 1 visus artimuo
sius miestus.

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(IncorporatedJ

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2665 WEST 47 th STREET LAfayette 3-10*3

B. R. Pletklewicz, prez.: E. K. Pletklewtea, aekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkam* 

valstybės bonus. Taupytolams patarnavimai Bemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaita Uandlen. Apdrausta Iki •10,004) 

plrmad. Ir kėtvlrtad. nuo 9 iki 8 vai.Darbo valandos: pirmad. Ir 
antr ir penk 9 Iki 8: treč uždaryta

nuo 9 Iki 8 vai. vakaro 
nuo 9 Iki vidurdieni* •

UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Knyga įdomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C.

Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau
nama “Drauge’ 4545 West G3rd Str., Chicago 29 III. 

Kaina $1.50
A

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Ocero, III.

TOwnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

PERKRAUS TAU
B A I. I) U S 

Vietoje ir iš toliau
K. E I D U K 0 N I S

2313 VV 91 st St., Chicago, III. 
Tel l’Kescott 9-2781

13 ARTI IR TOLI BAlDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nanjae specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
•047 W. 67tb PI., Chloago,

III. WAIbrook 5-8063

Pirmadienį (Labor Day), rūgs. 2 d., 1957 m.
OAKS (SLOVAK) GROVE

11900 Archer Avė., Lemont, III.
DRAUGAS paprastai suruošia tik vieną metinį pikniką ir 

tas būna pats didžiausias iš visų Chicagos apylinkė piknikų.
DRAUGO metiniame išvažiavime Chicagos ir apylinkės 

lietuviai pasimato su seniai matytais bičiuliais bei giminėmis.
—. Gražusis ir didysis Oaks daržas turi daugiau patogumų , ir 

erdvės negu bet kuris išvažiavimų daržas Chicagos apylinkėje.
Don Varnas Amerikos Legijonierių Postas patarnaus prie 

bufeto ir nrižiūrės automobilių pastatymą.
DRAUGO išvažiavimo programoje bus išpildyta "DRAUGO 

RADIJO VALANDA", kurioie dalyvaus žum. Vladas Butėnas, 
Alb. "Valentinas ir dr. S. Aliūnas.

Ona Viržintienė, Ann's Restaurant savininkė vaišins susi
rinkusius svečius.

Gros skambus B. Jonušo orkestras šokiams ir bus nuola
tinė programa, kuri paįvairins dienos įvykius.

S. Metriks, Farm Foods krautuvės savininkas pardavinės 
p. Andrulio Michigan Farm surius.

Įžangos biletams bus piniginės ir prekinės dovanos.
Autobusų tvarkraštis: ‘

1l;00 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčios;

11;30 vai. ryte ir 2; 30 vai. p.p. išvažiuoja nuo Aušros Vartų 
parapijos bažnyčis;

12;01 ir 3;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Antano parap. bažn.; 
11; 00 vai. ryte ir 2; 00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Kryžiaus

parapijos bažnyčios;
11;30 ryte ir 2;30 vai. p.p. išvažiuoja nuo Nekalto Prasidėji

mo parapijos bažnyčios;
11;30 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo Gimimo Pane

lės Švenčiausios parapijos bažnyčios;
11;00 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo*šv. Jurgio pa

rapijos bažnyčios.
6;30 ir 7;00 vai. p.p. autobusai išvažiuoja į Chicagą.

T

Kviečiame lietuvišką visuomenę į šį metinį išvažiavimą.
DRAUGO IŠVAŽIAVIMO RENGĖJAI

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikflrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų nafinmo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję tanpinins pas mus gausite ne tiktai saugumą — ją 
spdrandimą iki $10,000.00, sugiltą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

Lietuviai gyvenantieji nž Chicagos ribų, nežiūrint kanoje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paitu.

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

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

Vtdsra: pirmadienį ano lt (ld 8, antradieni Ir penktadienį nno 9 ūd 4, ketvirtadienį nuo 9 Iki 3.
Trečiadienį uždaryta viaą dieną, e žežtadlenį nno 9 Dd t valandos po pietą.

f
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Rochester, N. Y.
Sekmadienio popietė gamtoje

Rugpjūčio 11 d. sekmadienio 
popietę Rochesterio ateitininkai 
praleido drauge, susirinkę j me
tinę kuopos gegužinę. Graži ap
linka Mendon Ponds parke, sau 
lėtas oras, akordeonas, dainos 
ir žaidimai dėdės Šamo “karšti 
suniukai” ir šalti gėrimai vi
siems palaikė puikią nuotaiką.

•
Ateitihinkų šeimos buvo pil

name sąstate. Įvairus buvo da
lyvių amžius: jauniausia — 7 
mėnesių Aušrelė Puodžiūnaitė 
o vyriausia — apie 60 metų (O. 
Pupininkienės motina). Visi čia 
buvo užsiėmę ir linksmi. Ir vai
kai, kurie dar antrą ar trečią 
gimtrfdienį švęs, ir vaikų darže
lio bei pradžios mokyklos “stu
dentai”, ir gimnazistai, ir tik
rieji studentai, ir pagaliau žmo
nės su profesijomis.

Akordeonu grojo E. Vasiliaus 
kas, baigęs Vasario 16 gimnazi
ją Vokietijoje. Dainų užvedėjais 
buvo K. Mačiulis, P. Puidokas 
ir B. Krokys. Vyriausiais kvad 
rato organizatoriais buvo K. 
Bulsięnė ir dr. Stankaitis. Ge
gužinei puikią vietą parinko L. 
Reivydas, Jr., ir E. Vasiliaus
kas. i

Trumpai
— J a nė Poškutė A. m. rug

pjūčio 31 d. išteka Montrealin 
už Kęstučio Lapino. Jungtuvės 
bus 10 vai. Aušros Vartų para
pijos bažnyčioje Montrealyje. 
Vestuvių vaišės — pas dėdę Le
oną Barauską. Jaunoji priklau
sė Rochesterio LB chorui, vei
kė su skautais ir priklausė vie
tos studentų skyriui.

— Dom. ir Ver. Rovai par
davė savo namą Dudley gatvė
je, kuriame jie išgyveno 46 me
tus. Namą nupirko vėl lietuvis 
Jonas Kazakevičius. Rovai iš
sikelia gyventi į New Jersey, 
kur gyvena jų dukterys — Iza
belė Rovaitė - Vileitienė ir dr. 
Karolina Burokienė. Veronika 
Rovienė yra organizatorė Šv. 
Marijos Pašalpinės Draugijos 
ir ilgametė jos pirmininkė. Drau 
gija ir ligšiol gyvuoja labai 
gerai ir turi sutaupiusi daug pi
nigo. D. Rovas priklauso Šv. 
Petro ir Povilo bei Š.v. Jurgio1 
pašalpinėms draugijoms ir yra 
buvęs tų draugijų valdybose. Ir 
išsikeldami kitur gyventi Rovai 
pasilieka tų draugių nariais.

— Robertas Sherelis turi di
delius ir judrius prekybos na
mus prie lietuvių Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčios, Hudson Avė. 
R. Sherelis yra muziką mylintis 
žmogus ir pats groja smuiku. 
Prie savo prekybos namų įtai
sė garsiakalbį, per kurį popie
tinėmis valandomis ir vakarais 
duoda daug lietuviškų ir ukrai- 
nietiškų plokštelių muzikos. Ka 
dangi šiame rajone gyvena ne
mažai lietuvių — smagu girdėti 
lietuviškų dainų garsus, sklin
dančius ramiais vakarais, kai lie 
tuviai po darbo dienos ilsisi sa
vo gėlių darželiuose, gonkose ar 
sodeliuose.

— Sofija ir Vladas Obaliai 
aktyviai reiškiasi LRKSA ve
damajame vajuje, jieškant nau
jų jaunų lietuvių narių šiai or
ganizacijai. V. Obalis yra šios

MALDA K N Y G E

Jaunuolių Maldos
• Kurią paruošė

Kuri. P. Kirvelaitis
i

Kaina $1, $1.75 ir $2.50
Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

’ CMcago 29, III.

riaus pirmininkas. S. Obalienė 
šiemet atstovavo Rochesterio 
skyrių Baltimorės suvažiavime.

B. K.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomi — 1) JUSTINAS MA

TUOS AITIS, kilęs iš Būblelių vai. 
GyvenoPhiladelphia miesite. Buvo 
žinių kad sunkiai sirgo ir guli Phi- 
ladelphia State Hospital. Jieško 
io motina. 2) AGOTA VILKIU
KĄ IT YTE, ar BALCIUIČAITYTE 
ištekėjusi už Prano Kalvaičio, ki
lusi iš Meištų k., gyveno Cleveland, 
Ohio, jieško sesuo Elena. 3) JO
NAS GIRDAUSKAS, s. Juozo Ir 
jo šeimos nariai, kilęs iš Šakių 
vals., Melninkų km., gyveno New 
Britain mieste. Dirbo kaip notaras. 
Jieškomi asmenys prašomi atsiliep
ti, ar žinantieji ką nors apie juos 
pranešti — Pranas Račiūnas, 2229 
W. 67ith St., Chicago 36, III.

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

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijai piešė See. Merce
des. 48 pušį. Kaina $1425. Pinigus ir 
užsakymas siųsti:

“DRAUGAS”
4545 W. 8Srd Street, Chicago 29, 111.

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGO. nj.TNOlS

organizacijos Rochesterio sky- 1.000 M. SUKAKTIES PROGA
Prancūzijoj Liurdą aplankė 

5,000 ukrainiečių, visi iš Vaka
rų Europos, prisimindami 1,000 
m. sukaktį nuo jų krašto grįži
mo į krikščionybę.

Gaus mokslo laipsnius .
430 Chicagos universiteto 

studentų gauna bakalauro arba 
augštesnius mokslo laipsnius šį 
penktadienį.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
VILNONES MEDŽIAGOS VER

TINGOS LIEKANOS vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams, kelnėtus 
ir sijonams.
užtrauktukai (Zippers).

NEW DE LUXE citatom built 3 
bedrooni honies. 5 Model Hoines open 

Pamušalai — siūlai — I for inspection 2 to 6 P.M. Lot 50x125 
Siuvėjo ir Į Ali inprovements, flood ęrotected 

basements. *21,600 — *23,500. 87th 
and Tullą. 5100 West. See Johnson 
Bullder. Open daily evenings, Sun- 
days 2 to 7 P.M.

Hllltop 5-0198

siuvėjos siuvimo reikmenys.

WELLS THKTU
8 So. Wells FR 2-6725
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Dėmesio! naujai atvykusieji lietuviai

Chicago je ir apylinkėse

Visi kurie jieškote arba nesate patenkinti 
dabartiniu darbu.

OMNIA ENTERPRISES 
EMPLOYNfENT SERVICE
Darbo agentūra įgaliota State of Illinois

Mes rūpinamės rasti darbus žmonėms iš Europos atvy- 
kusiems.

Mes galime jums rasti darbą, su didesniu atlyginimu 
ir geresnėmis darbo' sąlygomis.

, Mes susisiekiame su virš 500 firmų Chicagos apylin
kėj, kurios sutinka duoti jums darbą ir gerą at
lyginimą.

Koks bebūtų jūsų išsilavinimas užeikite aplankyti mus 
ir sužinokite kiek mes galime jums padėti.

Atdara kasdien nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak.; iki 9 
vai. susitarus, šeštad. nuo 12 vai. iki 5 vai. popiet.

Telefonas FRanklin 2-3676 

Omnia Enterprises Employment Service

Room 1115-1117 64 W. Randolph Street

Chicago I, Illinois

LABOR DAY SPECIALS

Stephens Liquors
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės)
Choro vedėjas

K. Steponavičius. Telefonas LAfayette 3-1933
savininkas

BISQUIT, FRENCH GOGNAC Fifth M.98
GRAIN ALCOHOL 190 Proof 5th $4.85

DASILVA, portuguese brandy
10 mėty senumo 5th $3.89

ASBACH URALT — Vokiškas 5th $5.B9
DUJARDIN BRANDY ° 5th $5.69

VIETINIS BENEDIKTINAS 5th $3.59
IMPORTUOTAS ” 5th *7.29

IMPORTED ITAL.IAN VERMOUTH Quart J -| 29

IMPORTED FRENCH BORDEAU 5th 98c
SKAIDRIOJI 5th $3-29

MIDUOLIS $3.59

KRUPNIKAS, lietuviškas receptas 5th $3.49

ZUBROWKA — su importuota žole 5th $3.79

IMPORTUOTAS VOKIŠKAS ALUS
Deže 24 būt. $5.97

PAS MUS PASIRINKIMAS DIDŽIAUSIAS, 
KAINOS PIGIAUSIOS

DIDELIS PARKING IX)T DEL KLIENTŲ

" lA TOLI IR ARTI
NAUJI /HUSU TAOKAI-NAUJAUSI KNAUSTSIAO INUSM 

Hjeų MSTŲ ASrrUNSAS-A/UUS t# S&MN6AS AATAANAHNAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tai. WAIUm>I' 5-9209

REAL ESTATE

MAKųi'OTTK PARKE. MOKINIAI: 
2 po 4 k., rūsys. »2«,000. Geras 
mūro bungulow, 5 k., guzh šilti. 
*18,000.

541 h ST.
5 ir 3 k. 
*23,000.

UŽ KĖDŽIŲ. 9 m. mūr 
Platus sklypus. Uiftažas.

KITUR — Mūr. 3-jų butų (6-4-3 k.) 
Rūsys, centr. šild. naujos inoil. vo
nios, *18,500; mūras 3-jų butų po 
4 k. Ir taverna, rūsys, vonios, *12,500; 
mūr. 4 butų, rūsys, pastogė, *16,500,

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

AUKSINES PROGOS!!
įmokėdami *5,000 grynais galite 

pirkti:
5247 S. Sawyer, 4 ir 7 kurni).
(1343 8. Kostner, 6 kamb. mūr.
592(1 S. Tripp,‘ 2 butų mūr. priek.

TAIP PAT
Groaerlų kinutuvč ir 2 butų mūr. 

Krautuvė uždaryta dėl ligos. Turi 
parduoti — už $21,750, gera proga 
greitam pirkėjui. Raktai yra adresu 
4120" W. 63rd St., raštinėje. l’O 7- 
0455, Steve Gerlich.

PALOS TOWNSHIP
Sav. turi persikelti dėl tarnybos, 

parduoda mūrinį “ranch” namą., 1 
m. senumo. 3 mieg. kamb. Didelis 
saiionas, “tile” vonia, modern. virtu
vė-valgomasis. Pilnas rūsys, sausas. 
Kaina *19,900.
šaukite Jnlien tel. CEdarerest 3-707(5
WILLIAM C. GROEBE & CO.,

REAI/TORS 
12211 S. Harlem Avė.

PALOS HEIGHTS, ILL.

INVESTUOTOJŲ DĖMESĮUH
25 butų, apylinkėje 79th ir Ash

land, moderniškiausias namas apy
linkėje! Nuomų neša virš *29,000 į 
metus. Galima pirkti įmokant *50,000 
grynais!

TAIP PAT
Kampinis <5 butų, dviejų augštų 

mūr., arti Ashland ir 71st St. Našlė 
I turi parduoti. Kaina tik $56,000. 
i Skambinti PO 7-0455, Steve Goriicll.

PARDUODA — SAVININKAS St. 
Mathevvs parapijoje. Pajamų namas. 
2-jų augštų, akmeninis priekis. 7 bu
tai, beveik visi apstatyti, gazu apšild. 
garu. Garažas. Galimos metinės paja
mos *7,200. Tik *5,000 įmokėti. Pil
na kaina *22,500. Pamatę įvertinsite. 
3Š32 W. Fulton Blvd. KE 3-8745.

PARDAVIMUI

BALDAI IR KITI DAIKTAI. Bar- 
genas. Savininkas parduoda: 3 k. 
baldus, truputį vartoti; G. E. skal
biamoji mhšina, žalia, “sponge rub- 
ber” sofa, didelė dviguba lova. ir 
"box spring”, didelė mahogany ko
moda su apvaliu veidrodžiu, geltonas 
chrome virtuvės stalas ty 4 pritai
kintos kėdės, žali kilimai ir kiti na
mų apyvokos dalykai kaip tai: in Miesto vanduo ir kanalizacija. Ber- 
dai, puodai, keptuvas, patalynė ir J žjnės spintos. Kieto medžio grin- 
t. t.. Pamatę įvertinsite. Parduos vis- i jl.r Pamatę įv 
ką už *325. 525 N. Claremont, arba 
skambinkite CAnal 6-0788 susitari
mui.

ĮSIGYKITE DABAR

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubą ii 
įmokėdami 5 do^ metinio mokesčio 

mes įgaliname per vienerius nletuF 

pasirodyti kelioms naujoms gerai pa 
(rinktoms liet. knygoms įf tuo pačia 

uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa 
sirenkame už 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na-\ 
riais -— lietuvybės kalviais gali būti 

visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

4545 W. 63 St., Chicago 29, UI

Perskaitę
kitiem#!

‘Draugą” duokite

924(1.

HELP W ANTED — FE MALĖ

IMMEDIATE OPENINGS!
REGISTERED 0R GRADUATE NURSES 

WITH L0W COST OF LIVING 
W A D E N A UNION HOSPITAL

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

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

WADENA, SASKATCHEVVAN, CANADA

WE URGENTLY NEED
G IRLS —WOMEN

LIGHT ASSEMBLY WORK
Experience not necessary. — Will train 

5 day week. — Good Pny. — Working conditiona ar excellent. 
Permanent positions. Many oompany benefits. Good transportation. 

APPLY TODAY

THE M U T E R C O.
1255 S0. MICHIGAN

SEE MRS. IIILDFJiARDE TRAVER

Trečiadienis, rugpjūčio 28, 1957

CLASSIFIED AND HELP W ANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE________ HELP WANTEŲ — MEN

I a. 4 k.. 11—3, gar., dili. skl. >17.000 
Mūr. 5 k. 1 k. virš. 1 k. rŪH.$22.000. 
Mūr. 2 |M) 5 k. 2 aut. gar. >24.000. 
Med. 1 a. 5 k. 11 4 k. Alna- >11,MO 
Mūr. nam. 2 |>o 5 k. Ir 2 beta. >24,300 
Mūr. 2 po 6 k. 2 auk gar. >20,000 
Mūr. naujas 3 erd. mieg. >22,*00
S.A. AGLINSKAS Real Estate
2432 W. 69 St. HE. 4-8292

BRIGHTON PARKE:
Med. 3 butai: 6, 4 ir 3, skiepas, ga

ražas, 30 p. sklypas, dujų pėdais 
Šild., visi butai, 135 paj. ir sav. bu
tas, 39 ir Francisco apyl. Kaina 
*19.900.

Mūr. 2 po 4, 27 p. sklypąa pėdais 
šild., gera vieta Kaina *18,500.

GAGE PARKE:
Žavinga rezidencija: 7 kmb. dvi vo

nios, daug rūbinių, vieta Knygynui, 
vteranda, visas namas nauiai deko
ruotas, 60 p. sklypas aptvertos ap
link tvora, puikiai įrengtas sklypas. 
Namas kaip naujas. *37,000.

MARQUETTE PARKE:
Puikiai atrodantis, patogiai su

tvarkytas 2 po 6 ant 50 p. sklypo, 
centr. alyva šild. atsk. pompos kiek
vienam butui. 160 paj. už vieną bu
tą, rinktinė vieta

KITUR:
Med. 2 po 6 69 ir Laflin apylinkė

je. Ne toi Marąuette parkas, vienas 
butas atremontuotas, tuoj galima už
imti, mažas įmokėjimas. Proga.

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

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-ENSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 Weet 51 St 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.) 

TIK $19,000
6 kamb. mūr. 10 metų rezidencija. 

Vienas blokas nuo Marąuette Parko, 
šildymas alyva. Ištaisytas rūsys. Ap
sauga nuo potvynio. A. Katilius.

RINKTINIS, NAUJAS, MŪRINIS
5 kamb. namas. Be to, skoningai 

įrengtas rūsys gyventi su virtuve. 
Gazo šildymas. Kilimai. Daug priedų. 
Geležinė tvora. Garažas. 2 blokai į 
vakarus nuo Marąuette Parko. 
*25,900. Volodkevičius.

30 MIN. KELIO NUO ČIKAGOS
Busas sustoja prie namų. % akro 

žemės ir 4 metų 5 kamb. med. na
mas. Alyvos šildymas. Graži ir rami 
apylinkė: *14,000. A. Sirutis.

$358. PAJAMŲ Į MĖNESI
Mūr. 4 butų namas West Side. Dvi

gubas mūro garažas. $15,500. A. Rėk
laitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

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

BARGENAI!!!
OAKLAWN APYLINKĖJE

Nauji “ranch” namai, 3 mieg. kmb.

dys. Med. papuošimai. “Wardrobe 
spintos. Sklypai 79x129 pėdų. Baž
nyčios, krautuvės* ir transporta- 
cija.

Kaina $13,750 
su prijungtu garažu 

.Kaina $13,250 be garažo
ŽEMAS ĮMOKĖJIMAS

GAGE PARKE
I 2-jų augštų mūr. 5 ir 6 k. su 3 k 
modern. įrengtu butu rūsy. 2 autom, 
mūr. garažas. Atsineškite rankpini
gius. Pilna kaina *26,500.

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

apačioje, 4- k.> butas viršuj. 50 pėdų 
5600 W. 87 ST., OAKLAWN, ILL. I2&00.' 2'JU auton1, garažas Kalna

3-jų augštų mūr. 12 po 6 k., duo
dantis pajamų į metus *12,240. Par
duodamas už netikėtiną kainą *65,009

KITUR. 2-jų augštų mūr. Liąuor 
store ir baras 1-me augšte. 8 k. bu
tas antrame augšte. Apyl. 68-ta ir 
Ashland. Biznis veikiantis nuo 1919. 
Savininkas verčiasi kita profesija. 
Kaina už namą *24,000.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VI R P * S Rnl Eslato

V E R N O N 
W O L F F

Realtor

ATDARA SEKMADIENIAIS
HILLTOP 5-6221 
GARDEN 2-0709

Savininkas parduoda PAJAMŲ 
NUOSAVYBĘ West Pullman apylin
kėje Šv. Petro ir I’ovilo parap. 2 na
mai ant 40 x 256 pėdų. 2 butų namas 
priekyje -r- 1-me augšte 6 kamb. ir 
"breezeway”, "tile” vonia, rūsy mo
dern. raštinė. 2-me augšte 4 kamb. 
ir didelis porčius, autom, alyva apš.. 
“paved drive". 2-jų augštų namas už
pakaly — 24x36 pėdų; prijun 
garažas—19x27 pėdų. Autom, a 
apšild. Vieta tinka mažam kontrak

MAKQUETTE PARKE, mūrinis. 4
kamb., kambariai pastogėje (attic) BOY 18 OR 19 YRS.,f for Įieriiia- 
ir įrengus rūsys. Žieminiai alumlni- 
jaus langai ir sieteliai. 154 autom.
garažas. laibai gražiai ir tvariai ui- 
laikytaa. Našlys priverstas parduoti. 
Labai reta proga Įsigyti tolų pulki) 
namą. Ui namo patvarumą garan
tuojame, nes buvo mūsų statytas 
Reikia būtinai pamatyti, kad galėtu
mėte įvertinti. Arti 72nd ir So. Whip- 
ple Street.

Marąuette Parke, kampinis mūri
nis naujas, gelsvų plytų. 2 butai po 
6 kamb.; i—4 kamo., 38 pėdų skly
pas. Pilnai Įrengta pastogė (attic), 
2 automb. mūrinis garažas su auto
matiškai atsidarančiomis durimis. Vi
sus namas nepaprastai gražiai ir mo
derniškai Įrengtas. Savininkas dėl ki
tų Įsipareigojimų priverstas parduoti 
nebrangiai. Tokis pirkląys retai pa
sitaiko. Nedelskite ir susitarkite tuo
jau pat tuos namus apžiūrėti.

Brighton Parke, mūrinis. 2 butai 
po 5 kamb. ir 1—4 kamb. Uždaryta 
veranda. Mūrinis i automob. gara
žas. Pirmas aukštas visai naujai Ir 
moderniškai pertaisytas. Pašaukite 
telefonu dar šiandien ir būtinai pama
tykite šį namą.

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaskl St.

Telef. LUdiov 5-5900 j
p GOODS STORE
J 215 W. Jackson Blvd.

Med. bung. 6 k. 3 m. garažas, pil-*j------------------------------------------
nas rūsys, skl. 32 p., cent. šildymas. 
$13,500. BUILDING & REMODELING

4 m. senumo mūr. bung. 6 kamb.,

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy-į 
;mo, pertvarkymo (remodeling) darbai I

VACYS PETRAUSKAS
BU1LDING CONTRACTOR 

j 4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. i 
Į Tel,: YArds 7-9675 arba CL 4-7450J

platus sklypas — puikiai {rengtas. 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg., šild. gazu, 

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

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CIŠffside 4-7450; Res. 

YArds 7-2046

000000000000000<X>4>0<X>00000
KADA NORITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės J

SOPRYOH REAL ESTATE 
•407 S. Kedzie Avė. WAlbrook 5-3216
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS 

oooooooooooooooooooooooooot

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SAIzES 

REpublic 7-9400

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tel. PRospect 8-5454

Insurance, Notary PtibUc
5916 So. Western Avė.

PRosp. 8-2334 arba HEm. 4-7085 MISCELLANEOUS
šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 5 v. • ŠILDYMAS

A Stančiauskas instoliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditionere) ir atliek* 
visus skardos darbus.

1546 S. 46th Court, Olcero
TeL OLympic 6-0775 nno 8 vaL 

ryto 0d 5 vai. vakaro. 
Telefonas nno 5 vai. vakaro: 

OLympic 2-6752

Marąuette Parke 7 kamb. mūri
nis bungalow. Savininkas. 7015 S. 
Artesian Avė., GRovehill 6-5193.

X T ■ r T «----

PROGOS — OPPORTUNITIES

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

Pardavimui UQU0R STORE ir 
BARAS. Apylinkėje 69th ir Racine 
Avė. Įsteigta 1939 m. Parduoda dėl 
blogos sveikatos. Susitarimui akam 
binti HUdson 3-2266, po 3 vai. po
piet,, klauskite Nioholas.

LIKT. APDRAUDOR AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatss. Valsty
bės patvirtino* kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS
WAlbrook 8-8671

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
SIŪS S. Anhlaod Avc_ Chlcngo 86. m.

Parduodama — DELIKATESŲ 
KRAUTUVE, lietuvių apgyventa
me rajone Ciceroje. Gera vieta, 
gera klijentūra. Būtinai turi par
duoti. TOwnhall 3-3731. I6NUOMUOJAMA — FOR BENT

Parduodama GROSERIŲ IR MĖ
SOS KRAUTUVE. Geras biznis, 
geroje vietoje Marąuette Parke. 4 
kambarių butas jei pageidaujama. 
2558 W. 69th St REpublic 7-1996.

NAMŲ SAVININKAI 1
Tarpininkanjame būtų ilnnomavi. 

mui. Patarnavimas veltbi. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
SS16 So. Waatem. PRospect «.aSS4

oooooooooooooooooooooooooo
Skelbtis “DRAUGE” apsimoks 
oes Jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu

1 kaina yra prieinama visiem* 
anooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOO Remkite ilien. Draugi

nent job, to Icarn tvomen’s uoolen 
pšeoe gocds busln«as. Mušt speak 
EkigUsh and Uthuanian.

EDWARD SHAPIRO. Ine..
327 W. Jackson Blvd. (C’losed Sat.)

JHELP WANTEI) _ FEM ALE

DICTAPHONE OPERATOR
Perm. membership organization, lo- 
eated 2 blocks from I. C. and bus. At- 
tractlve surroundlngs in alr-eondi- 
tloned Office. 6 day wk. with 2 wk». 
vacation and paid siek leave. Gd. sa- 
lary. Aecurate typist nn elec. type- 
wrlter. dali Mrs. Hinchey:
_______ FA 4-3400, Eit. 391

CLERK-TYPIST
Perm. membership organization, lo- 
eated 2 blocks from I. C. amt bus. 
Attractive surrouiulings in air-con- 
ditloned Office. 5 day wk. »1th 2 wks. 
vacatiou and paid siek leave. Wlll 
tralu beginner. Call Mrs. Hinchey: 

FA 4-3400, Eit. 391

SAJLESWOMAN
FULL OR PART TIME

Experienced selling yard goods 
over the counter. Good pay. Perma- 
nent. Mušt speak English. Apply -

FRAER,MAN’S YARD

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 TErminal 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
Nolton, WUlow Springs, UI.

VIKTORAS .ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. BIshop 7-3340 
2787 West 43rd Street

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

Statome naujus namus ir garažus.
I Atliekame visokių trobesiu ir patal- 

i pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite 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 |
Bullders Gen. Contractora 

Atlieka planavimo ir stoty- •
bos darbus gydytojų ofisų, gy- H 
venamųjų ir viešųjų pastatų. i'j

Namų Įkainavimas ir Įvairūs A 
patarimai nemokamai. S

Kreiptis šiuo adresu:
JOM** STANKUS |

Raštinės ir buto telefonas Lj
PRospect 8-2013 K

6800 SO CAMPBELL AVĖ. t 
Chicago 29. RL
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PRIE PAW PAW EŽERO KRANTŲ ! koma dainoms, o kitas — lietu-
Kaitrios šįmetinės liepos mė-' 

nėšio dienos buvo malonios prie 
Pą^v Paw ežero krantų stovyk
laujantiems berniukams. Čia tė
vų jėzuitų globoje jie praleido 
keturias savaites maudydama
si, žaisdami, sportuodami, ilsė
damiesi... Įvairus buvo ne tik 
stovyklinis užsiėmimas, bet ir 
pats berniukų būrys. Nors dau 
guma buvo atvykęs iš Chicagos, 
tačiau keli buvo užklydę ir iš 
toliau, o pora net iš kito kon
tinento: F. Jezerskas atvykęs 
iš Venecuelos ir V. Mišelis net 
iš Argentinos. Amžiumi taip 
pat labai įvairu — visi buvo iš
sirikiavę tarp seno, jau beveik 
barzdą skusti bebandančio, A- 
rūno Radvilos, ir penkiamečio 
Rimučio Paužuolio (tarp kitko, 
vieno iš linksmiausių ir popula- 
riausių stovyklautojų). Stovyk
los vadovybė suskirstė būreliais 
visus berniukus į vyresniuosius 
ir jaunesniuosius, suteikdama 
kiekvienai grupei, kiek galimy
bės leido, skirtingą programą.

vių k. ir Lietuvos istorijos-geo- 
grafijos , pašnekesiams. Patys 
vyriausieji tuo metu skaitydavo 
lietuviškas knygas. Knygas skai
tyti berniukai buvo skatinami 
ir kitu laiku. Nuolatiniais pa
raginimais, skatinimais ir pa
taisymais vadovybė dėjo ypatin 
gas pastangas, kad berniukai 
kalbėtų tarp savęs tik lietuviš-

biustą ir F. Valinskas už dailų 
medinį paukščių nemelį.

Labiausiai klestėjo fotografi
jų aiškinimo skyrius. Dešimtys 
mėgėjų, kaip kokie “Life” žur
nalistai, nuolatos vaikščiojo su 
foto aparatais po stovyklą, ty
kodami “aukų": Išbaigę filmus, 
skubėdavo į tamsiąją laborato
riją, kur su tėvelio Algimanto kaj
ir įvairių paslaptingai veikian- Dailaus lietuviškai skaitymo 
čių skysčių pagalba juos pavers- varžybas vyresniųjų grupei lai
davo į nuotraukas, kuriomis ža-. mejo j Kazlauskas, o jaunes- 
vėdavosi ir svečiai, ir pačios “ne i niųjų — S. Valinskas. Už uolu- 
laimingos aukos . Suruoštose! mą lietuvių k. pašnekesiuose 
parodose, kur buvo išstatyta Į diplomai buvo įteikti G. Barta- 
virš 130 nuotraukų, pirmąsias gįuj jr Dirdai; už aktyvų da-
vietas laimėjo S. Dumukauskas, 
J. Grigaitis ir V. Miklius.

Sporto varžybos

Pramogų džiaugsmas

Gaivinantis ežero vanduo (iš 
kurio taip sunku būdavo visus I

Daug dėmesio buvo skirta 
įvairioms sporto šakoms bei žai
dimams. Čia berniukai parodė 
daug jaunatviško entuziazmo ir 
kovingos dvasios. Jų pirmose 
eilėse buvo matyti keletas gerų 
jaunių sportininkų, kaip A. Mo
tiejūnas, G. Valąitis ir A. Va
laitis iš Olevelando ir A. Radvi- 

. i la iš Chicagos. Pasitikėdami sa
vo jaunatviškomis pajėgomis, 
jie net išdrįso kovoti prieš sto-ištraukti), žuvys, .būriais kim-iVyklos štabą prj.

bančios ant meškerės kabliuko, 
plaukiojimas laiveliais, žaidimai 
sporto aikštėje — tai buvo kas
dieninė stovyklautojų pramoga. 
Be to, tupėjome trečiadieniais 
ir šeštadieniais laužus, į ku
riuos aktoriai veržte verždavosi 
vaidinti. Pirmąjį šeštadienį, lau 
žui liepsnojant, atvykęs Pasa
kų Karalius papasakojo įdomią 
pasaką. Kitą kartą Vaidila mus 
nuvedė į Lietuvos praeitį. Jam 
pasakojant, matėme kunigaikš*- 
tį Margį, ginantį Kauno pilį, Vy 
tautą ir Jogailą krikštijant lie
tuvius, Žalgirio mūšį, šv. Kazi
miero gyvenimą...

✓
Pirmadieniais ir ketvirtadie

niais buvo rodomi įdomūs fil
mai. Iš vertingesnių paminėti
ni “Treasure Island”, “Kim”, 
“The Adventures of Huckleber- 
ry Finn”.

i
Paskutinę savaitę buvome nu-

tyrimas suteikė pergalę štabui, 
nors, reikia •pripažinti, sunkiai. 
Krepšinį štabas laimėjo 22-21, 
o tenisą — 2-1.

Daug sportinio džiaugsmo vi
sa stovykla patyrė, kada netoli 
savaitgaliui apsistoję studentai 
santariečiai sužaidė draugiškas 
krepšinio ir tinklinio rungtynes 
su stovyklos rinktine.

Vyresniųjų berniukų krepši
nio ir kvadrato varžybas laimė
jo A. Radvilos vadovaujama ko
manda. Daug susidomėjimo su
kėlusiame stalo teniso turnyro 
finale A. Radvila įveikė A. Mo
tiejūną. Pasagų mėtyme geriau
siai pasireiškė P. Grigaitis (vy
resniųjų klasėje) ir A. Liters- 
kis bei R. Rinkevičius' (jaunes
niųjų klasėje). Jaųnųjų kvadra
to pirmenybes laimėjo A. Liters 
kio komanda.

Buvo daug sukančių galvas
vykę prie Michigano ežero smė- prie kl’ėtkuotos lentos, tačiau, 
lėtos pakrantės pasivartyti bal- pagal priežodį “koks sūnus, toks
tame smėlyje, įdegti saule, pa
plaukioti galingose bangose.

Pasižymėjusieji

šeštadienio vakariniuose lau
žuose stovyklos vadovas tėvas 
Borevičius paprastai taip pra
dėdavo dovanų bei diplomų įtei
kimo aktą: “Na, žinoma, sto
vykloje visi berniukai yra geri, 
Bet mes norime įvertinti kaiku- 
rių berniukų ypatingas pastan
gas.” Ir tada nusipelniusius sto
vyklautojus apiberdavo užtar
nautais pagyrimais ir įteikdavo 
jiems po gražų diplomą, ku
riuos. meniškai paruošdavo rank 
darbių vadovas tėvas Raibužis. 
Šįmet diplomus gavo: už pavyz
dingai gražų elgesį —-G. Mar
čiulionis', S. Dumukauskas, J. 
Domanskis, F. Tikuišis; už pa- 
galbingumą — F. Valinskas, K. 
Salučka, G. Valaitis, J. Domans
kis; už gražią lietuvių kalbos 
vartoseną — P. Stončius, V. Ge 
ležiūnas, A. Dirda, R. Paužuo- 
lis; už ypatingą tvarkingumą — 
A. Dirda; už giedrią nuotaiką 
stovyklos gyvenime — G. Bar- 
tašius. Džiaugėsi jais stovyklos 
vadovybė. Tesidžiaugia jais ir 
jų tėveliai.

Kūrybinės pastangos
•

Stovykloje berniukai turėjo 
puikią galimybę puoselėti savo 
jaunus kūrybinius talentus. Vei
kė net keturi rankdarbių ‘sky
riai: medžio drožinėjimo, pieši
mo, molio lipdymo ir foto stu
dija. Šiltas oras daugelį patrau
kė prie ežero vandens, bet kas
dien vis atsirasdavo keliolika 
entuziastų meninei kūrybai. Lūž 
Javo pjūkleliai, ištišdavo molis, 
pasiliedavo dažai. Bet patyręs 
rankdarbių vadovas t. Raibužis 
su padėjėju tėveliu Kęstučiu aku 
bėdavo viską atitaisyti ir jau- 
siems menininkams vis rodyti 
naujus kūrybos horizontus. Už 
meniškus kūrinius premijomis«' 
buvo apdovanoti R. Marčiulio
nis už molinę, tačiau lyg gyvą, 
žuvį, J. Domanskis už indėno

ir tėvas”, P. Tautvaiša, Lietu
vos meisterio sūnus, davė matą 
visiems ir tapo stovyklos šach
matų čempionu. Vyresniųjų gru 
pėje šaškių turnyrą laimėjo A. 
Valaitis, o jaunesniųjų — R. 
Markulis .

Religijos ir lietuvybės keliu
Vasaros metu yra gera atsi

gauti ne tik kūnu, bet ir siela. 
Antradieniais, penktadieniais ir 
sekmadieniais berniukai daly
vaudavo šv. mišių aukoje. Šio
kiadienių rytais yienas pusva
landis buvo paskirtas lietuviš-

Mirus

lyvavimą tikybos pašnekesiuo
se — F. Valinskui, P. Dambraus 
kui, J. Utarai ir V. Gorinui; už 
uolumą istorijos-geografijos pa
šnekesiuose — P. Dambrauskui 
ir J. Bumeliui.

Stovyklos vadovybė

Stovyklai vadovavo prityręs 
jaunimo auklėtojas J. Borevi- 
čius, S. J., stovyklos metu pa
šventęs visą savo dėmesį, rū
pestį, prityrimą bei sumanumą 
berniukų gerovei. Stovyklos ka
pelionu ir rankdarbių vadovu
buvo tėvas J. Raibužis, S. J. Begiąs procentas visose JA Vals- 
jų, stovyklos vadovybę sudarė tybėse. Antroj vietoj daugiau- 
G. Kijauskas, S. J., stovyklos šia priaugo New Mexico vals- 
vadovo pavaduotojas, A. Kezys, tybėj. Kadangi ten pigi darbo

A. A,

STANISLOVUI DRASUČIUI,
jo žmonai ANASTAZIJAI, sūnui HARRY, dukrai ELENAI ir jos vyrui 
RALPH RODRIGUEZ bei kitiems giminėms reiškiame nuoširdžiausią užuo
jautą ir kartu liūdime.'

• EDMUNDAS DRĄSUTIS IR ŠEIMA

Greičiausiai auga
’ L * *

Amerikos pietinės valstybės 
pasižymi nepaprastai greitu 
gyventojų augimu. Arizonos 
valstybės gyventojai r,uo 1945 
m. ligi 1955 m. paaugo iš 
594,000 ligi 980,000 gyventojų, 
arba 65%, tai yra augščiau-

S. J., dainų ir muzikos bei tiky
bos pašnekesių instruktorius, 
K. Trimakas, S. J., laužų vado
vas, sveikatos prižiūrėtojas bei 
lietuvių kalbos instruktorius ir 
studentas P. Žumbakis, sporto 
vadovas bei Lietuvos istorijos- 
geografijos instruktorius. Sto
vyklos gydytoju buvo dr. Con- 
way.

Stovyklos vadovybė reiškia 
nuoširdžią padėką dr. J. Meš
kauskui, kuris paskutinę stovyk 
lavimo savaitę čia -pat atosto
gaudamas stovyklautojams tei
kė visokeriopos mediciniškos pa 
galbos.

Stovykloje kruopščiai ir su
maniai valgius virė B. Kazlaus
kienė, padedant jos dukrai N. 
Kazlauskaitei.

Stovyklos vadovybė yra labai 
dėkinga tėveliams už parodytą 
jiems pasitikėjimą, pavedus sa
vo sūnelius jų globai.

K. Trimakas, S. J.

Auga katalikų skaičius
Pietų Korėjos Chunchon vi

kariate 1953 m. tebuvo tiktai 
8,441 katalikas gi dabai* jau 
yra 17,858 katalikai. Suaugu
sių konvertitų praeitais metais 
buvo 2,982.

Skelhkitės “Drauge”!

Pranešu draugams ir pažįstamiems, kad mano my
limas vyras

t
A. A.

VYTAUTAS GAILEVIČIUSI »K ,
tragiškai mirė 1957 m. rugpjūčio mėn. 21 d. 9 vai.
ryto Šv. Antano ligoninėje, Rockiorde, Illinois.

įjudinti žmona
NATALIJA GAILEVIClENft

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yrs 

saugu Ir pelninga.

Unlversal Savlngs and Lona Assodatlon užtikrina saugumą 

Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra Iki 

*10,000.00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 

patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos. •
I

■T"*'Galite taupyti atvykdami arnnenlftkal ar per laižkua. 
tas ir draugiškas patarnavimas.

/
Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOOATION

•* * J
1800 S. Halsted* Street, Chicago 8, Illinois

jėga todėl daugelis įmonių sa
vo fabrikus perkėlė į ten. Tarp 
1946 m. ir 1950 m. Arizonoj 
įsteigta net 400 naujų pramo
nės įstaigų.

f
A. A.

FEL1X BRAŽINSKAS
Gyveno 4612 S. Paulina St.
Mirė rugp. 26 d., 1957, 2:40 

vai. ryto, sulaukęs pusės Am
žiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Kretingos miesto. Amerikoje 
išgyveno 44 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
duktė Celia Budvitis, žentas 
Stanley, 2 sūnūs: Felix Jr., 
marti Fr&nces ir Alfred, mar
ti Josephine, 7 anūkai, giminė 
Mary Chesna, uošvis Frau k 
Rustutis su šeima, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvėsįvyks ketvirtadienį, 
rugpjūčio 29 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje Įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, žen
tas, marčios ir anūkai.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741.

Naujasis Testamentas-
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida, iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Raunama

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ILu

►ooooo<xxxx>oooooooooo<xx>oo<
LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 

Fotografavo V. Augustinas
POPULAR LTTHUANIAN 
RECIPES......... ...................... $2.00! |

Redagavo J. Diuižvardiene

LITHUANIA THROUGH
THE AGES ....................... $3.50

Parašė Dr. A. Šapokas

THE STORY OF ART
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00 

Parašė Ig. Šlapelis

LTTHUANIAN SELF-
TAUGHT ................................ $1.25

Išleido Marlborougb
LITHUANIAN-ENGLISH and 
ENGLISH-LITHUANIAN 
DICTIONARY ....................... $4.50

išleido Marlborough 

Šias knygas galima gauti dien
raščio DRAUGO knygų kioske —

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.
0<KXXXXXXXXKX>OOOO<XXXXKXX>C

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street
Tel — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Pląnų 

Pasirinkimas mieste!

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

Tpwnhall 3-2108, 3-2109

GU2AUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLIHYtlft
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 VVest 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

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 Califomia Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

' AMBUL.YNCE DIENĄ IR NAKTĮ

Remkite dien. Draugą!

L1ODĖSIO VALANDOJ 
Ssuktt*

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

<845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpubllo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

kuri* gyvena kitos* miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
' 1 ' IIII ■ 11.

JOHN W. PAOHANKI8 (PATOH). Vloe-PresMeat

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

| paminklą patalpas Ir atgal mes visdomet. parūpiname 
transportaclją automobiliu.

Atdara kaadten Ir sekmadieniais nuo • vai. ryto Iki 6 vai. popiet.
IMIRIMinT DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE 1 

JOKIO IMOKIJIMa. SITMOKCSrvR KAPINIO DIENOJE.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

'Ambulansų patama- JgP Mes turime koplyčias’
* vi m na dieną ir n ak- nm v s o s e Chicagos ir,
’tį. Reikale šaukti g Roselando dalyse ir(

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 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUĄNICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AV1L, CICERO, III TeL OLymplc 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 60th StREET REpublk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE_______ » _________ Vlrginla 7-6672

VARGE FURERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLymplc 2-5245 ir TOwnhall 3-9687

Pasinaudokite “Draugo" Oassificd skyriumi. 
Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

X | JAV ir Kanados lietuvių 
gydytojų suvažiavimą iš New 
Yorko atvyksta dr. V. Avižonis, 
kuris skaitys paskaitą iš akių 
ligų srities. Jis neseniai įsigijo 
akių ligų specialybę Amerikoje; 
Lietuvoje yra buvęs profesorius 
ir dėstęs akių ligas Vytauto Di-i 
džiojo universitete.

Iš Clevelando į minimąjį su
važiavimą atvyksta visa eilė gy
dytojų, kurių tarpe yra ir pre
legentų: dr. Degesys ir dr. H.
Brazaitis darys pranešimus iš 
chirurgijos ir pateiks prisimini
mų iš Gydytojų draugijos vei
kimo Vokietijoje.

Taip pat prof. dr. J. Meš
kauskas darys net du praneši
mus: viena paskaita bus iš me
diciniškos srities, o kita — pri
siminimai iš Lietuvos universi
teto darbų. Apie polio virusą 
duos pranešimą Kanadoje be- 
garsėjąs mūsų jaunas profeso
rius dr. V. Povilams. Iš akuše
rijos-ginekologijos srities kal
bės Amerikoj gimęs ir augęs dr.
W. Eisin. Suvažiavimo moksli
nę programą tvarkys patologas 
dr. J. Valaitis. Programa bus 
tikrai įdomi ir įvairi. Progra
moj numatyta moksliniai prane
šimai ir prisiminimai iš lietuvių J šeštadienį, 
gydytojų darbų Lietuvoje bei skambino

X Ona Kubilienė lankėsi, 
“Draugo” redakcijoje. Ji, nuo
lat gyvenanti Glasgowe, Škoti
joje, šiuo metu lankosi JAV. 
Jos pastovi apsistojimo vieta 
yra Clevelande; čia ji yra ap
sistojusi pas “Draugo” skaity
toją Juozą Balnių, atvykusį į 
JAV iš Anglijos prieš 7 metus. 
O. Kubilienė lankėsi New Yorke, 
Brooklyne, Waterbury; taip pat 
ji lankėsi ir Kanadoje (To
ronte) pas savo dukterį A. Že
maitienę. i

Ona Kubilienė Škotijoje pri
klausė ar tebepriklauso įvai
rioms organizacijoms; ji yra 
visų lietuvių svečių, atvykstan
čių į Škotiją, globėja. O. Kubi
lienei vykstant į JAV, Jonas 
Vaičiulis, vienas didžiausių lie
tuvių veikėjų Škotijoje, įdavė 
atvežti p. ir poniai Šamams do
vanėlių — škotiškų arbatinių 
puodukų.

X Trys mirusieji. Šiomis die
nomis A. B. Petkaus laidotuvių 
patalpose, Ciceroje, buvo pašar
voti trys lietuviai — Drungela, 
Galeckas ir Skadauskas. Pirma
dienį buvo du palaidoti, o tre
čiadienį laidojamas a. a. Ede 
Skadauskas, buvęs
Jis dėl nesveikatos
davęs savo nuosavybę ir pasi
traukęs nuošalin. Lankė ligoni
nes ir nesigailėjo išlaidų, bet tai 
nieko negelbėjo. (D.)

biznierius, 
buvo par-

Vokietijoje.
X Alice Stephens, ansamblio 

vedėja ir balso lavintoja, pra
neša, jog po daugiau 20 metų 
jai tenka keisti savo studijos 
adresą. Po Darbo dienos (rug
sėjo 2 d.) jos naujas studijos 
adresas bus 64 East Van Buren 
Str., nes Chicago Conservatory 
of Music pereina į naujas ir 
puošnias patalpas tuo adresu. 
Alice Stephens ateinančiais I 
mokslo metais vėl lavins balsus 
ir ves chorus Marijos Augštes- 
niojoje mokykloje. Vakarais 
lavins balsus Chicagos Conser
vatory of Music naujose patal
pose. Ji toliau praneša, kad jos 
choristai gaus pasižymėjimus 
(accreditation) iš Chicago Con
servatory of Music. Tie minimi 
pasižymėjimai yra priskaitomi 
prie mokslinių laipsnių įsigiji
mo. Tai yra didelis Alice Ste
phens ansamblio laimėjimas ir 
yra tikras ženklas, kad jis yra 
pasiekęs augšto tobulumo laips
nio.

X “| Laisvę” žurnalo 13 nr. 
jau išsiuntinėtas skaitytojams 
ir gaunamas Chicagoje pas pla
tintojus. Vytautas Vardys rašo 
apie lietuviškąją politiką trem
tyje; Vytautas Vaitiekūnas pa- 

, teikia dokumentuotos medžia
gos apie Petrapilio lietuvių sei
mą. Antanas Musteikis pasisa
ko įdomiu klausimu: ar turėsi
me intelektualų tarp mūsų jau
nimo. Pranas Jančauskas, Lie
tuvoje paruoštas sovietų šnipas 

ir 1952 m. atsiųstas į Vakarų 
Vokietiją lietuvių šnipinėti, ra
šo, kaip jis buvo padarytas šni
pu, kaip buvo atsiųstas į V. Vo
kietiją, kas jam buvo pavesta 
daryti ir t. t. Pr. Jančausko 
pasakojimas nepaprastai įdo
mus ir plačiai atskleidžia sovie
tinių šnipų darbą.

X Antanas Poška ir jo žmo
na Marija Poškienė, gyveną 
Rockforde, Illinois, apsilankė 
“Draugo” redakcijoje ir nusi
pirko knygų. A. ir M. Poškos į 
JAV yra atvykę iš Škotijos 
prieš 11 m. Antanas Poška yra 
gimęs Škotijoje, o jo žmona — 
Lietuvoje. Jis yra dalyvavęs 
1935 m. Pasaulio Lietuvių kon
grese, o 1937 m. suorganizavo 
didžiausią (iš 64 žmonių) Ško
tijos lietuvių ekskursiją į Lie
tuvą. A. Poška iki šiol vertėsi 
namų statyba, bet toliau žada 
pereiti į biznį; ateinančiais me
tais yra pasiryžęs persikelti į 
Chicagą.

X Pranutė Činikaitė, duktė 
Jono ir Juozapinos Cinikų, 
Downers Grove, III., praėjusį 

rugpjūčio 24 d.,
Chicagoland Music

1
CHICAGOS ŽINIOS
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JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos prezidiumas: dr. M. Gim
butienė, sekr., adv. J. Šlepetys, pirmininkas, ir prof. dr. J. Puzinas, 
vicepirmininkas. Tarybos suvažiavimas įvyksta rugpjūčio 31 ir rug
sėjo 1, 2 d. Morrison viešbuty, Chicagoj.

L. S. INSTITUTO AŠTUNTOJI DIENA
Rugpjūčio 25 d., sekmadienį, 

kursai įgavo visai naują išvaiz
dą.

festivalio pianino finale ir gavo 
98% pažymėjimą konkurse, 
nors neteko laimėti. Pranutė 
mokosi trečiuosius metus Naza- 
reth Augštesnioje mokykloje, 
LaGrange, UI. Ji buvo laimėju
si jaunamečių pianino skambi
nimo konkursą DuPage apskri
ties apylinkėje.

X Tėvai Marijonai atidaro 
Marian Hills mažąją seminari
ją. Tai bus gimnazijos (high 
school) mokykla berniukams, 
norintiems būti kunigais. Kur
sas išeinamas su sustiprintomis 
lietuvių ir lotynų kalbomis. Ve
dėju paskirtas tėvas V. Rimše
lis, MIC. Priimami baigę mo
kyklos aštuntąjį skyrių. ,

X Moksleivių Ateitininkų są
jungos Centro valdyba š. m. 
spalio mėn. 26 dieną Lietuvių 
auditorijoje rengia tradicinį 
jaunųjų talentų vakarą, kuris 
jaunoms jėgoms duoda progos 
ir drąsos viešai pasirodyti ir 
išbandyti savo gabumus. O juk 
ateityje reikės pakeisti mūsų 
dabartinius talentus.

X Svarbus susirinkimas, šį 
ketvirtadienį, rugpjūčio 29 d.. 
7:30 vai. vak. Cicero parapijos 
svetainėje bus susirinkimas 
garsaus Cicero miesto šimtme
čio minėjimo reikalu. Į šį susi
rinkimą visi laisvai gali ateiti 
ir atsivesti kitus. Bus proga iš
girsti, kas yra daroma minėji
mo reikalu. (D.)

X Simas Velbasis praneša, 
kad baleto pamokos prasidės 
rugsėjo 4 d. 5—6 ir 6—7 vai. 
vak. Lietuvių Auditorijoje, 3133 
So. Halsted. Marųuette parke 
prasidės rugsėjo 5 d. 5 v. vak., 
2548 W. 69 St. Priimami nauji 
mokiniai berniukai ir mergaitės. 
Teirautis pfts S. Velbasį tel. GR 
6-6747.
, X Kun. J. Budzeika, MIC, 
“Kristaus Karaliaus Laivo” ir 
“The Marian” administratorius, 
grįžo iš atostogų ir vėl pradė
jo eiti savo pareigas. Kun. V. 
Bagdanavičius, MIC, “Drąugo” 
moderatorius, taip pat jau yra 
sugrįžęs iš atostogų.

X “The Postai Bulletin” iš 
Washingtono praneša, kad siun
tiniai Sovietų Sąjųngon paštu 
padidinami dvigubai — iki 44 
svarų. Persiuntimo kaina pasi
lieka ta pati. Šis patvarkymas 
liečia ir Pabaltijo valstybes 
Vadinasi, ir Lietuvon bus gali
ma siųsti dvigubai 
siuntinius.

Dalis kursančių dalyvavo kle
bono Jurgio Paškausko į prela
tus pakėlimo iškilmėse 10:30 v. 
naujoje Švč. Panelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje.

Po pietų susidarė ekskursija 
į Chicagos apylinkėje lietuviš
kumu pasižymėjusias vietas.

Seselės nuvyko į Bridgeportą, 
pirmąją lietuvių koloniją Chi
cagoje. Šv. Jurgio parapijoj 
kun. Jonas A. Kužinskas paro
dė bažnyčią ir trumpai apibū- vo 
dino parapijos įsisteigimo isto- 
rijų-

Iš čia ekskursantės keliavo į 
Šv. Kryžiaus parapiją pamatyti 
lietuviškais ornamentais deko
ruotą bažnyčią ir naują klebo
no A. Linkaus įrengtą seselėms 
vienuolyną.

Toliau ekskursija leidosi į Šv. 
Kazimiero kapines pagerbti mi
rusius lietuvius. Kapinių prižiū
rėtojo Liudviko Kulpinsko va
dovaujamos, seselės aplankė 
lietuvių kunigų pijonierių kapus, 
kurie kaip didingas paminklas 
prie kapinių įėjimo garbingai 
liudija apie lietuvio gyvą tikėji
mą. Jos taip pat aplankė ir 
šiuos kapus: Kun. A. Staniuky- 
no, Prel. M. Krušo, Chicagos 
lietuvių konsulo Bagdono, sese
rų Kazimieriečių, Marionos Ra
kauskienės (operos artistės mo
tinos), Antano Vanagaičio, An
tano Pociaus, tėvų Marijonų ir 
naująją kunigams laidoti vietą.

Lietuvių Seserų Institutas 
nepraleido savo žilagalvius tau
tiečius Šv. šeimos senelių prie
glaudoje. Ši prieglauda yra lie
tuvių Labdarių Sąjungos remia
ma ir šv. Kazimiero Seserų ve
dama. Jos kapelionas ir ūkio 
administratorius yra kun. St. 
Adominas. »

Naujoji “Draugo” spaustuvė 
ir Tėvų Marijonų vienuolynas 
buvo ekskursijos užsibrėžtuose 
planuose kaip lietuviškos ar
chitektūros pavyzdys. Be to 
“Draugas” yra vienas iš keturių 
katalikų dienraščių visoje Ame
rikoje. Per jį skleidžiasi lietu
viška kultūra plačiame pasau
lyje.

Brolis Tadas parodė laikraš

čio spausdinimo procesą ir ap
dovanojo seseles naujai išspaus
dintu Draugu. Br. Jančius pa
rodė naująjį tąvų Marijonų vie
nuolyną.

Vakare seselių laukė lietuviš
kas koncertas. Jį išpildė solistė 
Adelė Druktenytė, smuikinin
kas Povilas Matiukas ir muz. 
Vladas Jakubėnas. Programa 
susidėjo vien iš lietuviškų kom
pozicijų. Kun. B. Markaičio, S. 
J., “Sveika Marija” ir “Largo 
Religioso”; Jakubėno “Plaukia 
antelė”, “Tėvas su močiute sa- 

“Melodija” ir “Vai eičiau”;
Budriūno “Tykiai tykiai” ir 
“Rauda”; Šimkaus “Lopšinė” 
ir “Plaukia sau laivelis”; Gruo
džio “Sanata-D moll-Finale” ir 
“Burtai”; Banaičio “Ant kalno 
malūnėlis”; Gaidelio “Lietuviš
kas šokis”; šimučio “Barka
role”; Jančio “Devintas sone
tas.”

Su šia diena L. S. Institutas 
užbaigė akademinę kursų dalį. 
Sekančios dvi dienos skiriamos 
administracinei veiklai.

Registracija vakarinėn 
mokyklon

Registracija į Jonės Com- 
mercial Evening School įvyksta 
šį ketvirtadienį ir penktadienį 
607 S. Plymouth. Mokslas ne
kainuoja, tačiau registracijos 
mokesčio reikia įmokėti 7.50 
dol. Mokslas pradedamas 9 rug
sėjo ir bus dėstoma biznio ad
ministracija, stenografija, ra
šymo ir skaičiavimo mašinų 
operavimas ir kt. .

Greitas persišauti
Charles Bielleaud, 22 m., gy 

venęs Alton, UI., praeitą savaitę 
du kartu persišovė kairę koją, 
bandydamas kaip greičiau iš
traukti revolverį. Tai jis norė
jęs padaryti greičiau už žinomą 
plėšiką Billy the Kid.

Imigracijos biliaus

S 2410 reikalu
Mūsų spaudoje jau buvo ra

šyta apie tą reikalą. Pirmą at
sišaukimą gavome iš dr. Viniko. 
Po to ėjo Balfo atsišaukimas 
organizacijoms ir pavieniams 
asmenims, kad jie rašytų pra
šymus senatoriams paremti tą 
sumanymą (Bill S 2410). Tad 
parašiau kaikuriems senato
riams ir gavau atsakymus su 
padėka už rūpestį. Tai buvo šie 
senatoriai: Emanuel Celler,
John F. Kennedy, Frank J. 
Lausche, Lyndon B. Johnson, 
Pastore, Hamprey.

Šiam reikalui paremti dar rei
kia svarbesnių pareiškimų įvai
rių draugijų bei klubų. Reika
las svarbus, užtat malonėkite 
padaryti trumpus atsišaukimus. 
Jie, gavę plačių gyventojų 
sluogsnių pritarimą, drąsiau rei
kalą rems. Jeigu bus patvirtin
ta ta pataisa, tai nemažai pa
gelbės mūsų tautiečiams pa
siekti šią šalį. O tokių yra ne
manai, kurie laukia galimybės 
atvykti į šią šalį.

Nors draugijos ir klubai va
sarą neturi, susirinkimų, bet val
dybos veikia, tad joms nebus 
sunku savo draugijos ar klubo 
vardu padaryti atsišaukimą. 
Taipgi raginami rašyti ir atski
ri žmonės. — K. P. Deveikis

J ieškomi žudikai
Mergaitės Anderson žudikai, 

kurie ją nušovę įkišo į statinę 
ir įmetė į vandenį, policijos 
stipriai jieškomi. Mergaitės tė
vas teigia, kad žudikas mergai
tę turėjo pažinoti. Apylinkės 
gyventojai įvykio labai sukrėsti 
ir tėvai bijo vaikų išleisti į gat
vę.
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Žudėsi moteris
58 m. moteris Hazel Burke, 

922 Eastwood st., norėjo nusi
žudyti ir persišovė krūtinę. Su-

Nepardavinės
sekmadieniais

Peter Barskis, baldų krautu
vės American Interiors, Ine., 
916 S. Wabash avė. savininkas, 
savo krautuvėj pradėjo nebepar 
davinėti sekmadieniais. Barskis 
sako labai dėlto džiaugiasi jis 
pats ir tarnautojai, kadangi iš
tenka, jei krautuvė palieka il
giau atidara pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais.

* ' z
Atidėtas .bausmės 

vykdymas
Vakar turėjo būti įvykdyta 

mirties bausmė plėšikui Car- 
penter, tačiau advokatui sura
dus priežasčių mirties bausmė 
nukelta ligi rugsėjo 19 d.

Grąžino atgal vengrų 
šeimą

Vengrų šeima, gyvenusi 748 
N. Latrobe, grąžinama atgal į 
Austriją. Vengras Istvan Po- 
tecs, 45 m. amžiaus, buvo nu
slėpęs, kad jis buvo komparti
jos narys. Žmona su juo vyksta 
kartu.

Paaukojo statulą
Reiner šeima paaukojo 25, 

000 dol., kad būtų pastatyta 
statula, kuri vaizduotų kaip 
Kristus laimina negrą, baltąjį 
ir azijietį.

Abu Reiner yra 72 m. am
žiaus ir švenčia 50 m. vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Statula 
bus pastatyta Chicagos Parkų 
distrikto Grant Parke. Mr. Rei
ner buvo popiežiaus Pijaus XII 
1954 m. apdovanotas ordinu už 
nuopelnus Bažnyčiai.

Seselė direktorius
Sesuo domininkone . Aurelia, 

istorijos profesorė Edgewood 
kolegijoj, Madison, Wisc., yra 
paskirta direktorium Rosary 
kolegijos, River Forest, UI. 

Alkoholis ir žmogžudystės
Metropolitan Life Insurance

>pių rugpjūčio 28, 1957

Kalės kerštas
Italų spauda paskelbė žinią 

apie tragišką likimą kalės, kuri 
norėjo atkeršyti už savo vaikus. 
Tai įvyko šiaurės vakarų Ita
lijos Alpių kalnų mažoje vieto
vėje Ivrea. Kalė Dolly priklau
sė viešbučio savininkui Bortino. 
Kartą kalė ėdė nuošaliau kiemo 
kampe padėtą maistą ir staiga 
pamatė, kad priselinusi lapė 
papiovė jos dviejų savaičių vai
kus. Dolly šoko, griebė lapę 
už gerklės ir nepaleido jos, nors 
toji kaip pasiutusi draskėsi. 
Pastebėjęs grumtynes Bortino 
atbėgo savo kalei į pagalbą ir 
du kartus šovė į lapę, tačiau 
ją tik sužeidė ir ji pagaliau iš
sprukusi nudūmė i kalnus. Ka
lė tuo tarpu susirinko negyvus 
šuniukus į krūvą ir atsigulusi 
prie jų gailiai unkštė. Taip 
praėjo kelios valandos. Pas
kiau ji staiga dingo. Tik po 
trijų dienų Bortino rado ją kal
nuose prie lapės olos. Ji .gulė
jo dantis suleidusi į negyvos la
pės gerklę, bet ir pati buvo ne
begyva. Matyt,- ji jau nebepa
kėlė visų žaizdų, kurias jai pa
darė besigindama lapė. Ir įdo
mu, kad Bortino iš savo šūvių 
padarytų žaizdų bei apdegini- 
mų nuo artimų šūvių atpažino, 
kad tai buvo ta pati lapė, kuri 
buvo paplovusi Dolly vaikus. Ji, 
vadinasi atsekė kaltininkę pė
domis ir ją nubaudė, nors ir 
pati žuvo.

Mirštanti tauta
Vokietijos kunigas Maurus 

Stark, moderatorius Katalikų 
Šeimų lygos, šaukia, kad Vo
kietija mirštanti tauta, nes gi
mimų skaičius 1,000 asmenų 
sumažėjo nuo 16,8 ligi 15.7 
1946—1956 m. laikotarpyje. 
Tėvas Stark sako, kad gimimų 
kontrolė yra prieš katalikų 
mokslą, gi abortų padaroma per 
metus šimtai tūkstančių.

sižeidė pavojingai ir nuvežta į Company skelbia, kad ji ištyri-
ligoninę. Šovėsi po ginčo su bu
vusiu bartenderiu Frodin.

Išnešė $40,000 dol.
Vagys iš krautuvės išnešė 

pirmadienį 35,000 dol. grynais, 
5,000 dol. čekiais, 250 ženklais 
ir pavogė dar laikrodį iš Marya 
Navy Tailors įstaigos, 2128 N. 
Sheridan avė.

Reikalinga telefonistė mokan
ti lietuvių ir šnglų kalbas. Ra
šyti:

“DRAUGAS” Adv. 1871
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

JIS TIK NORI PAILSĖTI

nėjusi 250 žmogžudysčių ir pri
ėjo išvados, kad 46% visų žmog 
žudysčių įvyko dėl gėrimo.

KAS KĄ IR KUR
— Agronomų piknikas įvyks sek

madienį, rugsėjo mėti. 1 dieną, pas 
J. Galinį.

Visi agronomai renkasi šį sek
madienį 1 vai. po pietą pas J. Šklė- 
vį, 6529 So. Richmond St., arba 
pas A. Verbicką, 4422 So. Arte- 
sian Avė.

OPERAI REIKIA 
MOTERŲ BALSŲ

Sekančių metų kovo mėnesio vi
duryje Chicagoje bus statoma Gou- 
nod “Fausto” opera. Šiai operai y- 
ra reikalingos moterys sudaryti 
mišriam chorui. Todėl šiuo yra 
kviečiamos visos moterys ir mer
gaitės, galinčios dainuoti tokiame 
chore, atvykti registracijai ir pir
majam pasitarimui į Don Varno 
posto patalpas, 6816 So. Westem 
Avė., š.m. rugpjūčio 28 d. tarp 7 
ir 10 vai. vakare. Norinčios gauti

X “Radijo valanda” bus at
likta “Draugo” piknike, įvyks- 
tančiame rugsėjo 2 d. Oaks 
darže, 11900 Archer avė., Le
ment, UI.

X Diana Papievytė iš Hart
fordo, praleidusi atostogas Chi
cagoje, išvyko į namus. Ta pro
ga jos draugės studentės su
ruošė jai atsisveikinimo vaka
rą pas Mickevičius. Genė Mic
kevičiūtė pavaišino svečius ka
va.

X Pr. Bičiūnas, “Draugo” 
linotipininkas, baigė savo ato
stogas ir grįžo prie savo parei
gų

X Daumantas Cibas, fotogra
fas, ii So. Bostono persikelda
mas į Kaliforniją, buvo susto
jęs “Drauge”.

X Pr. Aulaitis ir jo b r o 1 i s 
didesnius i Vladas neseniai nusipirko na- 

Jtnus Marąuette Parke.
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P. Rademacheris, kuris bandė išplėšti čempiono titulą 
iš F. Pattersono, "ilsisi”, smūgio apsvaigintas, ant ringo vir
vių. Rungtynes laimėjo Pattersonaa. Kova įvyko Sea/ttle, 
Wash. (INS)

Iš Sibiro ištrūkęs lietuvis
Br. Zumeris iš Australijos at

siuntė mums iškarpą laikraščio 
“The Herald”. Rugpj. 6 d. nu
meryje įdėta stambi nuotrauka 
lietuvio Stasio Urmono ir jo 
žmonos Margaritos. Jie atplaukė 
į Australiją laivu Aurelija. Sta
sys turi 43 m. amžiaus. Jis net 
aštuonerius metus išbuvo kali-, daugiau informacijų, gali paskam-
niu rusų slaptosios policijos ka- bi“U telefonu tet kada FR 6-0787 

T ,, ,5 . . arba vakarais RE 7-0235.Įėjime — Lubiankoje ir Sibire.
Jam pasisekė iš Sibiro pabėgti, 
pereinant didžiulius Sibiro ir 
Mandžiūrijos plotus. Stasys bu
vo Lietuvos lakūnas. Bolševi
kams užėjus jisai stojo kovoti 
į partizanų eiles. Buvo išduotas.
Rusai jį kankino ir tardė Kau
ne, o paskiau perkėlė į Maskvą.
Čia dar pakankinę, pasmerkė 
mirti. Ištisus metus jis išlaukė 
egzekucijos. Tada jam pasakė, 
kad jisai visam amžiui tremia
mas į Sibirą. Septynerius metus 
išbuvo koncentracijos stovyklo
je Arktikoje, kur sunkiai bada
vo. Iš čia su kitais pabėgęs, pa

prašome kuo didesnis skaičius 
moterų ir mergaičių įsijungti į me
ninį operos sąstatą ir tuo padėti 
pastatyti “Fausto” operą. Operą 
stato Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras.______________________Adm.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

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

siekė Kinijos Šanchajų~lr~i950 VIRUKŲ SU VOKAIS $10°-
. Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A S”
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, III. 
Platintojams duodama nuolaida

metais laivu atplaukė į Europą. 
Plačiai keliavo su paskaitomis. 
1953 jis vėl sutiko savo žmoną, 
nuo kurios buvo atskirtas vos 
pusei metų praslinkus po vedy
bų.

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ !

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, ilsimo- 
kėjikiai 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., Ketvlrt. 9-9:30, kitom dienom 9-6. Sekmadieniais lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais krautuvė uždaryta.


