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JT KOLONIJŲ GLOBOS TARYBA GIRIA AMERIKA
Kolonijų Globos taryba apie 

padėtį šešiose teritorijose
SALOMĖJA N ARKĖL1ŪN AITE,

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINĖS TAUTOS. — Tris savaites užtrukusioje sesijoje 

Kolonijų Globos taryba peržvelgė padėtį šešiose teritorijose ir nu
tarė susirinkti rugsėjo 12 d. savo darbo tęsti. Tada bus susipa
žinta su padėtimi prancūzų administruojamame Togo krašte. 

Dabar buvo susipažinta su po-1
litinėmis, ekonominėmis ir sočia 
linėmis sąlygomis Tanganikoje,
Somalijoje, Vakarų Samojoje,
New Guinea, Nauru ir Pacifiko 
salose. Buvo išrinkta ir vos sesi
jai pasibaigus išsiųsta keliaujan 
ti Jungtinių Tautų misija į Rytų 
Afriką susipažinti vietoje su są
lygomis Somalijoje, Tanganikoje 
ir Ruanda -Urundi.

Kolonijų Globos taryboje, ku
ri susirenka savo sesijų dukart 
per metus, šiuo metu yra šios 
valstybės: Australija, Belgija,
Prancūzija, Italija, N. Zelandija,
JAV, D. Britanija (tai kolonijas 
administruojantieji kraštai) ir 
Burma, Kinija, Guatemala, Hai
ti, Indija, Sirija ir Sov. Sąjun
ga.

Šioje sesijoje Tarybai buvo pa
tiektas rekordinis skaičius peti
cijų. Jų buvo apie tūkstantį du 
šimtus, bet Taryba tegalėjo su
sipažinti vos tik su vienu šimtu.
Sesijos metu nutarta, kad dvie
jų asmenų komisija susipažins 
su likusiomis peticijomis ir jas 
suklasifikuos, o tik po ta jau jas 
perims specialusis nuo seniau vei
kiantis peticijų komitetas. Toms 
peticijoms, kurios ateina iš įvai- į'jvįumo'šrit^e’. 
nų kolonijų vietovių ir liečia jvai
rius tų vietinių gyventojų rūpes
čius, čia turima tendencijos skir
ti daugiau dėmesio.

Pakeliui į nepriklausomybę
Italijos administruojamoji So- 

malija, kuri JT Generalinės 
asamblėjos nutarimu 1960 m. 
turi tapti nepriklausoma valsty
be, šiuo metu vedama geru pa
žangos keliu. Taip Taryba kons
tatuoja. Tačiau vienas didžiau
sių rūpesčių — tai nenustatyta 
siena su Abisinija.

Taryba pareiškė, kad jeigu da 
baltiniai pasitarimai tarp Itali
jos ir Abisinijos vyriausybių šie 
nų atžvilgiu nieko apčiuopiamo 
nepasieks ligi naujos JT Gene
ralinės asamblėjos sesijos, tai rei 
kalas bus perduotas arbitrams.

Finansinės pagalbos, manoma, 
Somali jai reikės labiau nei ko ki
to, kai ji taps nepriklausoma. 
Taryba parengė ir šį rudenį JT 
Generalinei asamblėjai patieks 
net šešis būdus, kaip galima bū
tų tą finansinę paramą suorga
nizuoti.

Britai savo Tanganiką jau irgi 
rengia prie eventualios nepri
klausomybės, įvesdami vis dau
giau ir daugiau konstitucinių pa 
keitimų. Jie planuoja paskirti 
eilę ministerių pavaduotojų, jų 
tarpe keturis afrikiečius, kurie 
ilgainiui galės tapti pilnais mi- 
nisteriais. Be to, britai 1958 - 59 
metais planuoja pirmuosius rin
kimus į Tarybą, kurioje dabar 
yra po dešimt britų paskirtų as
menų, atstovaujančių tris rasi
nes grupes; afrikiečius, aziatus 
ir europiečius. Pati administra
cija toje taryboje turi 31 atsto
vą.

1959 m. britai žada sudaryti 
specialų tos tarybos komitetą 
tolimesniems konstituciniams pa 
keitimams išdiskutuoti.

Kolonijų taryba išklausė ir du 
Tanganikos atstovus: afrikiečių 
— Wachaggų karaliuką Mareal- 
le II ir vienos svarbesnių Tanga
nikos politinių partijų preziden
tą Julius K Nyerere. Abudu pa
reiškė, kad „kai ateis laikas, mes

Prie© 5 cento

nepasitenkinsime niekuo kitu, li
gi gausime vyriausybę, kurioje 
bus dominuojanti Afrikos gyven 
tojų didžiuma“. Jie vylėsi, kad 
ateinančių 10—15 metų laikotar
pyje Tanganika įstengtų nepri
klausomybei pasirengti.

Amerikos kolonijos
Jungtinės Amerikos Valsty

bės, kurios Pacifike savo žinioje 
turi daugiau kaip du tūkstan
čius salų su 65 tūkst. gyventojų, 
iš Kolonijų tarybos gavo pagy
rimą už rūpinimąsi tų gyventojų 
gerbūviu.

Taryba pareiškė pasitenkini
mą, kad JAV priėjo susitarimo 
dėl kompensacijos su Bikini sa
los gyventojais, kurie buvo per
kelti 1946 - 47 metais dėl atomi
nių bandymų. Taip pat susitarta 
ir su Rongelap salos gyventojais, 
kurie 1954 m. buvo iškeldinti dėl 
panašių bandymų Marshalų sa
lose.

Kviesdama daugiau dėmesio 
kreipti į pramonės plėtimą, Ko
lonijų taryba pasidžiaugė JAV 
administracijos rūpestingumu 
vietos gyventojų sveikatingumo

Australijos ir N. Zelandijos 
kolonijos

Australijos administruojama 
Nauru sala, kuri teturi vos arti 
dešimties kv. mylių ploto ir arti 
keturių tūkst. gyventojų, vienin
telį savo mineralinį turtą — fos
fatus gali išbaigti per artimiau
sius keturiasdešimt metų. Iš ko 
gyventojai ir jų ateities kartos 
pragyvens ? — tai klausimas, ku 
riuo jau dabar rūpinasi Kolonijų 
taryba ir administracija.

N. Guinea saloje australų ad
ministracijos žinioje yra visa 
šiaurinė tos salos dalis, Bismark 
archipelago salos, Buka ir Bou- 
gainville salos ir Salamono salų 
grupė. Iš viso tenai yra apie 
pusantro mil. gyventojų, kurių 
tarpe vos apie 10 tūkst. europie
čių.

Nors ekonominiame gyvenime 
dalyvauja jau nemažas vietinių 
gyventojų skaičius, bet prie val
džios įstaigų jie visiškai nepri- 
leidžiarrii. Vietinėse tarybose 
kolkas tedalyvauja tik europie
čiai ir aziatai.

N. Zelandija buvo pagirta už 
pažangą, kuri padaryta ir tebe
daroma konstitucinėje srity Va
karų Samojoje. Apie 1960 m., 
manoma, teritorija turės pilną 
vyriausybę. Šiuo metu vad. Le- 
gislative Council, kuri yra ben
dra N. Guinea ir kaimyninei Aus 
tralijos Papua teritorijai, turi du 
vietinius atstovus. Apie šių me
tų pabaigą žadama tarybą pra
plėsti ir daugiau vietinių įsileis
ti.

Pagal užsakymą
MASKVA, liep. 25. — 80 senų 

bolševikų, kurie įsijungė į komu
nistų partiją prieš 1917 m. re
voliuciją, vakar davė savo palai
minimą savo senų draugų — Mo
lotovo ir Kaganovičiaus — išme
timui iš partijos centro komite
to.

80 senų bolševikų atspausdino 
„Pravdoje“ laišką, kuriame pri
taria Kremliaus rūmų valymui.

PENKTADIENIS, LIEPOS (JULY) 26, 1957

Senatorius William F. K'novvland (kairėje), respublikonų va
das senate; prezidentinis sekretorius James Hagerty (už
pakalyje) ir atstovų rūmų mažumos vadas Joe Martin Bal
tuose Rūmuose, kur jie tarėsi su prezidentu Eisenhoweriu ci
vilinio įstatymo klausimais. Civilinio įstatymo projektas svar
stomas senate. (INS)

Civilinių teisių klausimu

Vengrijoj vykdomi
masiniai areštai

BUDAPEŠTAS, Vengrija, liep. 
25. — Vengrijos komunistinis vi
daus reikalų ministeris Belą 
Biszku patvirtino gandus, kad 
krašte vykdomi masiniai areš
tai.

Biszku vakar pasakė darbinin
kų susirinkime, kad policija areš 
tavo beveik 46 „šnipų“ grupių ir 
sudavė didelį smūgį „priešrevo
liucinei“ organizacijai. Prieš sa
vaitę vengrų komunistų policija 
areštavo daugiau kaip 500 verf- 
grų laisvės kovotojų.

Pasirašė sutartį
PARYŽIUS, liep. 25. — Pran

cūzija ir Vokietija pasirašė su
tartį su Jungtinių Amerikos Vals 
tybių telefono ir telegrafo ben
drove tiesti naują telefoną per 
Atlantą. Jis kainuos 40 milionų 
dolerių. Juo bus galima kalbėti 
iš karto 36 linijom.

JAV turistai
LONDONAS, liep. 25. — 26 

amerikiečiai turistai vakar 
„draugiškai“ kalbėjosi su Nikita 
Chruščevu, pranešė sovietų žinių 
agentūra „Tass“.

VBLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Tunisas, prieš metus gavęs nepriklausomybę iš Prancūzi
jos, vakar pasiskelbė respublika. Pirmuoju respublikos prezidentu 
išrinktas Borguiba.

— Britanijos užsienio reikalų ministeris Lloyd vakar pasakė, 
kad britų karinės pajėgos padeda Muskato ir Omano sultonui mal
šinti sukilėlius. Sukilėliai kovoja prieš Muskato ir Omano sultoną 
Said bin Taumur, 47 metų. Sukilėliams vadovauja musulmonų re
liginis vadas Ghalib ben Ali ir jo brolis Talib. Sukilėliąi be sosti
nės Nizwa turi užėmę 2,000 kvadratinių mylių teritoriją iš 82,000 
kv. mylių Muskato ir Omano sultonate. Sukilėlių kariuomenė turi 
1,500 vyrų, ginkluotų gana moderniškais automatiniais ginklais. 
Britai mano, kad sukilėliai tuos ginklus gavo iš Saudi Arabijos. 
Muskato ir Omano sultonatas yra Arabijos pusiasalio pietuose, 
prie Persijos įlankos. Jis tęsiasi 1,000 mylių pajūriu. Gyventojų 
turi apie 800,000. Jie susideda iš arabų, indų, Afrikos negrų ir 
įvairių dykumų tautelių. Šalis yra skurdi, bet ten yra turtingų 
naftos šaltinių. Dėl tų naftos šaltinių, atrodo, ir eina kovos.

— Britų sprausminiai kovos lėktuvai smogė į Nizwą, senovinę 
Oman sostinę, kur yra susitelkę sukilėliai nuversti Muskato ir 
Omano sultoną Said bin Taumur. Sukilėliai bėga į kalvas.

— Civilinių teisių įstatyme numatytas priedas dėl prisiekusių 
teismų (jury) spręsti bylas, surištas su segregacijos panaikinimu 
ir kitų civilinių teisių įgyvendinimu, turbūt nepraeis senate, — 
pareiškė vakar kaikurie senatoriai Washingtone.

— Popiežius Pijus XII išvyko į vasarvietę Castel Gandolfo.
— Rytų Vokietijos komunistai pasiuntė specialius agentus į 

Vakarų Vokietiją įsikišti į rinkimus, kurie vakarinėje zonoje bus 
rugsėjo 15 d.

— Vakarų Vokietijos delegacija dabar yra Maskvoje ir turi 
sunkiausią diplomatinę misiją. Delegacija tariasi prekybiniais ir 
konsuliariniais klausimais su Kremliaus valdovais.

WASHINGT0NAS, liep. 25.— 
Senatas vakar 52 balsais (prieš 
38) nubalsavo išbraukti iš atsto
vų rūmų patvirtinto civilinių tei
sių įstatymo straipsnį, duodantį 
vyriausiam prokurorui prideda
mą teisę įgyvendinti teises, ga
rantuotas konstitucijos 14-to 
priedo.

Civilinių teisių įstatymo pro
jekto 3-čias straipsnis kalba apie 
vyriausiojo prokuroro galią pri
žiūrint tų teisių įgyvendinimą.

Senatas nutarė apkarpyti fe
deralinio prokuroro galią civili
nių įstatymų srityje. Fed. proku
roras galės traukti į teismą tik 
tuos asmenis, kurie nusikals 
prieš rinkimų balsavimo teises. 
Visos kitos bylos, surištos su se
gregacijos panaikinimu ir kitų 
pilietinių teisių įgyvendinimu, 
bus sprendžiamos prisiekusiųjų 
teismų, susidedančių iš vietinių 
žmonių.

Kitos įstatymo dalys, dar ne
svarstytos, turbūt įsteigs civili
nių teisių skyrių teisingumo de
partamente ir sudarys civilinių 
teisių investigacijos komisiją, pa 
skirtą prezidento.

• Prancūzijos vyriausybė ren
gia planą Alžiro ūkinei gerovei 
pakelti. Pripažįsta, kad viena iš 
svarbiausių priežasčių sukilimui 
yra skurdas.

Politikos lauke 
pasižvalgius

WASHINGTONAS, liep. 25.— 
Vakaruose Maskvos permainos 
— Molotovo, Malenkovo ir Ka
ganovičiaus pašalinimas iš augš- 
tų vietų — sudarė tam tikrą sen
saciją, bet negalima sakyti, kad 
tos permainos buvo staigmena. 
Jau ilgoką laiką Vakarų valsty
bių vyriausybės ir ypač slapto
sios tarnybos buvo informuotos 
apie vidujinę sovietų vadovybės 
krizę.

Būdingas faktas

Vakarų spauda pripažįsta, kad 
Chruščevo padėtis, bent šiam 
kartui, šiek tiek sustiprėjo, bet 
visur pabrėžiama ir būdingas 
faktas, kad tų permainų eigoje 
raudonosios armijos vyriausias 
vadovas maršalas Žukovas pa
teko į Sovietų Sąjungos politinę 
vadovybę (išrinktas į Centro ko
miteto prezidiumą). „United 
Press“, „Neue Zuercher Zeitung“ 
ir eilė kitų pasaulio spaudos or
ganų šį faktą ypatingai pabrė
žia.

Londono žodis

Londono radijo komentatorius 
Saburovo ir Pervuchino pašali
nime mato patį svarbiausią fak
tą, svarbesnį net už Molotovo 
grupės nugujimą. Tie du žinomi 
ekonomistai simbolizuoją vadi
namus technokratus arba mene
džerius, kurie Sovietų Sąjungoje 
vis labiau įsigali ir savo įtaką 
tiek padidinę, kad komunistų par 
tijos vadovybė ėmusi nerimauti.

Mažai vilčių

Vakarus domina klausimas, ar 
po Maskvos permainų pasikeis 
ir Sovietų Sąjungos užsienio po
litika. Tuo atžvilgiu mažai tetu
rima vilčių. Vokiečių kancleris 
dr. Adenaueris, užsienio reikalų 
ministeris von Brentano, apsau
gos ministeris Strauss, parlamen 
to užsienio politikos komisijos 
pirmininkas dr. Kiesinger ir eilė 
kitų žymių vokiečių pareiškė, 
kad tik sprendžiant Vokietijos 
sujungimo, nusiginklavimo ir 
panašius klausimus gali pasiro
dyti, ar Maskva tikrai siekia su
gyvenimo su Vakarais, kuriam, 
anot Chruščevo, taip priešinosi 
Molotovas.

Laisvojo pasaulio spaudos ko
mentaruose buvo ir balsų, klau
siančių, ar Maskva ims iš pa
grindų keisti rfavo laikyseną sa
telitinių kraštų atžvilgiu.

Senatui pasiuntė
WASHINGTONAS, liep. 25.— 

Atstovų rūmai priėmė šių fiska
linių metų karinį biudžetą ir pa
siuntė senatui.

Krašto gynybai paskirta $33,- 
759,850,000, kas yra mažiau $2,- 
368,150,000 negu siūlė preziden
tas Eisenhoweris.

KALENDORIUS
Liepos 26 d.: šv. Ona, Švč. P. 

Marijos motina; lietuviškas: 
Gluosnis.

Saulė teka 5:38, leidžiasi 8:16. 
ORAS

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

• „Mėlynosios naktys“, latvių 
rašytojo J. Klidzejo romanas, iš
verstas į lietuvių kalbą, rytoj pra 
dedamas spausdinti dienraščio 
„Draugo“ atkarpoje.

Kaina 5 centai Vol. XE1

Sovietų Sąjungos siekiai 
Baltijos jūroje

Baltijos jūros neutralizacijos ypač pageidauja Sovietų Są
junga. Maskva jau eilę metų Skandinavijos valstybėms siūlo Bal
tijos erdvės neutralizaciją.

• . — Kai Chruščevas ir Bulganinas
neseniai lankėsi Suomijoje, kal
bos apie Baltijos jūros suneutrą-Naujas planas
linimą naujai iškilo.LONDONAS, liep. 25. — Nau

jas Jungtinių Amerikos Valsty- jei Baltijos jūra karo metu 
bių pasiūlymas, įnešant kontro- būtų uždaryta visiem svetimiem 
liuojamus šovinius į dalinį nusi- ^aro laivam ir ko gero dar ir lėk 
ginklavimą, šiandien bus patiek! tuvam, Sovietų karo vadovybei 
tas Jungtinių Tautų nusiginkla- tai būtų labai naudinga. Sovietai 
vimo pakomitečiui. JT nusigin-l pasidarytų tikrais Baltijos jūros 
klavimo pakomitetį sudaro Jung šeimininkais. Nes jie čia laiko
tinės Amerikos Valstybės, Brita
nija, Prancūzija, Kanada ir So
vietų Sąjunga. Šis pakomitetis 
posėdžiauja nuo kovo 18 d.

Stiprins pasikeitimus
visokiais svečiais

WASHINGTONAS, liep. 25.— 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybė rengia „kultūrinio,
mokslinio ir techninio“ bendra
darbiavimo programą su sovie- eventualiai tarptautinę kontrolę 
tais: To bendradarbiavimo paren! ir pan. Nesunku suprasti, kad 
girnas buvo sustojęs dėl Vengri-! lenkai palankiai žiūrėtų, jei to- 
jos įvykių pernai lapkrityje, bet kiais Baltijos neutralizacijos su 
nuo š. m. balandžio mėn. vėl at- sitarimais toje erdvėje būtų įam- 
gaivintas. Nuo dabar iki vidurio žinta ir esamoji politinė padėtis.
lapkričio bus sustiprintas pasi
keitimas visokiais svečiais su so 
vietaiš. JAV siųs į Sovietų Rusi
ją 12 delegacijų — mokytojų, ar
tistų ir kt. Tokios pat delegaci
jos lankysis JAV iš sovietijos.

Dolerio vertė
WASHINGTONAS, liep. 25.— 

Vyriausybė tvirtina, kad per bir 
želio mėnesį pragyvenimo išlai
dos pabrango vėl 0.5 proc. Pra
gyvenimui brangstant 650,000 
darbininkų bus pridėtas atlygini
mas 2—4 proc. Chicagoje pragy
venimas birželio mėnesį pakilo 
0.6 proc.

Palyginus su 1947 — 1949 me
tų kainomis, dolerio vertė nukri
to 20 procentų.

Trumpai iš visur
• Vatikanas Geofiziniuose me

tuose. Vatikano astronomijos 
observatorija, vadovaujama jė
zuito D. O’Connell, įsijungė į 
bendrą tarptautinį darbą Geofi
zinių metų uždaviniuose. Pasku
tiniu metu per keturias paras se
kė saulės eksplozijas.

• Privačios mokyklos Kali
fornijoje. Kalifornijos valstybės' 
Darbo federacija atkreipė savo 
narių dėmesį, kad parapinės iri 
kitos privačios mokyklos per me
tus tai valstybei sutaupo $93,- 
600,000 ir dėl to prašė nepalai

Atvykus | atstovų rūmų ginkluotų pajėgų pakomitečio posėdį,
JAV laivyno sekretorius Gatės (kairėje) kalbasi su armijos 
sekretoriumi Bruckeriu. Jie dalyvavo pakomitečio posėdyje, 
kur buvo klausinėjami dėl įstatymo projekto, kuris parei
kalaus armijos, laivyno ir oro pajėgų sekretoriatų galutinai 
nuspręsti, ar JAV kariai galėtų būti teisiami užsienio teismų, 
kai jie būna apkaltinti nusižengimu netarnybos metu. (INS

stiprias pajėgas.
Bet ir komunistinei Lenkijai 

tokia Baltijos jūros neutralizaci
ja būtų miela. Gomulkos organas 
„Tribūna Ludu“ įsidėjo straipsnį 
Baltijos jūros klausimu. Cituoja 
Chruščevo posakį Helsinkyje 
apie Baltiją kaip „taikos jūrą“ 
ir svarsto įvairias galimybes: 
visos Baltijos jūros ir jos pa
kraščių neutralizaciją, ginklavi
mosi apribojimus toje erdvėje,

Tik būdamos laisvos
. Vakarų kraštai Baltijos jūrą 

skaito tarptautiniais vandeni
mis ir vargu su tokia jos neutra
lizacija sutiktų. Bet ir Skandi
navijos šalys į tai žiūri santūriai. 
Lietuviams, latviams ir estams 
Baltijos jūros neutralizacija to
kio pobūdžio visai nepriimtina, 
nes ji prisidėtų prie sov. režimo 
Pabaltijo kraštuose įamžinimo. 
Lietuviai, latviai, estai turi to
kias pat teises, kaip ir kitos Bal 
tijos pajūrio tautos. Be šių trijų 
tautų pripažinimo Baltijos neu
tralizacija ar kitas kuris sandė
ris toje erdvėje būtų niekingi. 
Tačiau savo tikrąją valią galės 
pareikšti tos trys tautos tik bū
damos laisvos.

kyti plano, kuriuo būtų reikalau
jami mokesčiai ir iš privačių mo 
kyklų. Minėtoji Darbo federaci
ja turi 1,300,000 narių.

• Vokietijoje, šiaurės Reino - 
Westfalijos provincijoje suimta 
13 asmenų, kurie dirbo komunis
tų saugumui Rytų Vokietijoje.

• Jugoslavija. Iš 19,524 ven
grų, pabėgusių į Jugoslaviją, 
7,830 jau įkurdinti kituose kraš 
tuose, daugiausia Vakarų Euro
poje. Australija žada įsileisti 
2,000 vengrų, pabėgusių revoliu
cijos metu į Jugoslaviją.
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NEW YORKO GIANTS J VAKARUS

Redaguoja J. SOLICNAS, 5254 S. Trombui! avė., Chicago 32, III.

LATVIAI NUGALĖTI tion, Detroit, Mich. Smulkes- ' 
„ , . nės informacijos bus paskelbtos ,

Liepos 20 d. Chicagos LFK Li ygliau Detroito LSK Kovo V-ba
tuanicos futbolininkai žaidė 
draugiškas futbolo rungtynes su 
vietos latvių Stars futbolo vie
nuolike, kurią lengvai įveikė 6:0 
(2:0) pasekme.

SVARBIOS SUKAKTIES
PAMINĖJIMAS

Šiemet sukanka 20 metų nuo
, , atmintinų Europos krepšinio pirLietuvių futbolo komanda, su- menybių RygojC) kuriose šaunie-

daryta daugumoje iš pirmos vie jJe Lįetuvoa krepšininkai garbin
nuolikės žaidėjų, talkinant ke- . į§kovojo Europos krepšinio 
liems atsargos bei jaunių fut- rneisterio vardą 
bolininkams, šį kartą neturėjo
didesnio vargo. Visą rungtynių! Norint tinkamai atžymėti šį 
laiką žaidimas vyko į vienus I pasididžiavimo vertą istorinį j- 
vartus; retkarčiais lietuvių var-įvykį, šių metų rudenį (spalio — 
tininkas net sumanydavo pasi- į lapkričio mėn.) Chicagoje bus 
varinėti. į surengtas plataus masto minė-

Pirmame kėlinyje mūsiškiai į jimas ir krepšinio žaidynės.

New Yorko beisbolininkų, vadinamų Giants, pirmininkas H. Stoneham (antras iš kairės) kai 
basi su kongresmanais, ir jis yra nuomonės, jog Giants turėtų keltis į San Francisco, nes New 
Yorke trijų Major league komandų esą perdaug. (INS)

Penktadienis, 1957 liepos 26

Ofiso Ir buto tol. OLymplo 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 401 h Court, Cicero
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečiad. 

ir šeštad. tik 10—12 vai.

fei. ttEliauos 6 1811

OR. VVALTER J. KIRSTUM
> rtljAb IK CHIKUKl.f

t « Y i J « * i ».l O

4925 W 4 591 h Street
Vai. Pirmad.. antrad., ketvlrtad. ir 

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

l’el ofiso ir buto Obyinplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

Re«. 1634 8. 49th Avė., Cicero
Kaedleu 1-3 vai Ir 6-8 vai vak 

Išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

v ai

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthoprdas - 1’roPilMM 

Ai ara tai-Pro tetai, Med. Pan 
d» tai spee pagalba kojon 

(Areli supporte) Ir t. U 
„ 4 u u-a Šeštadieniais 9-.

<11(11101*1 BIJOK TEt llMKOH LAH
2850 W. 63rd St., Chicago 29, UI 

Tol. Pltospect 0-5O8J

DR. J. J. SIMONAITIS
gydytojas ir chirurgas

Naujas adresas: 4230 W. 63rd St
ofiso teL KElianoe 6-4410 

Rezid. telef. GRovehUl. 0-0017
i Vaiandos: 1-8 p rn s 6-8 p. m 

Penktad. tik po pietų.
Tnečtad lt šeštad pasai sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-2800 
Rezidencijos: l^Afayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kampas I7th Ir Hemiitage)

Vai nuo 2 iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak 
šeštad nuo 2 iki 6 vai., lšakyr. sek

A. Martinkaus ir H. Jeningo šū
viais vedė 2:0, o po pertraukos 
J. Kaunas pridėjo 1 ir tas pats 
H. Jeningas dar tris kartus nu
ginklavo latvių vartininką.

Kadangi rungtynės vyko ne
paprastame karštyje, jos savo 
įdomumu nepasižymėjo, nes žai- 
dgjai greitai pritrūkdavo ener
gijos. Tačiau lietuviai vistiek 
sukovojo pusėtinai ryžtingai, 
nors kai kuriems žaidėjams sti
go kiek kovingumo. Šiek tiek 
nuotaiką sugadino vieno lietuvio 
žaidėjo pasirodymas basomis i 
kojomis, kas yra tikras nesiskai 
tymas su priešininkais, žiūro
vais bei sportiškumu. To atei
tyje reikėtų vengti.

Šį kartą lietuviai buvo pa
kviesti ir žaidė Vid. Amerikos 
latvių sporto žaidyni ųproga. 
Šiose žaidynėse, be vietos lat-

Tuo reikalu Chicagoje jau yra 
buvę keli posėdžiai, iš kurių pas 
kutiniame, įvykusiame liepos 19 
Lietuvių auditorijoje, buvo su
darytas minėjimo ir krepšinio 
žaidynių organizacinis komite
tas.

Į komitetą įeina dr. Stp. Bie- 
žis — pirm., St. Daunys — vice- 
pirm., J. Vaičiūnas ir A. Lingy
tė — sekretoriai, Z. Žiupsnys — 
ižd., Ed. Šulaitis — spauda ir 
informacija, V. Dailidka — tech 
Bikiniai reikalai, V. Adamkavi- 
čius — varžybų organizavimas, 
E. Vengianskas — narys.

Šio minėjimo darbus remia Vi
durio Vakarų sporto apygarda 
su P. Petručiu priekyje. Taip 
pat glaudžiai talkininkauti pasi
žadėjo ir LB Chicagos apygarda, 
kurios narys St. Daunys įeina į

Papildomai pranešame, kad no Pikturnos, sekr. Ramutės Če

vių, dar dalyvavo Clevelando ir organizacinį komitetą vicepirmi- 
Milvvaukės atstovai, kurie, kaip nįnku. Dr. Stp. Biežis rūpinasi 
teko pastebėti, irgi neprašoka vietinių lietuvių įtraukimu į šį
chicagiečių lygio. Iš to galima 
daryti išvadą, jog Amerikos lat
vių futbolo lygis yra labai že
mas. Savaime suprantama, lie
tuviai šiose žaidynėse dalyvavo 
be konkurencijos.

Dabartiniu metu mūsų futbo
lininkai jau yra užbaigę I rato 
pirmenybių susitikimus; nauji 
žaidimai bus pradėti rugsėjo 
mėn.. Liepos 13 d. Lituanicog I 
komanda turėjo peržaisti muš
tynėmis pasibaigusias rungty
nes prieš meksikiečių Necaxa 
vienuolikę, kurios buvo nutrauk

darbą. E. š.

PABALTIECIŲ LENGVOSIOS 

ATLETIKOS IR PLAUKYMO 

PIRMENYBIŲ TVARKRAŠTIS

sportininkai, dėl kurių nors prie 
žasčių negavę registracijos la
pų bei instrukcijų, gali regist
ruotis tiesioginiai Faske iki rug
pjūčio 1 d. šiuo adresu: A. Biels- 
kus, 12700 Speedway-Owerlook, 
East Cleveland 12, Ohio. Faskas

NAUJAS VID. VAK. SPORTO

APYGARDOS VADOVAS

I.. ’
Daugumai sporto klubų prita

rus, naujuoju Vidurinių Vakarų 
sporto apygardos vadovu skiria 
mas dabartinis Detroito LSK Ko 
vo pirmininkas Petras Petrutis, 
o tuo pačiu apygardos būstinė 
iš Clevelando perkeliama į Det
roitą. Naujasis vadovas savo pa
reigas pradės eiti nuo rugpjūčio 
1 dienos. Faskas

DAUG NUVEIKUSI CLIEVEL. 

ATEITIES KLUBO VALDYBA

Š. m. liepos 14 d. Clevelando 
Ateities Klub0 valdyba, suside
danti iš pirm. S. Laniausko, vi- 
cepirm. Viktoro Palūno, ižd. Jo-

kaip vienas direktorių. Didelis 
Clevelando jaunučių ir mokslei
vių ateitininkų rėmėjas ir vei-

pulienės ir narės Marijos Ambra 
zaitienės, iš savo pareigų pasi
traukė ir jas perdavė naujai vai- kimo skatintojas. Ypač daug pri 
dybai, kurią sudarė Gailiušis,, sidėjo prie jaunučių programos 
VI. Palubinskas, Petras Kliorys 
ir L. Leknickas.

Senajai valdybai, kaip minėta, 
vadovavo S. Laniauskas — ener 
gingas ir visiems žinomas Cle
velando visuomenininkas. Bū
damas ALRKF Jaunimo Stovyk 
los Globos Komiteto pirmininku, 
nuolat sielojasi šios stovyklos 
reikalais ir savo nenuilstančia 
veikla daug pastūmėjo į priekį 
šios stovyklos statybą. Taip pat 
ir Balfe S. Laniauskas žinomas

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

Iš WQEP stoties — Banga !89i 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v 
NUO PIRMAD. IKI PBNKTaD.

8:46 Iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 Iki 9:30 ryte 

SEKMAD. 8:3h—0:30 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1400 kll.

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, III. HEmlock 4-2418

tos, esant pasekmei 3:0 mūsiš- | žyb°s.

1957 m. Šiaurės Amerikos Pa 
baltiečių Lengvosios Atletikos 
ir Plaukymo Pirmenybės, įvyks
tančios rugpjūčio 3 — 4 dieno
mis Clevelande, bus pravestos 
sekančia tvarka:

šeštadienį, rugpjūčio 3 d.

11 vai. ryto — 12:30 p. p. — 
paruošiamosios plaukymo var-

Jau laikas užeiti j ...

MUTUAL
FEDERAL SAVINGS

ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

kių naudai. Pakartotinės rungty 
nės baigtos lygiomis 1:1.

Edv. Š.

KOMANDINES LAUKO 

TENISO VARŽYBOS

Lygiagrečiai su š. m. rugpjū
čio 10 — 11 dienomis įvyksian
čiomis Vidurinių Vakarų sporto 
apygardos lauko teniso pirme
nybėmis, Kanados sporto apy-

2 — 5 vai. p. p.,— atidary
mas ir lengvoji atletika.

6 — 7:30 vai. vak. — plauky
mo finalai.

8:30 vai. vak. — sportininkų 
susipažinimo vakaras.

Sekmadienį, rugpjūčio 4 d.

12 — 3 vai. p. p. — lengvo
sios atletikos tąsa ir pirmeny
bių uždarymas.

Varžybų vietos

Lengvoji atletika ir iškilmin-
gardos komiteto pavedimu, bus gag pirmenybių atidarymas vyks
pravestos ir Toronto Lietuvių 
Namų taurės komandinės lauko 
teniso varžybos.

Šios varžybos pravedamos 
“Davis Cup” taisyklėmis, vieno 
minuso sistema. Kviečiami da
lyvauti visi Faske registruoti 
sporto klubai. Kiekvienam klu
bui leidžiama registruoti tik vie
ną komandą, kurios dalyviai var 
žybų metu gali būti keičiami.

Registruotis prašoma iki rug
pjūčio 5 d. sekančiu adresu: Al
gimantas Bražėnas, 1473 Junc-

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY ST.

Telef. WAlbraok B-7670 Ir 
Olbson 8-4938

• General ls kontraktorlus nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavlmal nemo-. 
karnai. ’

Patrick Henry High School sta
dione, Arlington Avė., prie 123 
Street.

Plaukymas vyks Fenn Colle- 
ge, Euclid Avė. ir E. 24 th Str. 
'kampas.

"l957M.

TELEVIZIJŲ
IŠPARDAVIMAS

Pasinaudokite reta proga dabar pi
giai Jaigyti TV aparatą, nes mums 
reikta paruošti vietą naullems 1968 
m. modeliams.

ATEIKITE ĮSITIKINTI TV 
APARATŲ NUPIGIN1MU 

I Instaliacija ir garantijos veltui

TCLCVISIOn
(.ąales- gęrylęą)

NS« Inš A HI-MF.* AS 
8891 g. Halsted — OIAffslde 4-6006 

Atdara: kasdien •—0, pirmadieniais
ir ketvirtadieniais 9—•

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JŪSŲ BALDUS!
STASYS FABIJONAS
2146 So. Noyne Avė. Telef. Vlrginia 7*7097

MOVJNC

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

IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OtbSU THOKAI-NAUJAUSI KNAUSTn'm IBANt/AI 
U6U MSTU l*rr/HNIAS-l>ISUS INSĄiW/N6ASAmUiNAWfAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU>ek 5*9209

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-1868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

4148 Š. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Valt pirm. antr., ketvtrt 6-8:80 v 

Trečiad. tik susi tarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7160 South Westera Avenue
(MEDICAL BUILDING)sudarymo. Jo dėka jaunučiai bu Plrmad., antrad.. ketv. Ir penktad. 

vo aprūpinti globėjais. Nuo pir
mininko S. Laniausko neatsiliko 
ir visa valdyba; ypač malonu 
konstatuoti, kad nepaprastai su
tartinai dirbo vienas kitam pa
dėdami. Veikla buvo gana ša- 

(Nukelta į 7 psl.)

nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. SeštacJ. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Ree. tel. WAIbrook 5-3705

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisui 20 North Waeker Drive 
(Clvic Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. C V litrai 0-2204

5002 West ltltli Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 3-0950 
Kitu laiku ir trečiad. susltarua 

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai popiet ir sulig susitarimu

Atostogose nuo liepos 20 d. Iki 
rugp‘. 5 d.

Tel. ofiso 
7-0700.

DR.

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

Unlvenal Savings and Loan Assoelation užtikrina saugumų 
Ir gražų pelną.

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

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
ta*. Ir draugiškam patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

■ ’Sl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kastiian išskyrus trečiad ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehiU 0-6003

— HE 4-1202 arba REp. 
Namų — PR 0-4732

A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

penktad. nuo 3 iki 8 vai. vak.

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 0-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ANNA BALIUNAS~
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES LIGOS
Pritaiko akinius —

6322 South IVestern Avenue
vai., kasdien 10-12 vai. 1. 7-9 vai
vak šeštadieniais 10-. vai Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
IL-u telef. WAlbrook 6-6070

DR. VL. BLAŽY?”
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos Ir Daman Avė.) 

Vai. kasdien nuo 6—-8 vai. vak 
šeštad. 2—4 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 
Telef. ofiso I.Afayettc 3-0040 

Rez.: WAIbrook 5-3048

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

Atostogose iki rugp. 1 d.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHIRURG® 

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

Vak: kasdien nuo 6 v. v. jkl 9 v. vi.į 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 5-0100 
Buto -- BEverly 8-8946

ofiso HE.4-5849. rez. HB.4-2824
OR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.lr šešt. pagal sutarties 
aekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestern Avenue 
Chlcago 29. III 

telefonas REpublic 7-4000 
Rezldencia: GRoveblll 0-8101

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 0-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0030

Rezidenci jos tel. BEverly 8-8244

Ofiso HE 4-1414, arba BE 7-0700 
Bes. RE 7-0807

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

2454 West 71st Street
(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
Sešadieniais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Ofiso telef. YArds 7—1100
Beddencijos 8Tewart 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted ir 86-ta gatvt)

VAL. 1—4 ir 8:80—8:80 p. p. kas 
dlen Išskyrus trečiadienius Attdars

šeštadieniais 1—4 vai.
Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LTETTTVT8 GYDYTOJAS)
2500 West 68rd Street

VAI. kasdien nuo 1—4 p p Ir 7:8' 
iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Telefonaa GRovehill 6-1596
DR. ALDONA JUŠKA

AKTŲ LIGŲ 8PECTALI8T®
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą Išskyrus trečiadienius.

2428 W. Marųoetts Ooad

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
ATOSTOGOSE IKI 

LIEPOS 29 D.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-0195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(71st Ir Campbell Avė.)
Atostogose iki rugpjūčio 

l-mos dienos

Tel ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 0-94OO
Rezid. PRoepect 0-9400

DN. ONA VAŠKEVI6IUS
(Vaškevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
. 6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p. p. ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 9-O74J

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 8l-mos gatvių 

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

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7-9. 

Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4949.

Namų — CEdarerest 8-7780

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 02nd St., tel. RepubUc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2625

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 
Trečiad. ir sekmad. tik

Tel. ofiso PR. J-0446, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marquette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vale 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 0-0257, rez. PR. 6-0060 

Rezid. 0000 S. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. V.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1890 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 Weet S5th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p

v.
susltarua

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRHROrNftS IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 West 69th Street 

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine
Telef. REpublio 7-2200 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt.
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00,. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Jr 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus ir rėmus 
4466 8. Oaliforaia Avė. .YA 7-7861
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 8 v. p. p. 

uždarytas

Išėjo iš spaudos nauja
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STOVYKLOS JAUNIMUI
Lietuvių jaunimo reikalams mūsų dienraštis nesigaili vie

tos. Ne tik priglaudžiami periodiniai skyriai ( ateitininkų, skau
tų, vyčių), bet dedama daug straipsnių, kuriuose nuodugniai yra 
gvildenamos lietuvių jaunimo auklėjimo problemos. Ir pati re
dakcija dažnai pasisako vienu ar kitu aktualesniu jaunimo or
ganizavimo, švietimo ir auklėjimo klausimu.

Jau kelinti metai, kai mūsų dienraštyje ir kituose laikraš
čiuose skelbiamos žinios ir dedami straipsniai apie vasaros sto
vyklų reikalingumą lietuvių jaunimui. Jau kelinti metai, kai sto
vyklauja skautai ir ateitininkai. Mūsų vienuolijos — Tėvai Ma
rijonai, Nekalto Prasidėjimo Seserys, Tėvai Pranciškonai, Tė
vai Saleziečiai ir Tėvai Jėzuitai — praktišku būdu jaunimo sto
vyklų klausimą yra išsprendusios. Jų centruose jau kas vasarą 
jaunimas stovyklauja vienuolių priežiūroje ir globoje. Duodama 
galimybė šimtams lietuvių jaunuolių po savaitę ar dvi savaites 
praleisti geroje, sveikoje aplinkoje ir šį tą išmokti. Ne tik mi
nėtieji vienuolynai (išskyrus T. Jėzuitus), bet ir lietuviai skautai 
jau turi nuosavą stovyklavimui vietą netoli Custer, Mich.

Šia tema rašyme todėl, kad ateinantį sekmadienį, liepos 28 d., 
iškilmingai atidaroma nauja stovyklavietė netoli Detroit, Mich., 
(Manchester, Mich.). Tai lyg ir centrinė stovyklavietė, kuria ga
lės naudotis visų organizacijų jaunimas — mergaitės ir ber
niukai — arba ir nepriklausą organizacijoms. Tuo atžvilgiu sek
madienis bus gana reikšminga diena, nes bus realizuotos kele- 
rių metų rūpestingos pastangos.

Šią stovyklą įsteigė Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Fe
deracija, gausiam rėmėjų būriui padedant. Žemei nupirkti Lietu
vių Romos Katalikų Susivienijimas Amerikoje suteikė keliolikos 
tūktančių dolerių paskolą. Kelis tūkstančius dolerių įnešė pati 
Federacija, o kitus statybai reikalingus pinigus suaukojo šios 
stovyklavietės entuziastai. Nors stovyklavimas jau pradėtas, 
nors jau suaukota gana daug pinigų, bet stovyklai dar daug ko 
reikia. Be to statybai ir skolų užtraukta, arba kaikurios sta
tybos sąskaitos dar nėra užmokėtos. Todėl yra reikalinga skubi 
parama, reikalinga daugiau jaunimo stovyklos entuziastų, kurie 
šiam geram tikslui nesigailėtų aukos, arba nors paskolą suteiktų.

Kadangi stovyklą įsteigė ALRKF, jungianti visas lietuvių 
katalikų organizacijas Amerikoje, todėl stovykla priklausys vi
siems Amerikos lietuviams, bet ne vienai kuriai grupei ar vieno 
kurio miesto lietuviams. Kadangi ja galės naudotis visi lietu
viukai .todėl ir paramos laukiama iš viso krašto lietuvių. Toji 
parama šiandien yra labiausiai reikalinga.

Federacijos stovyklą administruoti laikinai yra apsiėmusios 
Nekalto Prasidėjimo Seserys (putnamietės). Tai užtikrina jau
nimui gerą priežiūrą, nes jaunimo auklėjimo srityje jos turi jau 
daugelio metų patyrimą. Linkėtina, kad jos pastoviai galėtų įsi
kurti Detroito arkidiecezijoje ir visą laiką vadovauti stovyklai 
bei planuoti kitus darbus lietuvių naudai — senelių prieglaudos 
įsteigimą stovyklos žemės plote, kuris yra pakankamai didelis 
ir tam reikalui tinkamas, o vėliau gal ir augštesniąją mokyklą. 
Tuo atveju visuomenė būtų tikrai dosni jų įsikūrimui ir reika
lingai statybai pravesti.

Bet tai truputį tolimesnės ateities klausimas. Dabar rūpin
kimės tinkamu stovyklavietės įrengimu ir rūpinkimės, kad šiam 
reikalui nepristigtų lėšų.

DAR KARTĄ APIE REZISTENCIJĄ
ST. DZIKAS, Brooklyn, N. Y.

forma, tiems, kurie “Drauge” 
bandė reikšti savo mintis tuo 
klausimu. Jie pavaizduojami 
“Aidų” skaitytojams, kaip “vi
si varnai ir varnaičiai (straips
nių autorių pavardės, St. D.), 
krankę mirtį rezistencijai” arba 
kaip “viena politinė grupė, per 
‘Draugo’ skiltis ypačiai plačiai 
variusi kampaniją prieš rezisten 
cijos žodį”. Baramas “Drau
gas”, kad jis “taip uoliai ir ne
atsakingai savo skiltis skolino 
tyčiotis iš lietuviškosios rezis
tencijos žodžio”.

Ir taip lengva širdimi skelbia
mas sprendimas: “Yra pagrin
do nekęsti rezistencijos žodžio, 
nes jis šiandien skiria dvasias”. 
O tos dvasios esančios dvi — re
zistencinė ir oportunistinė. Tai
gi išeitų, kad visi, kurie drįso 
paabejoti rezistencijos žodžio 
sąvokos praplėtimo tikslingu
mu, yra oportunistinės dvasios 
žmonės. Iš viso, paskaitęs to

kius dėstymus, pradedi galvoti, 
ar tai “nėra tipinga partinės ak 
cijos kampanija”, atnešta į kul
tūrinį žurnalą tik iš partinio į- 
niršio, nes gal anuose straips
niuose įžiūrėta, kad vienos po
litinės grupės rezistencinė aure
olė jais galėjo būti pažeista. Tai 
gi atrodo, jog tiktų šių smarka
vimų autoriui jo paties žodžiai, 
kad “nedera nė dėl žodžio jau
dintis”, nes tikrai, ne pats rezis
tencijos žodis laiduoja rezisten
cinę dvasią”. Pagaliau, kad nė
ra taip lengva atskirti rezisten
cinės ir oportunistinės dvasios 
žmones, įrodo ir toks drąsus 
“Draugo” su jo bendradarbiais 
išmetimas už oportunizmo gele
žinės uždangos už tai, kad buvo 
išdrįsta pareikšti savo nuomonę 
tuo klausimu.

Prie viso to autorius apkalti
na “Draugą”, kodėl jis mūsų iš
eivijos nutautėjimo reiškinių 
“lyg nemato ir šių gyvybinių 
klausimų atviro svarstymo nesi
ima”. Neapsiriksiu turbūt pasa- 

I kęs, kad “Draugas” skiria gyvy-

Rezistencija — palyginti nau
jas žędis lietuvių kalboje, pri
gijęs tik praėjusio karo pradžio
je. Kai jis pas mus įsipilietino, 
rodos, visiems buvo aiški, jog 
tai pavergtos tautos aktyvus pa
sipriešinimas okupantui. Tas pa
sipriešinimas visada yra susijęs 
su pasiaukojimu ir heroizmu, 
prieš kurį tautos lenkė galvas ir 
kūrė legendas.

Tik šiai įprastinei rezistenci
jos sampratai buvo pridėta kito
kių' aiškinimų, prasidėjo spaudo
je tuo klausimu diskusijos. Ne
sutarimai prasidėjo tada, kai 
kaikurie tremties politiniai są
jūdžiai vienu ar kitu būdu įtai
gojo save esant krašte vykusios 
rezistencijos tęsėjais išeivijoje. 
Vėliau pradėta aiškinti, kad 
kiekviena pastanga lietuvybės 
išlaikymo srityje jau yra rezis
tencija.

Pasisakymai spaudoje šiuo 
klausimu buvo dvejopo pobū
džio. Vieni manė, kad rezisten
cijos sąvokos išplėtimas nėra, 
teiktinas ir geriau paliktina 
šiam žodžiui pirmykštė jo reikš
mė. Gi kiti ta proga bandė svars 
tyti pačią rezistencijos esmę, įro 
dinėdami, kad ji nėra verta tiek 
pagarbos, kiek jai dabar teikia
ma. Reikia tikėti, jog šios nuo
monės šalininkų yra nežymi ma
žuma. Šiame dienraštyje tilpu
sių rezistencijos klausimu kele
tas straipsnių nelietė pačios re
zistencijos vertės, o tik reiškė 
nuomnę, kad nereikėtų šio žo
džio sąvokos plėsti ir teikti jai 
naujų reikšmių. Pasisakė ir są
vokos praplėtimo šalininkai.

Gi paskutiniu metu tuo klau
simu labai aštriai pasisakyta mū 
sų kultūriniame žurnale, taigi, 
reikėtų prileisti, jau akademinė
je plotmėje (plg. J. Alaušius 
“Dvasių išsiskyrimas ir susikal 
dyųjp žaismas”, “Aidai” nr.. 4, 
1957 m.). Deja, tenka nusivil
ti, kai vietoj to ten randi visą 
eilę visai nepagrįstų kaltinimų, 
išreikštų neįtikėtinai šiurkščia

biniams lietuvybės klausimams 
svarstyti labai daug vietos. Ką 
J. A. laiko "atviru” svarstymu, 
gal kaip tik duotų priešingus re
zultatus, nes tebesą “ant ribos” 
nedelsdami galutiniai nusigręžtų 
nuo lietuvybės. Nuo to laiko, 
kai pradėta išeivius skirstyti į 
rezistencinės ir oportunistinės ar 
politikuojančios dvasios žmones, 
lietuvybės reikalai nebus pasukę 
geresne kryptimi. Taip atrodo 
:š J. A. nurodymų į kaikuriuos 
neigiamus reiškinius toje-srity
je.

Nesu nuomonės, kad rezisten
cijos sąvokai būtinai paliktina 
tik jos pirmykštė prasmė. Jei 
minėtas pakeitimas, visų be įta
rinėjimų ir priekaištavimų pri
imtas, išgelbės nuo nutautėji
mo nors mažą išeivijos procen
tą, pilnai su tuo sutinku. Ta 
prasme jau prieš du metus šioje 
vietoje pasisakiau, kad reikia re 
zistencijos sąvoką apvalyti nuo 
politinių prieskonių ir padaryti 
ją visos išeivijos pasiaukojimo 
ir heroizmo simboliu. Jei nepri
klausomoje Lietuvoje neigiamai 
vertinome tautiškumo suplaki
mą su viena politine pakraipa, 
tai nemažiau tas tinka ir šiuo 
metu rezistencijos atvejui. Re
zistencija, teisingu J. A. teigimu, 
yra visų nuosavybė. Jos vardu 
ką nors smerkti, niekinti ir įta
rinėti todėl vengtina.

Ne barimais ir piktais prie
kaištais lietuvybė palaikoma, o 
konkrečiais darbais. Tai puikiai 
žino ir J. A. juose dalyvauda
mas. Čia mažai padės taip pat 
išeivijos, nors ii- labai madin
gas, rūšiavimas i “dvasias”, o 
juo labiau stengimasis patiesti 
"ant žemės” visus “priešus”, ku 
rie drįsta turėti savo nuomonę 
rezistencijos klausimu. Jei yra 
nuomonių, kad dabartinis rezis
tencijos žodžio naudojimas nėra 
visai gerame kelyje, tai tik rodo 
reikalą jį apvalyti nuo tų atri
butų. kurie jį padarė ginčų ob
jektu. Tada jis galės būti tą 
ugnimi, kuri rez:stentų tėvynė
je heroizmo ir pasiaukojimo le- 
gendariškais pavyzdžiais ne vie
ną svyruojantį paskatins nepa
skęsti savo kasdienybėje ir ne
išnykti iš lietuvybės horizonto.

Mokykloje

Mokytoja mokykloje aiškina 
vaikams apie vištas ir vištų n • 
kius. Baigdama ji sako:

— Ar ne stebuklas, kad viš
čiukas išsirita iš kiaušinio?

— Tikrai stebuklas, — sako 
viena mergytė. — Bet man at
rodo, jog dar didesnis stebuk
las. kad iis i kiaušini ieina...

Kurt Matthies

Aš girdėjau giedant
♦

vieversį
Vertė V. KERTAUNINKAS 

(TĘSINYS)

Visa tai, ką aš matau, yra tie dalykai, kurie iki 
paskutinių karo dienų man buvo tapę tvirtumo, ištver
mės ir egzistencijos atrama.

Kovo 25. — Kariniai pratimai vyksta vienoje sau
soje vietoje, išdžiūvusių spygliuočių kalvoje. Tai sena 

1 išrausta artilerijos pratimų aikštė, išrašyta apkasais, 
šaudymo skylėmis ir bunkeriais. Augščiausioje vietoje 
stovi trejos kartuvės — bet jos mūsų dispozicijai nepri
klauso!, — ir dar vienas pažymėtinas dalykas: visas 
šlaitas pilnas balaganų sraigių geldelių.

Kovo 27. — Nixė man neilgai priklausė. Ji perėjo 
komendanto žinion ir tapo jo žaislu. Sis vyras savotiš
kai ja rūpinosi. Visų pirma jis nustatė jai kieto kari
nio auklėjimo taisykles. Linksmas gyvulėlis gyveno 
mūsų tarpe; nakties metu jis būdavo perkeliamas iš 
mūsų patalpų į vieną tuščią trobą; čia jis gulėjo ant 
maišo, virš kurio griežtojo pono pageidavimu buvo įtai
syta palapinė. Nixė šioje vietoje pirmą naktį staugė, 
o ąntrą — cypė; aš iš įniršimo negalėjau miegoti šiame 
prakeiktame prūsų pasaulyje. Bet po to šuo buvo pa
mokytas grasymais ir pliekimais: jis turėjo prisitai
kinti. Nuo to laiko ji naktį praleisdavo viena iki pus
ryčių. Paskui ji pas mus ilsėdavosi ir snausdavo lovo
se, kurias ji išsirinkdavo. Pagaliau ji būdavo pašau
kiama „pulkininko tarnybai“ ir dingdavo iki pietų, ku
rių metu gaudavo kremzlių ir kaulų porciją; tada ji 
tapdavo tartum kamuoliu, o po dvidešimt keturių va
landų vėl pasidarydavo lyg kokia žarna.

Gerasis gyvulėlis taip bijojo savo pono, jog ir jo 
šuo jam buvo tapęs įsakymu. Jis rūpinosi smulkme- 

| niškai mažuoju kūriniu, nors už akių jo neapkęsdavo.

O kada gi pasiseks Nixę vieną dieną — tuojau, tuo
jau ! — į namus pasiimti ?

Didysis penktadienis. — Ketvirtą valandą ryto bu
vo paskelbtas pirmas pilnas aliarmas. Per aptemdytas 
vietas veržėsi ankstyva šviesa. Visi pasiliko lovose ir 
nejudėjo. Ir koridoriuje buvo visiškai tylu — niekas 
nevaikščiojo. Buvo klausomasi ir šnibždama lovose.

Balandžio 6. — Pašto siuntiniai mus pasiekia vis 
nereguliariau. Emilis jau daugiau laiškų negauna. Jo 
tėviškė švabijoje yra tapusi kovų vieta. Jis rūpinasi 
savo žmona. Jis prie jos prisirišęs kaip vaikas. Dabar 
jis rašo jai laiškus ir vėl suplėšo; kitą dieną jis rašo 
naujus laiškus, nors ir žino, kad jam daugiau neateis.

Balandžio 11. — Tai dienos! Dar lapai neišsprogę; 
tik krūmuose jie nedrąsiai kabo. Ir kaštonai, kurie vi
suomet anksti išsprogsta, dar tik veržiasi. Bet šitas 
pavasaris, prasiveržęs pro šaltus rytmečius, yra gra
žesnis už anksčiau buvusius. Kada aš dabar rytmečiais 
einu į teismo vietą, visuomet keliauju paskutinį valan
dos ketvirtį prieš posėdžių pradžią tarp miesto mūrų ir 
per sodus, kur kadaise buvo kapinės, ir aš žemai matau 
krūmuose nedrąsiai kabančius lapus, o tuo tarpu augš- 
tai plikos šakos dar yra sustingusios.

Tik seni gluosniai pievose jau visai išlapoję. Jie 
nepaiso šaltų rytmečių. Jie dabar ne tik dega ir lieps
noja: jie, išsiveržę savo žalumu, vidurdienio saulėje 
plasdena kaip auksinės putos.

Tai dabar atėjusios dienos — man visuomet nepa
keliama, kada aš soduose matau juodų žemę ir girdžiu 
į akmenis sutrenkiamų kastuvų garsą.

Posėdžių metu, kuomet sprendžiami nemalonūs 
klausimai ir paskelbiami griežti sprendimai, aš prade
du svaigti ir palengva užmiegu — tuo tarpu vaikai 
prieš salės langus, žaisdami sukutį (vilką), šūkauja ir 
triukšmauja.

Balandžio 13. — Visų pirma iš giedro dangaus 
buvo numestos dvi bombos. Po to buvo matomi bėgan
tieji į rūsį paruošiamojo bataliono naujokai Mes, seni 
rytiečiai, buvome pakelti nuo kėdžių.

Tuo tarpu rusai veržėsi per Oderį.

Atėjo greitas mano žmonos laiškas. Tai bus tikrai 
jau paskutinė iš jos žinia. Amerikiečiai jau pasiekė 
Elbę. Pasirodė jau ir prie Lauenburgo. Kada jie ar 
anglai toliau, maždaug prie Wedelio, kėlėsi per upę, ta
da matomai išprotėjęs Volkssturmo vadovas iš Pinne- 
bergo daugiau čia neatvyko, o miestą šarvuočių ir bari
kadų pagalba pavertė tvirtove. Šitas kvailys, rašo ma
no žmona, taip pat ir pas mus su keletu žmonių lankėsi; 
jis prie Datumerio plento norėjo gražius senus ąžuolus 
nupjauti ir jas gatvę užbarikaduoti. Bet čia susirinko 
apylinkės moterys ir savo triukšmu šį nedorą darbą tuo 
tarpu sutrukdė.

Taigi tik vienos moterys šiomis dienomis pasirodė 
protingomis, kurioms protą padovanojo pats dangus.

Balandžio 15. — Prieš penkias dienas mes turėjo
me paskutinį apygardos teismo posėdį. Nuo to laiko 
vyriausiasis štabo teisėjas atidėjo posėdžių terminą. 
Jau trisdešimt bylų buvo sukrauta. Kai aš jį paklau
siau, kaip bus toliau, jis pažiūrėjo į mane ir nieko ne
atsakė. Tai pasakė viską.

Balandžio 17. — Didelis ūžesys skaidriame dangu
je. Nuo jūros pusės miestą perskrido bombonešiai ir 
nuskrido Berlyno kryptimi.

Tuo laiku aš buvau turgaus aikštėje. Prasidėjo 
neaprašomas sumišimas, kuris tvankiame rūsyje tęsėsi 
toliau. Kai mes vėl išėjome į dienos šviesą, lašnojo 
smulkus lietus iš apsiniaukusio dangaus. Aš ėjau to
liau. Buvo matoma puiki žaluma. Mieste buvo galima 
pastebėti šermukšnių ir raudonų erškėčių

Pabaiga
Čia dienoraštis ir nutraukiamas. Praėjus maždaug 

dviem savaitėm po paskutinės pastabos, Prenzlavas 
išlėkė į orą. Karas, kurio baisi ugnis autorių privertė 
daiktus išgyventi daug pagrindiniau, gyviau ir stip
riau, jį atleido. Jis paliko jį sėdėti pamiškėje. Ir jis 
aptemo, atplėštas ir su savimi nešąais viską, ką tokiais 
laikais išsigelbėjęs gali savo nuosavybe laikyti: nieko

Galbūt jis tuomet buvo grįžęs į save ir patekęs , 
tokią būklę, kokioje vasaros naktį šviesūs vabalėliai 
nusileidžia į atsiskyrėlio plaukus.

(Pabaiga)

HONDŪRAS IR NIKARAGVA SUSITARI?

Jurgis F. Duron, Hondūro užs. reikalų ministeris, pasira
šo susitarimą su Aleksandru M. Arguello, Nikaraguos užs. 
min., kad senasis sienų ginčas būtų perduotas Augšč. Tarpt. 
Teismui Hagoje. Stovi Panamos aimbasadorius, kuris tarpinin
kavo šiai sutarčiai. (INS)

' IR VĖL KRAUSTOMES
AL. GIMANTAS

Šis straipsnelis liestų daugiau 
naujuosius ateivius, bet ir kiti 
amerikiečiai lietuviai gal ir ga
lės vieną kitą mintį prisitaikyti 
sau, duotus pavyzdžius palygin
ti su savuoju gyvenimu ir da- 

j bartinėmis nuotaikomis. Jau 
įžangoje galima drąsiai teigti, j 
jog šis rašinys jokiu būdu ne
drįsta nei ką nors barti, prie
kaištauti ar j ką primygtinai 
pirštu rodyti. Pateiktų minčių 

į pagrindinis tikslas būtų daugiau Į 
atkreipti dėmesį i kasdieninio! 
gyvenimo margumynus, gal net! 
ir neišvengiamus, bet'kurie, gal 

i mums net nenorint to pripažinti, 
prisideda prie nutautėjimo ryš- 
kėjančios bangos.

Kur gyveno senesnės kartos 
lietuviai

1948-49-50 metais, kaip visi 
dar gerai prisimena, t. y. tuo
metu, kai lietuvių naujųjų atei
vių tūkstančiai pasiekė svetin
guosius JAV krantus, didelė dau 
guma atvykėlių kūrėsi maždaug 
ten, kur jau ištisus dešimtmečius 
gyveno senesnės kartos Ameri
kos lietuviai. Buvo visai pato
gu: ir bažnyčia čia pat ir vai
kams mokykla ir vakarų salės, 
pagaliau, neretai ir įvairios dar
bovietės nebuvo perdaug nuo 
tų pačių vietų nutolusios. Ne
sunkiai galėjai užtikti gatves, 
kur ištisa eilė namų, beveik 
viens prie kito buvo vien lietu
vių gyvenami. Išbėgę kieman ar 
gatvėn vaikai dar lietuviškai 
tarp savęs kalbėjosi ir žaidė; kai 
mynai artimi ir pažįstami buvo. 
Tuo metu ir įvairių parengimų 
salės buvo sausakimšos ir jų ren

sigirdi) negalvoja ir ąpie naujų 
bažnyčių ir mokyklų statybą 
naujoje vietoje. Nėra pinigo, o 
su vienu kitu suaukotu šimtu, 
gi nieko rimtesnio nepradėsi. 
Tiesa, gyvenama gražiai plačiai 
ir patogiai. Atstumai į miestą 
dideli. Dažnai automobilis telie
ka vienintelė susisiekimo prie
monė. šeimos, kurios įstengia 

j turėti jau du autovežimius, —
I kiek gerėlesnėj padėty. Mat, šei
mos galvai išvykus į darbą, likę 

j šeimos nariai dar gali kur iš- 
• vykti, bet nesant antros susi- 
I siekimo priemonės, praktiškai 
j lieka visiškai izoliuoti savo gy
venamoje aplinkoje. Aišku, čia 

i vargo nėra, nes ir mokyklos ir 
! krautuvės ir valyklos ir pašto 
įstaigos atbėga kartu su nau
jųjų vietų gyventojais. Panašiai 
yra ir gu bažnyčiomis. Ir jų, vi
siškai naujutėlių ir modernių, 
esama ir naujuosiuose kvarta
luose. Deja, vargiai ten rasime 
bent vieną lietuvišką bažnyčią 
ir mokyklą.

Mūsų kraustymasis

Ką gi, mažamečių vaikučių 
nesiųsi vienų 20 ar daugiau my
lių į lietuvišką parapinę mokyk
lą kur nors vidumiesty ar kita
me miesto gale, vežti kas šešta
dienį į šeštadieninę vargo mo
kyklą, nelabai turi entuziazmo 
ir patys tėvai. Reikia gi kada 
ir apie namus, butą apsitvarky
ti, pagaliau, ir pats nuvykimo 
ilgokas laikas atgraso. Sekma
dieniais gi, jieškant poilsio ir 
patogumo, jau sunku beįsireng- 
ti į lietuvišką bažnyčią, tuo la
biau, kad airių ar kitokia, pap
rastai yra čia pat, už kelių blo
kų ar ir dar arčiau. Taip ir tu
rime labai paprastai supranta- 

jmą reiškinį: mūsų bažnyčios ir 
I mokyklos tuštėja. Priežastis? 
— mūsų kraustymasis.

gėjams kurkas rečiau tekdavo 
skustis vakarų nepasisekimu. Ir 
kur nenueisi, jei viskas, galima 
sakyti, čia pat, vietoje buvo.

Bet toji padėtis, deja, neilgai 
truko. Beveik kiekviena šeima 
ilgėjosi nuosavo kampelio, ne
norėjo bekampininkauti, sten
gėsi įsigyti nuosavus namus. 
Tuo kart, pinigo dar neperdaug 
turėta, tad ir įsigytosios nuosa
vybės nebuvo perdaug nutolu
sios nuo lietuviškųjų centrų. 
Tuo kart tik gana ųežymi dalis 
iškeliavo į miestų pakraščius, 
įsigydami jau sau atskirus, vie
nai šeimai gyventi namus. Tuo 
metu daugumoje tie namai te
turėjo tik po du miegamus kam 
barius. Bet, buvo džiaugtasi ir 
tuo. Gi prabėgus geram penk
mečiui, apsižiūrėta, kad žymiai 
daliai naujakurių, dviejų miega
mųjų jau nebepakanka. Vie
niems padidėjusios šeimos, ki
tiems prestižo reikalai jau vers
te verčia jieškoti didesnių namų, 
trijų miegamųjų. Beveik kaip 
taisyklė, tokie didesnieji, gana 
modernūs ir tikrai patogūs na
mai, jau neretai buvo statomi 
gana tolokai už miesto ribų ir, 
aišku, visiškai toli nuo bet ku
rių lietuviškųjų tvirtovių išei
vijoje, k. a. bažnyčių, mokyklų, 
salių. Kraustymasis į pačius to
limiausius užmiesčių sklypus jau 
prasidėjo ir kasdien vis didėja. 
Juos jau pradėjo sekti ir tie, ku
rie iki šiol dar buvo išsilaikę 
senesnėse miestų dalyse. Bet 
kartu su tuo kraustymosi, deja, 
niekas ir negalvoja kartu gaben
ti. senuosius lietuviškojo gyve
nimo židinius, niekas (bent ne

Susipratę tėvai

Bet nėra taisyklių be išimčių, j 
Yra tvirtos, nepaprastai tvir
tos valios tautiečių, kurie nu
sprendė kartą ir neatšaukiamai: 
kol mano vaikai mokysis, kol 
turės galimybe lankyti parapi-1 
nę ir šeštadieninę mokyklą, nie
kur nesikeliam, nesikraustom!' 
Pasakyta — padaryta. Va, D. 
vietovėje, kai K. R. ir kelios ki
tos šeimos įsigijo nuosavus na
mus, vos už kelių blokų nuo pa-, 
rapinės mokyklos, lietuviškos 
bažnyčios, nepertoli nuo juodų
jų gyventojų apylinkės, pažįs-i 
tami tautiečiai nustebo. Ir ką,, 
girdi, tie galvojo taip pasielg
dami, namus tokioje prastoje 
vietoje nupirkę, užeis gi “juo
dukai”, kris namų vertė, savo 
pinigo neatgaus ir t.t. ir t.t. Oi 
tie apkalbamieji lietuviai, dėl tų ; 
kalbų visiškai nesijaudina. Jie 
geriau žino kodėl taip pasielgė,

kuris motyvas lėmė jų tokį apsi 
sprendimą. Kaina, tiesa, gal ir 
brangi, bet, jų nuomone, visiš
kai verta mokėti už savo vaiku
čių išauklėjimą lietuviškoje mo
kykloje.

Čia pat, prisimena rašančia
jam vieno seno klebono kiekvie
ną vasarą viešas kreipimasis pa 
mokslo metu į lietuvius tikin
čiuosius. Jis kviečia ir prašo sa
vus žmones, lietuvius, siųsti sa
vo vaikus į parapinę mokyklą, 
neg jei liks laisvų vietų; jas reiks 
perduoti kitataučiams. Senasis 
kunigas maldaute maldauja pa- 
rapiečių lietuvių: siųskite mo
kyklon savuosius vaikučius! 
Bet, kaip praktika parodė, tų 
laisvų, lietuvių vaikų neužimtų 
vietų vis daugiau kasmet rodo
si, na, nereikia ir stebėtis, kad 
ir nelietuvių vaikų skaičius lie
tuviškoje mokykloje auga. Žino
ma, dar už metų, kitų, jau pik- 
tinsimės, o gal ir į spaudą ra
šysime, kad štai tokioje ir to
kioje lietuviškoje mokykloje su
mažėjo ar jau nebėra lietuvių 
kalbos ir kitų lituanistinio auk
lėjimo dalykų. Ant kieno galvų 
tokiu atveju verčiame visas kal
tes?

Sunku suprasti

Tuo nebandoma švelninti pa
sitaikančių atvejų parapinėse 
mokyklose, kuriose lietuviška
sis auklėjimas sąmoningai stu
miamas į šalį, bet sunku su
prasti, kaip iš mokyklos galėtų 
būti išstumta lietuvių kalba ir 
jai artimi dalykai, jei joje dau
guma būtų lietuvių tėvų vaikai 
ir patys tėvai norėtų, kad jųjų 
vaikai būtų mokomi ir lituanis
tikos pagrindų.

Mūsų čia aprašytasis kraus
tymasis, žinoma, nėra pačia pa
grindine priežastimi pastebimo 
lietuvių nutolimo nuo savų baž
nyčių, mokyklų ir parengimų, 
bet visdėlto po ilgesnio stebėji
mo ir pasikalbėjimų, nuomonių 
pasikeitimų su kitais tautiečiais 
galima būtų drįsti tarti, kad ap
sigyvenimas tolimajame užmies
ty gana ryškiai prisideda prie 
minėtojo reiškinio. Naujojo keli- 

’mosji. kuris buvo pastebėtas 
1956 antrojoje pusėje ir jau žy
miai ryškesnis 1957 metais, aiš
ku, niekas nesulaikys. Pagaliau, 
naivu būtų pradėti bet kurią ak
tyvią priešpropagandą, kurios 
visvien niekas neklausys ir ne
paisys. Gi tie, kurie ateity jieš- 
kos lietuvių nutautėjimo prie
žasčių Amerikoje, neturėtų iš
leisti iš akių ir čia minėtųjų fak
tų.

Jauni mano, kad senieji yra. 
kvaili, bet senieji žino, kad jau
niai yra dar paiki.

—G. Chapman.
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JAV IR KANADOS LIET. GYDYTOJŲ 

SUVAŽIAVIMAS

Amerikos Lietuvių Gydytojų 
Draugijos iniciatyva, Darbo die
nos savaitgalį, š. m. rugpjūčio 
31 d. ir rugsėjo 1 d. yra šau
kiamas JAV ir Kanados lietuvių 
gydytojų bei praktikuojančių 
dantų gydytojų suvažiavimas, 
kuris įvyks Chicagoje, Morri- 
son Hotel patalpose.

Suvažiavimo rengimo komi- 
etas paskyrė dr. J. Valaitį būti 
mokslinių paskaitų moderato
riumi, kuris pagaliau sustatė se
kančią darbotvarkę:

šeštadienį, rugpjūčio 31 d.

12 — 2 vai. p. p. — dalyvių 
registracija (II augštas, Foyer).

2 — 2:10 vai. p. p. — suvažia
vimo atidarymas (Clark Ro- 
om). Kalba pirmininkas dr. A. 
Montvidas.

2:10 — 2:40 vai. p. p. — “Kas 
naujo akušerijoj ir ginekologi
joj?“ — dr. W. M. Eisin, Chi- 
caga.

2:40 — 3:40 vai. p. p. — “Kas 
naujo ortopedijoje?” dr. A. O. 
Šabanas, Chicaga.

3:10 — 3:40 vai. p. p. — “Po- 
stoperietyvinis tromboemboliz- 
mas” -
landas. i

3:40 — 4 vai. — pertrauka.
4 — 4:30 vai. p. p. “Degene- 

ratyvinio artrito problemos” — 
dr. J. Meškauskas, Cihcaga.

4:30 — 5 vai. p. p. — “Ste
roidų terapija akių ligose” — 
dr. V. Avižonis, New Yorkas.

5 — 5:30 vai. p. p. — “Gast- 
roenterologinės problemos” — 
dr. J. Adomavičius, Chicaga.

6:30 — 8 vai. p. p. — koktei
liai (Embassy Room).
Antroji suvažiavimo diena, IX.l

12 — 1 vai. p. p. — dalyvių 
registracija ir paskaitos (Vene- 
tian Room).

1 — 2 vai. p. p. — “Polio vi
rusas ir kiti nauji virusai” — 
dr. V. Pavilonis, Montreal, Ka
nada.

Po pertraukos — visuomeni
nės paskaitos.
2:30 — 3 vai. p. p. — “Gydy

tojų darbas Lietuvoje” — dr. V. 
Tercijonas, New Yorkas. ’

3 — 3:30 vai. p. p. — “Kau
no medicinos fakultetas okupa
cijos metu” — dr. J. Meškaus
kas, Chicaga.

3:30 — 4 vai. p. p. — “Ame
rikos Lietuvių Gydytojų Drau
gija” — dr. A. Montvidas, Chi
caga.

4 — 4:15 vai. p. p. — “Lietu
viu Gydytojų Draugija Vokie
tijoje — dr. H. Brazaitis, Cle- 
velandas.

4:15 — 6 vai. p. p. — organi
zacinis atstovų susirinkimas.

6 vai. p. p. — banketas — 
koncertas (Venetian Room).

Rugsėjo 2 d. yra palikta lais
va, kad suvažiavimo dalyviai ga
lėtų aplankyti savo draugus bei 
pažįstamus Chicagoje arba tu
rėtų laiko grįžti į namus.

Amerikos Lietuvių Gydytojų 
Draugija kviečia visus lietuvius 
gydytojus ir visus praktikuojan 
čius dantų gydytojus bei jų šei
mos narius (žmonas) suvažia- 
viman.

Šeimos nariams bus paruošta 
atskira programa, susipažinimo 
arbatėlė bei kitos pramogos, to
dėl neteks nuobodžiauti medi
ciniškose paskaitose.

Savaime aišku, banketas ir 
koncertas bus įdomus ir medici
nos darbuotojams, ir jų šeimų 
mariams.

Tačiau

CIVILINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMAS LAIMI

Keturi senatoriai patenkinti, jog civilinių teisių įstatymas 
skina sau kelią, nes jis 71-18 balsais buvo įtrauktas į dieno
tvarkę. Iš kairės: H. Humphrey, P. Douglas, C. Case ir W. 
Knowland. (INS)

Vieni skalbimo milteliai yra Svarbiausia ‘ noriu atkreipti 
peraštrūs ir žaloja skalbinius, dėmesio į valymo miltelius skir 

suvažiavimo rengę- kiti labai sunkiai .duodasi iš- tus valymui praustuvių, vonių
yra labal svarbu žinoti is sk,iaujami. Cla reikia atidumo, bei sinkų, šie milteliai dažniau- 

anksto suvažiavimo dalyvių skai nes uik skalbjniuo8e chemi. 
cių.

Jau yra pats laikas užsiregist kalai’ §ali Paveikti * jautris* °’ 
ruoti, todėl nedelsiant prašomai d4 sukeliant niežėjimą, išbėri- 
rašyti Amerikos Lietuvių Gydy-! mus bei kitus reiškinius. Ypač 

dr. D. Degesys, Cleve- Draugijos sekretoriui dr. turi būti geraj išskalaujami kū
V. Taurui, 5100 So. Western, 
Avė., Chicago 9, III.

Norintieji gali iš anksto užsi
sakyti viešbučiuose kambarius. 
Suvažiavimo rengimo komisija 
ir tuo pasirūpins. Todėl svarbu 
■savo pageidavimus kaip galima 
anksčiau pranešti, kad juos lai
ku būtų galima pilnai įvykdyti.

Dr. V. Tauras

Trumpi patarimai
Šiame krašte išleidžia j rin

ką galybę įvairių valymo milte 
lių ir visi reklamuojami kaipo 
geriausia valymo priemone, nic 
ko nekalbant apie blogąsias pu
ses. Čia jau tenka pačiai šei
mininkei bevartojant ir atid
žiai stebint atsirinkti.

dikių skalbiniai.

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA

RH E EM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-CONDITIONER

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

GAZU AR ALYVA

telių įbarstysim į vonią, leng-1 lo. šios priemaišos valomąjį pa-• greit apsitraukia nešvarumais 
vai nuplausim vandeniu; vo-į virsiu nuvalo ge/ai, bet suža-ir visą laiką atrodo lig taukuo- 
nia turi mažą nuotakumą, van- loja porcelianą. Porcelianas bei tas. Įsigijus naują vonią, praus 
duo su muiluojančiomis dali- emalis nvu aštraus šveitimo tuvą ir kitą emaluotą bei porce 
mis išbėgs, bet ant dugno pasi-' susibraižo ir netenka blizgė ji-j lianuotą daiktą, reikia būti at
liks priemaišos smielio pavida-Į mo, be to paviršius vėl labai j sargiems. Geriausia valyti mui-
.................. ............... I lu bei muilo milteliais.
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R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

A. P.

i/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVI NGS AND IiOAN
ASS’N

2555 WKST 47 th STREET LAfayette S-1083
B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkiewicz, sek r. ir advokatas

Mokame aukšliu) dikldeudiis. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 
valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta iki *10,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad nuo 9 iki 8 vai. vakar* 
antr ir penk. 9 iki 5; treč įdaryta o Sešt nuo 9 iki vidurdienio

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7*2481

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUlI 
PRISTATOM
Visokių Rūšių)
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER GO.
STASYS LITMTNAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VTctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Priataty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidaro kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro 

wwwwwwwwwwyywywwwi>!:4iwąwi»:wi>:y

LEE’S AUTOMATIC 
IIEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, UI.

TOtvnhalI 3-6670 
BIshop 2-3429

NUO UZSISENEJUSTŲ
SKAUDANČIU ZALZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo BENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
naguti ramiai sMBtl ir naktimis 
miegoti nes jų užaisenSJusios žalždoa 
niežėjimą ir skaudėjimą, senų atvl 
ru ir skaudžių žatždų uždekite 
LEGUUO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORIA- 
818 Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHI.ETF.8 FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą 
tarppirščtu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dedir 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų Ji yra gera gyduole nuo iš- 
vlršinlų odos ligų. Ue
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et.. *1-26, ir 22.60.
Pirkite vaistineseChi- 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee. Wlsc.. Oa- 
ry, Ind. ir Detroit, Mi- 
chigan arba rašyki
te t r atsiųskite Mo- 
ney order I

ANTANAS LIGUTIS, sav.

<7

t 1
mokame

0jviden<te

MIDLAND
T

Savings and Loan^ 
Association

r PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

F KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

_ BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-67i» 

AUGUST SALtMJKAS Pieeldemm

f

LEGU1Z), Department D., 
5618 W. Eddy 8t_ Chicago 84, III,

Duoną Ir įvairias skoningas ] 
bulkutes keps

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lltnanlca Avė.

Tel. CUffside 4-A87A. 
Pristatomo J visaa krautuvo* 
Ir restoranus. taip pat Iš
siunčiame j visus artimuo
sius miestus.

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

tik

l

DIDELIS PASIRINKIMAS (VAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEliin A. KAI IHiMH. M ELI.IK HKKTLLI8, 8av.

ROOSEVELT FURNITURE Co
2310 W. Roosevel! Road Teiti, SEeley 3-4111

Krautuvu atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:10

šia turi aštrių priemaišų. Leng
vai galime įsitikinti jei tų mil-

CHICAGO SAVI?

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

SPECIAL for July... Sovingj placed by the 152h of the Month 
will earn a full month’s Dividend.

W /"V

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

Jūsų taupmenos pas mus pilnai apsaugotos Fede 
ral Savings ir Loan Apdrauda. Nuo Chicago Savings 
inkorporavimo 1924 m., taupytojai nėra turėję nė 
vieno cento nuostolių. Per 33 metus kas pusmetį mūsų 
taupytojams buvo išmokėti augšti dividendai.

Be to, mūsų taupytojai gauna dar daug įvairių 
neapmokamų patarnavimų kaip šeimos sąskaitų ap
mokėjimą, čekių iškeitimą ir pan. šeštadieniais, hepos 
6, 13, 20 ir 27 nuo 9:30 vai. ryto iki 1 v. p. p. ir 
ketvirtadienio vakarais, liepos 11, 18 ir 25 nuo 5:30 
iki 7 vai. vak. visi aplankusieji mūsų įstaigą bus pa
vaišinami kava ir riestainiais. Atsiveskite visą šeimą...
Bus visokių dovanų vaikams ir suaugusiems.

Mūsų darbo valandomis mes duodame veltui, vė 
sinamą (air conditioned) su garsiakalbiais susirinki
mams kambarį, kuriame telpa 100 asmenų. Reikalui 
esant paskambinkite.
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apie tikrąją skautybę, kurią 
anksčiau tėvynėje, o dabar išei- 

’’ Ką gi, neturint pakankamai tai. Štai bent keletas tų did-' vijoje tebepraktikuoja skauty- 
geros ir rimtos informacijos lie- į vyrių pavardžių: Z. Tarvainis, bes idealams atsidavęs lietuviš-

Mūsų skautų kreipimasis į svetimuosius

tuviškaisiais klausimais anglų 
kalba, reikia sveikinti mūsų jau
nųjų pastangas, bandant bent 
daliniai šalinti tą didelį trūku
mą. Čia pirmoje eilėje minėtini 
mūsų studentai su savo “Lijrua-

A. Čiužaa, H. Glazauskas, H. 
Zvirgždinas, K. Puškorius, V. 
Lileikis ir kiti. Šių žuvusiųjų 
pridėtos ir nuotraukos, kaip gy
vi atrodė, ir masinės nuotrau
kos jau rastų nukankintų miš-

nus”, ateitininkai savo metu Į kelyje... ,
taip pat buvo išleidę keletą lei-1 Labai daug nuotraukų iš skau 
dinių svetimomis kalbomis, o da-tų gyvenimo Lietuvoje, stovyk- 
bąr su nauju, nors ir vienkarti-i lų. laužų, o taip pat ir išeivijos 
niu, leidiniu angliškai pasirodo gyvenimo momentų, tarpt, jam- 
ir mūsų skautai. I boree momentų ir pan. Žodžiu,

. . ., „ , , Į šis leidiniukas gali būti pakan-
.. , , .. . . . . karnai įdomus kitų kraštų skau-44 psl., baltai melsvu viršeliu L • l «.
pasipuošęs LSB Užsienio Sky
riaus leidinys “White Badge". 
Jame, be žinių apie Lietuvos 
skautus ir jų veiklą tėvynėje ir 
išeivijos gyvenime, yra ir bend
resnio pobūdžio žinių, rašinių 
apie Lietuvą ir ją ištikusią ne
laimę. Aplamai, leidinio ruošė
jai tikriausiai buvo numatę savo 
tikslu vispusišką komunizmo de 
maskavimą ir jo tikrojo veido 
parodymą angliškai kalbančiam 
skaitytojui. Tam reikalui čia bu 
vo panaudota visa eilė nuotrau
kų, kiek statistikos, įdomiai pa
rengtų straipsnelių. Šis momen
tas atrodo bus visai patenkina-

kasis jaunimas. Po to gal ir 
pats pripažinimo klausimas bū
tų jiems kur kas aiškesnis, nes, 
bent ligšiol TSB broliams vis 
tebesivaikant “augštosios poli
tikos” plonybes ar besirausiant 
po senus ir nuo gyvenimo atsili
kusius statutus ir potvarkius, iš
tisą dešimtmetį nerandama tik
rojo sprendimo. Pastarasis mū
sų skautų leidinys turėtų juos 
paveikti kur kas giliau už įvai
rius prašymus ar memorandu
mus. Al. G ima, n ta s

tams, bet taip pat su nemažes
niu įdomumu jį gali vartyti ir 
šiaip betkuris skaitytojas. Čia, 
kaip minėta, prabėgomis bus 
supažindintas ne vien su skau
tiškojo pasaulio reikalais, bet ir, , ... ... , . ,.. .

, . ... i talikų radijo valandos (ji giraplamai ras vieną kitą budinges- .. * J nJ, *

AGA KHANO KARSTAS GRĮŽTA Į EGIPTĄ

Mahometonų vadovo karstas grįžta iš Šveicarijos į Aswąin, 
Egipte, kur velionis gyvendavo. (INS)

Pittsburgh, Pa.
Radijo valandos gegužinė

Lietuvos Vyčių vedamos ka-

o taip pat ir dalyvavimas šioje 
gegužinėje bus didelis parėmi
mas šio kilnaus tikslo.

Visi Racine ir kaimyninių ko
lonijų lietuviai yra maloniai 
kviečiami ir laukiami. S. Į

Detroit, Mich.
— Jonas ir Albina Rugieniai,

gyveną Washburn gatvėje, ką 
tik minėjo sidabrinį vedybų ju- 
bilėjų; ta proga juos aplankė 
giminės ir svečiai iš Montre- j 
alio, Philądelphijos ir New Yor- 
ko.

— Eugenija Baranauskas per- į 
sikėlė į naują vietą — 17154 
Wormer, Detroit 19, Mich.

DAŽYMAS 
D E K O R A V I M A S

VL. VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

Į vairiomis dažymo-d» koravi- 
mo technikomis bei paveiks- 
lala — BAŽNYČIAS, SALES 
G Y V EN A AI l'OSI l S N A M l S 
iš vidaus ir iš oro.

Ekspertai) vidaus dekora
tyviam jreng-imui — interior 
deeorator. — Spalvų parin
kimus ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų il
ki. Turime visus draudimus. 

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

dima iš WLOA stoties sekmS- 
dieniais nuo 1:30 iki 2 vai. p. p.) 

(-didžiulė metinė gegužinė rengia- 
Žinoma, pretenzingas kritikas, ma š. m. liepos 28 d. Lietuvių

nę žinią ar datą apie Lietuvos 
likimą.

bus gal nepatenkintas kaikurio- 
mis gana tamsiomis, neiškiomis 
nuotraukomis, kitam gal ir vi
sai pagrįstai nepatiks tokio po
būdžio leidinyje keletas nevisai 
vykusių straipsnių autorių var
dų sutrumpinimų ar pasirašymų

Klubo ūkyje (Lithuanian Count- 
ry Club), Ruote 51, prie Coal 
Valley Rd., Jefferson Borow - 
Township. Tai bus paskutinė di
delė gegužinė Lietuvių ūkyje šią

mai atliktas. Gi pats leidinys,! vien tik trimis raidėmis, kurios 
kaip pažymėta, pasirodęs pašau- į kitataučiui skaitytojui tikrai ne- 
linės skautybės 50 metų sukak- j imponuos autentiškumu. Nežiū- 
ties ir skautybės įkūrėjo lordo rint šių pastabų, turint tikrai ri- 
R. S. Baden - Powell gimimo 100 botas materialines galimybes, 
metų sukakties atžymėjimui. Į- skautai iš tikrųjų atliko nemažą
vairiomis temomis leidinyje ra
šo leidinio redaktorius A. Banio
nis, V. Gruodžius, L. Knopfmi- 
leris, VI. Pauža, Stp. Kairys, A. 
Banevičius ir kiti autoriai. Pa
pasakotas vyr. sktn. pulk. J. Ša- 
rausko skaudus likimas ir žiauri 
mirtis prie Červenės nuo enka
vedistų rankų, neužmiršti Rai
nių miškelio kankiniai, kurių

darbą. Atrodo, jog pats leidinys 
pasirodė visai laiku ir vietoje. 
Juk ir pasaulinė jubilėjine skau 
tų jamboree jau ne už kalnų. 
Bus gera proga įdomųjį leidinį 
paskleisti svetimųjų tarpe. Be 
to nebūtų pro šalį prašauta, tam 
tikrą skaičių “White Badge” nu
siuntus ir Tarptautinio Skautų 
Biuro pareigūnams, kuriems y-

tarpe net 18 (iš 73) buvo skau- pač praverstų šį bei tą sužinoti

METINIS VASAROS 
PIRKIMAMS

KRAUTUVIŲ SĄRAŠAS
Geresnės vertybės ir 

patarnavimas West 63rd Street
Prekybininkai šiame atsižymė
jusiame biznio centre pietinėj 
miesto dalyje teikia jums geras 
vertybes bei įvairiausius pa
tarnavimus. Šie prekybininkai 
turi supirkę milionų dolerių ver
tės prekių kurios parduodamos 
neaugštom kainom ir garantuo
tai patenkins visus klijentų reika 
lavimus.
PIRKIT PAS JUOS ŠIANDIEN 

IR KIEKVIENĄ DIENĄ

vykęs iš Peorijos vyskupijos ir Racine, Wis. 
Įsikūręs pne Los Angeles Šv. ’
Kazimiero bažnyčios, birželio 16 
d. buvo klebono pristatytas žmo 
nėms ir tą sekmadienį jis atlai
kė sumą ir pasakė pamokslą.

Ralfo gegužinė

Š. m. liepos 28 d., sekmadie

— Eimontas ir Ona Grikavi- 
čiai birželio 16 d. pakrikštijo sa
vo pirmgim^ dukrelę, kuriai dųo 
tas Emilijos Nijolės vardas.

nį, 2 vai. p. p. Pierce Woods par 
ke, prie Pierce Blvd. ir Gleve- 
land Avė., Racįne Balfo sky
rius ruošia didelę gegužinę.

Bus bufetas su skaniais už-Į 
kandžiais, lietuviška muzika, šo-

P E R K RAUSTAU
B A L D U S 

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

2313 W. 91st St., Chicago, III. 
Tel PRescntt 9-2781

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7th PI., Chicago,

UI. VVAlbrook 5-8063

PLATINKITE “DRAlJGA

f

Bus svečių iš tolimų Krikšto apeigas atliko kun. A.' ^iai ir kitokios pramogos.vasarą.
miestų. Bus muzika šokiams, už j Bučmys. Krikšto tėvais buvo 
kandžių ir gėrimų. Gera proga 
praleisti porą valandų tyrame 
ore.

Lietuviai iš Pittsburgho ir ap
ylinkės miestų kviečiami sek
madienį, liepos 28 d., dalyvauti 
šioje gegužinėje. Radijo valan
dos vedėjai kviečia savo atsilan
kymu paremti lietuvišką radijo 
programą.

Nevvark, N.J.
Sveiksta

S. m. birželio 14 d. Antaną 
Vašką buvo ištikęs širdies smū
gis. Dabar jis po 33 dienų, pra
leistų ligoninėje, atsigauna sa
vo namuose gydytojo priežiūro
je. Tai buvo antras smūgis pas
kutinių 8 metų laikotarpyje.

Prieš septynerius metus An
tanas Vaškas buvo labai akty
vus vietinėse lietuvių organiza

Marijonas ir Vaclovą Janukai- 
čiai.

— Rūta Kilmonytė - Lee, ky
lanti Hollywoodo lietuviškoji 
žvaigždė, vėl gaVo žymią rolę 
naujame filme “VČitness for 
the Prosecution”. Ji vaidina su

Reikia labai džiaugtis, kad 
Balfo dėka yra tiek daug jau 
pasiekta, jog dabar jau yra į- 
manoma, kas anksčiau atrodė 
tik sapnas — ištiesti pagalbos 
ranką badaujantiems ir vargs
tantiems lietuviams už geležinės 
uždangos ir tolimame Sibire, pa
dėti jiems materialiniai ir tuo

pirmaeiliais artistais — Marlene' sustiprinti juos ir dvasi-
Dietrich, Tyrone Power, Charles 
Laughton ir kt. Rūta Kilmony- 
nytė ir adv. J. Peters bus rugsė
jo 8 d. Lietuvių dienos progra
mos vedėjais. Rūta yra uoli ir 
pavyzdinga mūsų parapijos na
rė.

mai.
Neleiskime, kad Sibire ir ki

tur vargstančių mūsų tautiečių 
viltys būtų tuščios — prisidė
kime vienokia ar kitokia auka,

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% !
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANKS TV & RADIO, INC.
3240 South Halsted Street Tel. CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

%

Dr. Edv. Vainauskas kar
tu su savo žmona buvo atvykęs 
į Los Angeles aplankyti savo tė-

NEPRALEISKITE
PROGOS

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

vėlius ir brolį Valentiną. Ta pa
čia proga birželio 9 d. buvo pa- Kiekvienai dovanų progai didžiau
krikštyta jų dukrelė Onos Uršu-! siu Pasirinkimu:J • šveicariški laikrodžiai,les vardu. Krikšto tėvais buvo j • kristalas, įvairiausi vokiečių, 
Vytautas Fledžinskas ir Jonėičekoslovakų ir švedų kristalo dir-
Varnauskienė. Krikšto apeigas: biniai,.... , * x i-, - ta 1 • Gintaro puošmena specialio-

cijose__Amerikos Lietuvių Ve- atllko kun- ^nt- Bucmys. Dr. , mig kainom^ tautinių šakių festi-cijose AmeriKos lietuvių ve £ Varnauskag švedų valdžios Į valio dalyvėms.
buvo atsiųstas į Ameriką medi- * Bavarų porcelanas, pilni ir 
cinos studijų reikalais. iPTSSaiTėrdiSiniai: audiniai.

iteranų poste, Lietuvos Vyčių 
kuopoje ir kt. Paskutinius 10 
metų jis buvo teismo raštinin
ku Newarko mieste. . F. V.

JON

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHTCAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

_ 1i H? JI l_Wxj
PARDAVIMAS IR TAISYMASJ. G. TELEVISION CO.

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

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS

2512 W. 47th St. TeL FRontier 6-1998
Atdara kasdien Iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

B & M CLEANERS
2643 W. 63rd Street 
PROSPECT 6-3510

Ali work Done on Premises
Ali Garments Returned in 

Plastio Bags.
Pick up and delivery

VASL0W STUDIO
įsteigta prieš 30 metų

3007 W. 63nl St. HE 4-8546
Lietuvis specialistas fotografas. 
Visokios fotografijos — vestuvinės, 
šeimos grupių ir mažesnių paveiks
lų bei paveikslėlių pasams.

FOR BETTER USED CARS
Seei

JAN MOTORS ,
Clean New Car Trade Ins

2035 W. 63rd St. PR 6-6151

CRONIN CLEVER CLEANERS
(Main Plant)

3423 W. 63rd Street
Ypatingiems žmonėms—geriausiai 
atliekamas rūbų valymo darbas 
Chicagos rajone. Veikia 30 metų.'COAL & FUEL 0IL

Ouality and Service
CalI

A. L. STRACHAN & SON
6301 So. Bell Avė. 
REPUBLIC 7-3860

GOLDBERG CHILDREN’S 
APPAREL

3118 W. 63rd Street
Pilnas pasirinkimas rūbų — kūdi
kiams, berniukams ir mergaitėms. 
Dydžiai — 0 iki 18. Taippat Sub- 
teens & Chubbys. Dabar vyksta 
vasarinis išpardavimas.SEWING MACHINE

RAILROAh SALVAOE
Save from $100 to $200 on 

Necch - Singer - Phoenix - Pfaff 
Sligthly marred cabinets

ABC SEWING MACHINE 
SALES CO.

3034 W. 63rd St., eor. Whipple 
WA 5-7812

CONNELY’S FLORAL SHOP
3532 W. 63rd St.

ORovehilI 6-8444
Gėlės visokiom progom. Specialistai 
gėlių paruošime, vestuvėm ir lai
dotuvėm. Gėles pasiunčiame visur 
telegrafu.J & J LINGERIE SHOP

3137 W. 63rd St. HE 4-9675
.1111,Y. CLEARANCF. SAI,E 

EIEiniS mčn. IšpardavlnuiM vlnų 
vasarinių prekių

Bliunkutės nuplglntOH huo $2.9X iki 
$1.98, nuo $3.50 Iki $2.50 it $3.»8

Iki $2.98
Taip pat turime didelių 

iAmėrų 40 iki 4 4

“DRAUGO” SKAITYTOJAI KIEK
VIENĄ KARTĄ VISUS SAVO

REIKMENIS PIRKITE PAS
ŠIUOS PREKYBININKUS!

•

Los Angeles, Calif.

Iš mūsų gyveninio

— Jonas Budriūnas, 66 m. am 
žiaus, tremtinys, birželio 20 d. 
mirė nuo širdies smūgio, palikda 
mas dideliame nuliūdime sūnų 
Alfonsą, dukteris Alfonsą ir Ja
niną bei pusbrolį muz. Br. Bud- 
riūną. Jis birželio 24, savo pat
rono dieną, buvo palaidotas Kal
varijos kapinėse. Jį palydėjo di
delis būrys jo artimųjų bei pa
žįstamų. Jonas Budriūnas bu
vo švelnaus būdo žmogus ir bu
vo visų mylimas bei gerbiamas.

— Lietuvos Vyčių seimas į- 

vyks rugpjūčio 8 — 11 dieno
mis. Rugpjūčio 11 d. Šv. Kazi
miero bažnyčioje bus iškilmin
gos pamaldos 10:30 vai. Pa
maldose dalyvaus Los Angeles

Tai bus didelė šventė. Parapija 
ruošiasi garbingus svečius gra
žiai priimti. Vyčių seimo pa
maldose kviečiami visi dalyvau
ti.

—. Kan. Ant. Steponaitis, at-

i drožiniai, odos albumai, etc., 
Stancikas susi-, deimantinįai stiklui rėžtukai, 

laukė šeimos padaugėjimo — Į • klasikinės ir pramoginės mu- 
ketvirto kūdikio, šį kartą sūne- zikos plokštelės,
lio. Visa Seimą tuo džiaugiasi, j „

— Vytenis Telyėėnas iš de-!tuvai’ keramikos dirbiniai, žiedai 
su gimtadienio akmeniu, etc.

Bronius

veland, Ohio, atvyko į Los An
geles ir čia apsigyveno. Jis yra 
baigęs augs tą jį komercijos moks 
lą ir čia gavo darbą vienoje kre
dito įstaigoje. Jo tėvelis taip 
pat persikels į Los Angeles, kai 
parduos savo namą Clevelande.

• knygyne — visos lietuviškos 
knygos.

Prekių kainos labai prieinamos. 
Užeikite, skambinkite ar rašykite: 
Terra, 3333 S. Halsted St., Chica
go 8, III., tel. LA 3-0427; namų — 
DA 6-4158.
0«**ir**WW*X**»W»:W*********»

CUlD’C SELF WlXI« W SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — VVALBROOK 5-8202
JŲLY-LIEPOS 26, 27 d. d.

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR 
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra
• Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

CRANE SAVINGS &
2555 W. 47th St.,

LOAN ASSN.
Chicago 32, III.

BISŲUIT THKEE STAR COGNAC

IMPORTED NAPOLEON COGNAC

Fifth

Fifth

$4.98

$3.39

HENNES8Y THREE STAR COGNAC, Fifth $5.09 

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.8.P. Fifth $4-89

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

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

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

Specialus Vasaros Pasiūlymas 
IŠMOKITE B ŠOKIUS UI S29.

— ..  i *"**• • t-o* nūn • cha-cha
♦ ttAMM • K, MftA • MAMRA •

DANCE STUDIO
HKtoMk 1-1711

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 4545 W. 63rd 9t.. Chi
cago 20, III. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

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

CINZANO VERMOUTH 

Dry or Sweet Fifth $.|39

MINT, ORANGE, EIME, CHERRY & GRAFE 

FLAVORED VODKA Fifth $3.59

BARCLAY’S GIN, 90 Proof, Full Quart Quart $3 J 9

PKAGER BEER, BOCK OR RMMTLAK 

Case of 24 cans Case

LOWENBRAU, Imported Gerinau Beer 

Case of 24 hottles

KttDPNIK (HONEV PIJNCH) Fifth

$3-19
$7.95

$3-39

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

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki $10,060.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
Seštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

MM
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TAISYTINI REIKALAI 
Atsakymas Petrui Blozneliui
4 r OZAS BEKTLIJS, lx>s Angeles

REAL ESTATE f U SS I FU! II A NU BFIP W4NT80 4DS

‘‘Draugo” Nr. 141 p. P. Bloznelis nas berenkant, Kupiškio apylinke- j 
savo straipsnyje iškėlė gražių min- je teko užtikti 116 m. senutę (už- j 
čių. Straipsnis 'domus. Teko per- miršau pavardę. (Nors šis faktas 
skaityti net keletą kartų, bet ir spaudoje jau buvo paminėtas, bet 
tai turbūt'autoriaus tikrosios min- čia jis yra būdingas.) Jos žentas 
ties nebūsiu pagavęs. O gal patsai nustebo, kad net iš Klaipėdos aiva-Į 
autorius savo svarbiąją mintį ty- žiavo specialiai tam, kad pasikal- 
čia paliko tarp eilučių. betų su tokiu “pūsru”. Pamojęs'

, ... . , , , su ranka, sako man: “Patys ne-!
Iš bendro žvilgsnio atrodo, kad £įno pramano! Ką toji senei 

straipsnio loginis centras yra — gali gerw pasakvti?” iš užkampy! 
iškelti pasaulio akyse musų tau- užkištos lovos iškėlęs, pasodinau i 
j°S °- ne skurdo perio- SPnutę už stalo ir pavaišinau sal
dą. Iškeldami musų tamsiąsias die- dumVnais. Tada jau ir žentas, iri 
nas, mes vien tiktai žeminame sa- vajkai nrjė;0 arčiau
ve. I ' .

Straipsnio autorius vra jsižei- Kai paprašiau padainuoti seno- 
dęs, kad J. Būga velykinėje “Drau- viškas dainas. senutė iškarto atsi- 
go” laidoje aprašė priešvelykinius kalbinėjo, jog užmiršusi. Bet man į 
papročius Zarasuose, kur vaizduo- PaKa’bą atėjo ir jos duktė. Senu- 
jamas tiesiog laukinis gyvenimas, padainavo bene 12 dainų. Po to 
taipgi iškėlė tai, kad “mes kalte “ sustojo.
kalame visiems į galvą apie kaž- pavargai? klausiu,
kokią ratelio mokvklą“ ir t.t. i “ Ne- vaikeli ne tiek pavargau.

P. Bloznelis gana dažnai spau- kiek pamiršau. Dar viena žinau, 
doje pateikia savo minčių, kurios i J* nepadori, blevyzga. Taip pie- 
yra vertos rimto dėmesio. Todėl menVs dainuodavo.
ir šį kartą nenoriu p. Bloznelio už- Po ilgesnių išsikalbėjimų vistik 
gauti, bet tiktai tautos draugiš- tą “nepadorią” dainelę man į au-
kūmo vedinas noriu parodyti “me
dalio antrąją pusę”.

II Pasaul. karo metu teko su
sitikti su į Lietuvą (Palangoje) 
atbėgusiais lenkų kareiviais. Vo
kiečių okupacijos metu, pagal Vo
kiečių vyr. kariuomenės (Wehr- 
macht) griežtą įsakymą, buvome 
išvaryti kasti apkasų. Ten buvo 
atvaryta ir kitų tautybių (prancū
zai, lenkai, rusai). Tiek vienur, 
tiek ir kitur teko su lenkais išsi
kalbėti. Daugelis iš jų pasisakė e- 
są augšto luomo arba didikų vai
kai (dvarininkai, karininkai, pro
fesoriai, kunigaikščiai, turtuoliai ir 
t.t.) Kiti gi apie savo luomą nu
tylėjo. Bet, kai darbo ir pertrau
kos metu pasiklausėme jųjų pokal
bius, — paprastas kaimietis kalbė
jo ir elgėsi daug kultūringiau, pa
doriau, mandagiau. (Kai tuo tar
pu Amerikoje susipažinau su vie
na lenkų šeima. Jie save visai ne- 
siaugštino. Iš kitų gi sužinojau, 
kad jis yra buvęs Lenkijos vald- 
žos augštas pareigūnas).

Prisiklausęs tokios “grožybinės 
literatūros”, ėmiau kritikuoti jų 
poelgius (nes jie nesivaržė drau
ge dirbančių moterų ir merginų) 
ir pajuokti jų išsiveržimus. Ta
da vienas iš jų man nuošaliai pa
sakė, kad neapsimoka į juos kreip
ti dėmesio, nes jie visai nėra to
kio augšto rango, kaip jie giriasi, 
štai anas “kunigaikštis” tikrumo
je yra siuvėjo vaikas, kitas kepė
jo ir .t.t.

Kaip matome, nevisados vien kaimynai (vokiečiai, latviai, estai) 
lengvabūdiškas savęs augštinimas su savo “negarbingais” amatais

sį patyliai padainavo. (Trejų me
tų laikotarpiu buvau surinkęs apie

Pasakoja apie raudonuosius 
plieno pramonėj

Buvęs slaptas FBI agentas koniu-

. mažus namas su 
1 vonia, dalinai apsiūt.vlaa Didele dar
žinė. 3 sklypai žemės. Pastatus rei
kia remontuoti. Mažas jinokėjlmas. 

i \ teta yra 'i'ovvnsend. VVtsconsin, ar- 
ti “trout” upėtakių upelio ir gero 

1 žuvingo ežero.
MaUltea, 6666 N. 5Ktli st., Milwaukee, 

1 WLs. urlta tel
stone 3-HUI3.

REAL ESTATE

lirigliton Plte ir Marąuette Hke.
<1 ir 3 kb., gar., šlld.. dv. lotas, |ta- 

Itaftykite — Fred likimas dalinamas, tik $15,900.
2 |s> 4 kb„ uuuj. gar., tik $11,300. 

(.Milvvniikti') l’ljtg- 3 ir I kb., šlld., išvyksta, tik $12,300.
3 bt. Ir kraut., gar.. Ilga, tik $19,3041.

Naujas a |m> 5 kb. tik $28,500. 
Naujas ii kb., brang, |>ricd., bargenas.

Vra pigiu ir pelningų namų
OrVVitL, PjUtKE

Pajamų nuosavybė 7 kam b. rezid. 
Ir 2-jų k. butas rūsyje. Kadijatoriais 
gazu apftild. Galimybė padalyti 3-ėias 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su 

Piina kaina *19,1)09. 
MAKUUETTE PARKE

.-savininkas lui i gr-itai parduot* 
1 Mt augftto medinį namų — 5 ir 3'/į 
kamb., alyvos šildymas. Tik *1 1,900.

Prie parko I mt. senumo 5 kino. 
būt. (3 mieg.), apačioje ir 4 kmb. 
būt. viršuj, kilimui, įkainuota pri
einamai.

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

apačioje, 4 k. butas viršuj. 50 pėdų 
i sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina
' $24.500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

59I4J So. Western Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

BIJDRECKAS Realtv
Archer avė tAfayetts 3-3384

REAL ESTATE HELP VV4NTED — MEN

Mūrinis, 7 kamb. namas (4 mieg.),
2 vonios. Nepaprastai puikus vidaus 
įrengimas. Natūralūs naudojamas ži
dinys (fire place). Liuksusiniai veid
rodžiai. Keramiko plytelės. 2 autom. _ . . . -
garažas, i blokas nuo parapijinės nimas. lun gerai kalbėti angliš- 
mokykios ir (4 bloko nuo high kai. Kreiptis: — 
sehool. laitiai gražiai prižiūrėtas ir 
ištaisytas sklypas. Netoli 561h ir Ko- 
mensky Avė.' Keikia pamatyti, kad 
įvertintumėt. Kaina tik $22,500.00.

KRAl’Tt’Vfi-BUf'ERNfi ir prie šios 
krautuvės 5 kambarių būtas. Naujai 
įrengti didžii^iai .šaldytuvai mėsai

REIKALINGAS PRITYRĘS 
MĖSININKAS

Nuolatinis darbas. Geras atlygi-

OOCO’S MARKET 
4931 So. Ashland Avė.

AUTO BODY & FENDER MEN 
AND HEAVY LINE MECHANIC8 

Only journeymen mechanies with

500 dainų, bet ši buvo unikumas. nist partijoje H. G. Walters iš
o • mrUZ9 XJaOZaS yStnO1^- !U' ‘ KintorsvUle, Pa., pasakoja Senato 

nnko net 2,004 dainas). O jei to- M ’----.J Vn_
kių “glevyzgų” ir kitokių “uegra- 
žybių” niekas nerinktų, argi mes 
turėtume aiškią vaizduotę apie mū
sų tautos, ypač jaunimo, nuotai
ka. O pažiūrėkime d-ro Basanavi
čiaus pasakas, kiek ten rasime 
“nekultūringų negražybių”.

Mes žinome, kad mūsų prose
noliai buvo laukiniai. Jų kūno su
dėjimas, mentalitetas buvo toli gra 
žu nepavydėtinai primityvus. (Ir 
tai Neanderthal buvo jau “kul
tūringas” palyginus su Australo- 
pithecus). Žinome, kad žmogaus 
embrionas ir šiandien turi daug 
panašumo į kiaulės (ir kt. gyvulių) 
embrioną. Mums taipgi yra žino
ma, kad embrionai išvis turi labai 
neestetišką išvaizdą. Argi tai yra 
pažeminanti priežastis, kad nekal
bėtume apie žmogaus evoliuciją?

Kodėl mes savo papročiais ne
galime pasigrožėti iš gyvenimiš
kos puses? Kodėl mes turime at
rodyti sustingę, tarsi vaikščiojan
čios faraonų mumijos?

Lietuvoje mes gėdijomės būti a- 
matininkais (“Smilgaičių akvare
lėje” autorius gražiai pavaizda
vo tėvų psichologiją: Samanę ne
nori leisti už Viktoro, nes jis yra 
meistras). Visi siekėme gauti val
dišką tarnybą raštinėje arba mo- 
kvtojauti ir p. Tuo tarpu mūsų fora’ Conn,

vidaus saugumo komitetui, jog ko
munistų junginys vėl pradėjo šnipi
nėjimo darbus plieno pramonėj.

augštumas. Didžiausia gi tame 
kliūtis yra — ambicingas išdidu
mas!

I Tokių “nekultūringų” aprašymų 
apie burtus, papročius, išdaigas ir 
t.t. rinkime į mūsų kultūrinį aruo
dą kiek begalėdami daugiau. Juk 
vesftuviniai papročiai, kūlimo šven 
tė, paparčio žiedo pasakos, mei
lės kobiniuko (šikšnosparnį įme
tus šv. Jono naktį į skruzdėlyną) 
pagaminimas, Užgavėnių “Kotry
nos”, verbos, Velykos, Atvelykis ir 
t.t ir t.t. — visur glūdi begalo 
daug gražių minčių, įdomių temų 
mūsų rašytojams ir įv. sričių me
nininkams.

Tad štai kur tikrai yra taisyti
ni reikalai.

PAJIESKOJIMAI
Jieško ANTANO DAPKAUS, ki

limo iš Raseinių apskr., Girkalnio 
parap. Jotkienų km. Jieško JONO 
SOPOS s, Leono, gim. 1907 m. Vieš

duoda garbingų vaisių.
O kas svarbiausia, negi mūsų 

tauta ir elito pavieniai asmenys 
yra staigiu būdu pagimdyti (tar
si prityrusio kepėjo pampuška) ? 
O jeigu ši (mūsų) tauta neturi e- 
voliucijos, neturi savo senos užuo
mazgos, išsidirbusių (nors ir juo
kingų arba, nors ir šiurkštokų, bet 
nekaltai linksmų) papročių, tradi
cijų, pergyvenimų, padavimų, bur
tų ir t.t., tada jie negali preten
duoti į vieną iš seniausių tautų 
vardą. Reiškia ši tauta yra nauja
daras. Kaip čia dabar mestą min
tį sugretinti su istorija?!.

Dar kaikas. Visos tautos didžiuo 
jasi turį įvairių fantazijų. Iš tų 
(nors kartais ir neaugštos kultū
ros temos) ivykių, pridėjus įvai
rius pagražinimus, papildymus,

išeivijoje bematant užėmė gerąsias 
vietas. O mes? . . Patys žinome.

Tad nejaugi po tokios skaudžios 
likimo ironingos pamokos mes dar 
tebekliedime?

Nesinori paminėti tautų, kurios 
neturfedamos ganėtinai variantų, 
susikūrė dirbtinas legendas, fan
tazijas ir t.t. O mes, turėdami na
tūralias, sumanėme jas smerkti!

Kai Mozartui kūryboje Stigda
vo įkvėpimo, jis irgi prašydavo 
žmonos, kad papasakotų kokią 
nors šiurpulingą legendą.

Straipsnio autorius paminėjo, 
kad patartina kelti vien didingą 
mūsų praeitį. Bet ar tai yra nekul
tūringumo požymis, gėda, kad mes 
esame kilę iš baudžiauninkų kla
sės? Gėda, kada mes esame pikt
žolėmis, tarsi miško kelmai, — tai

susidaro padavimai, legendos, pa-| tiesa. O apie savo žemesnę praeitį 
sakos, nuotykiai, pergyvenimai ir1 nesigėdijo pasisakyti net didelių 
t.t. Iš tokių tautos užuomazgosI valstybių galvos, politikai, meni- 
pergyvenimų gaudomi perliukai,J ninkai, poeitai, net mūsų buvę pre
kad būtų panaudota kokiam nors 
atitinkamam kūriniui (veikalui, 
paveikslui, muzikai, poemai ir t.t_) 
Taip susikūrė rusų operos: “Rus- 
lan ir Liudmila”, “Snieguročka”, 
“Boris Gudonov”, “Gulbių ežeras” 
(baletas), kaukaziečių — “De- 
mon", “Faust”, Mendelson — “So- 
mmemschtstraum”, Rich. Wagner

zidentai dr. Grinius ir A. Smeto
na.

Dėl “Ratelio mokyklos”. Argi 
kur nors spaudoje yra pasakyta, 
kad nepriklausomybės laikais ne
buvo pradinių mokyklų ir vaikai 
buvo mokinami motučių, rateliu siū 
lūs beverpiant? Kad lietuvio an- 
švieta spaudos draudimo laikais

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

Mūr. 2 a.' po 4 k. centr. šlld. $25.600 
Mūr. 2 a. po 5 k. šild. gazu $23,000 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg.. šlld. gazu, 

alum. langai, nauj. garaž. $24,000
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šlld., sklyp. 
31 pėdų. garažas. $29.000.

M. ŠIMKUS
R E A L* ESTATE

4259 So. Maplevvood Avė.
Tel. Ci.iffside 4-7450; Kės. 

YArds 7-2040

P»eš pirkdami ai parduodami 
namus, biznius, sklypu# ar ūkiu# 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAIbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semidj

laikyti. Gerai Išvystyta prekyba, bet thorough knowledge of Kuiek ears
našlė negalėdama apsidirbti privers
ta parduoti už žemų kainų. Dar yra 
ir 2 autom, garažas.

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski Sf.

Telef. LUdlow 5-5900

need apply. Phone or see

M K. J. H. MAYOTTE
BOULEVARD BUICK 

DAnube 6-2200

HELP WANTED - FEMALE

REIKALINGA DARBININKE
VIRTUVES DARBAMS 

Naktiniam darbui. Būtų geriau jei 
čia ir apsigyventų, nes virš biznio 
patalpos yra butas arba kambarys 
vienai ar su šeima. Kreiptis 7144 
So. Sacramento Avė.

Tel. PRospect 8-2215

BUILDINO & REMODELENG

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ąr parduodant, Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAIj ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tel. PRospect, 8-5434
ilMlliiiiiiininiinn<niiiimiiiiiiniiiininii;;:i;;!!i!'iiiiniiiiinimiiiiiitiiiH!!iiiiininiiminniiniiiiiiiiiin

Ijititai reta pinga! Gražus 4 butų 
mūrinis — 3 po 5 k. ir 1—6 k. Cent
rinis alyva šildymas. Neapsemiamas 
rūsys. Netoli Garl'ield Blvd. Paja
mos virš $300 mėnesiui. Kaina tik 
$30,000. įmokėti $G,000, likusieji iš
5%.

K. MALONI S 
PRospect 8-2071

SAVININKAS PARDUODA
6541 So. WOLCOTT

LABAI RETA PROGA
Pigiai įsigyti 2 būtų ir spec. krau

tuvės 2 aukštų mūro namų su 2 au
to mūr. garažu, šildymas karštu 
vandeniu. Y ra stokeris. Patikima ap
sauga nuo potvynio. Tarp lietuviškų 
kolonijų. $24,500. A. Sirutis.

ANT 40 PftDŲ SKLYPO
Mūr. G kamb. rezidencija. 2 blo

kai nuo Marąuette Parko. Šildymas 
gazu. Apsauga nuo potvynio. Alum. 
dvigubi langai. 1 */2 karo garažas. 
$20,000. A. Katilius.

SKONINGI « KAMBARIAI
Mūr. 9 metų rezidencija. Naujas 

šildymas alyva. Brangūs priedai. 
Didelis garažas. Platus sklypas. Tik 
$19,000. FaiiTield ir 7 3rd. Volodkevi- 
čiuS.
2 AUKOTŲ M CK. NAMAS — $18,000

3 butai po 4 kamb. ir taverna 
McKinley Parko kaimynystėje. Dvi
gubas mūro garažas. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 7lst Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5:6015

Dr. J. Jurgilas apleidžia Chica- 
gą ir parduoda geriausiam Mar
ąuette Parko rajone, 2524 W. 69th 
St. (kampas Maplevvood ir 69thvenų km. Atsiliepti: Adomas Mit- 2-JŲ AUGŠTŲ “STUCCO” NAMĄ Juku^modemiškaikoštus na-

ft^Č1nS^84 Callfornia St‘> strat-, Karštu vandeniu alyva šidomas, mus, su moderniškai įruoštu dak- 
_________ 2 automobilių garažas. tarui arba dantistui, arba ir kitai

Jieškomi pusbroliai: PRANAS ir 37 pėdų sklVP;is-
JUOZAS STULAI; ALEKSAS A- Atdaras apžiūrėjimui sekmadieny 
DOMAITIS; bei V IRTO RAS ir O- nuo 2 iki 5 vai
LESIUS PLAUŠINIAI. ANTA-I
NAS BEGANSKAS, gyv. Kanadoj. I -------------
ANTANINA ir DOIMCELE BE- ^ ****** viibM'ri* "
GANSKYTES, gyv. Buenos Aires, -------------L2-________
Argentinoj. Jieško Ona Begansky-1 ,, . . , , ,
tė - Sudeikienė, (iš Raudonės vai.), I __^aX.l.nn,kas Pni'J,lo<b» -r>< metų
Šilutės raj., Vainuto pašt. ir kaim.,! PON1IA( su auromatiška transini- 
-----  sija. Mažai važiuotos — (ik Si'PLithuania.

MES VALOME IR TAISOME 
VISU FIRMŲ 

ŠILDYMO ĮRENGIMAS
Taip pat turime įvairių naujų 

PEČIŲ IR BOILERIŲ. Paa mus 
gausite LENNOX, RHEEM IR HESS 
GAZO ŠILDYMO JRENGIMIS. Iš. 
keiskite pas mus jūsų senų stokerį, 
alyvos pečių ar gazo pečių į naujus 
moderniškus šildymo įrengimus. Ne
reikia nieko įmokėti. Iki 5 metų iš
mokėjimui.

Dėl nemokamų apskaičiavimų te- 
lefonuoklte:

RAGINE HEATING CO.
8040 So. Tlactne Avė.

ABe. 4-2065 ar SOu. • 8-7446

mylių. Kkanibinkiti 
7-8949.

vakare YArds

ISNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi 

rnui. Patarnavimas veltui Turimi 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
5916 So. Western. PRospect 6-2234

BERWYNE
Išnuomuojamas apstatytas 2 kam
barių butas su vonia. Tinka vie
nam. asmeniui. 4222 S. Maple Avė.

profesijai tinkančiu ofisu. Po visu 
namu moderniškas basementas tin
kantis kiekvienos rūšies biznio pa
talpai. Jokio pavojaus nuo potvy
nio. Kreiptis nuo 6 v. iki 8 v. va- 
karais. Tel, WA 5-9729. 
BRIGHTON PARKE

2 BUTAI PO 5 KAMB. Medinis 
namas, cemento pamatai. 37% pė
dų sklypas. Arti 42n& ir Westem 
Avė. Kaina $12,000.

2 BUTAI PO 6 KAMB. Medinis 
namas. Karštu vandeniu alyva ap- 
šild. Sklypas 50x125 pėdų. Du 2-jų 
autom, garažai. Arti 46th ir Wash- 
tenaw Avė.

B. R. PIETKIEWICZ
2555 W. 47th St. YArds 7-2290

PROGOS — OPPORTUNITIES

MOBKKN HARI)WARE STORE.

įsigykite, perskaitykite Lietuvoje 
premijuotą Istorini romaną dviejuo
se tomuose,

KRAŽIŲ SKERDYNES
Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai, 

ęyvai pavaizduoti anų dienų papro-

MISCELLANEOUS

S ILDYM AS
— “Nibelungu žiedas”, Schuber- buvo mamučių slapta skleista, prie
to — “Erlkonig”, Grego — “Peer ratelio, mums ne tik negėda, beit ®*5į’ ^om‘ T®1!®? lntry«*; vaizdūs 
Gynt”, Miko Petrausko — “Eglė, net o-ai-hiTio'9 Ta naaalron irialr. atskleidžia anų dienų tik-
žalčių karalienė”. K. V. Banaičio
— “Kastytis ir Jūratė”, J. Bertu
lio — (baletai) “Pasaka”, “Sap
nas miške” ir kit. Vis tai yra paimta 
iš tautinės fantazijos, nors kitos 
ir nėra visai kultūringos.

Todėl ar būtų protinga ir pagir
tina, kad mūsų praeities gyveni
mo (kuris turi tiek daug gausios

BRIGHTON PARKE

$2,000 įmokėti, med. 2 po 4, šva
rūs butai, geras sklypas.

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

Mūr. 6 ir 3 kamb. su krautuvei ’ i , "7“? “ * ■ ■ ■
patalpa. Dideli butai, vieta tinka ir Ji fa5aža'• ivalrQ> P6-
blznlul. Mažas (mokėjimas, skubėki- i įaJ'*l^) i Pertvai’k.yino (remodel- 
te paskambinti.

Mūr.; rūbų valykla ir 6 kamba
riai, centr. šild., puiki vieta siuvėjui.

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

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

garažas, puiki vieta.
KITUR:

Mūr. 6 kamb., platus sklypas, 6S 
Ir 3700 j vakarus.

BIZNIAI:
Mūr. 3 butai ir gelž. išdirbinių 

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

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

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

visais įrengimais, 35 gt. netoli Ash
land.

ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDINO CONTRAOTOR 

4827 8. Campbell Ąv., Chlcago SS. IU. 
Telef. YArds 7-9675 arba CL 4-7450

Namų statyba, {vairūs pataisymai 
ur pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai Iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErmlnal 9-5581 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10 - 4 vai. Adresas: 515 

• •ištįs. tvftloM <nr1nffs 111

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd St.. CL 4-2390
MARQUETTE PARKE mūr. 2 po 
6 kamb.; 3-jų metų mūr. 5 kmb. 
prie pat Marąuette Pk. $20,500.
BRIGHTON PARKE Med. 2 po 4 
kmb. Rūsys ir centr. šild.
WEST SIDEJE mūr. 12 po 5 kmb., 
centr. šildymas. Pajamų $9,500. 
Kaina $37,500.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

REAL ESTATE 188S W. 103 st 
Tel. BKVeRLY 8-3946

Nekilnojamų turtų pirkimas, parda- 
i vimas. Tarpininkavimas bizniuose Ir

valdžios įstaigose.
INCOME TAX. Tax acooontant

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS 

Kreipkitės j
i SOPRYCH REAL ESTATE

Modern. geležies krautuvė ir namas 0407 S. Kedde Ave^ WAlbrook 5-82161
2 butai po 3 kamb. 2-me augšte; 1—
3 kamb. butas ir krautuvė 1-me 
augšte. Įsigyvenęs biznis. Sav. par
duoda dėl sveikatos. Pamatę įvertin
site.

4351 S. California Avė.

AGENTAS ALEX KANAVERSKIS

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRAOTOR 

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

Namų tel. BIshop 7-3346 
2737 West 43rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

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

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

vakaro iki 11 vai. vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MŪRAS
Bulldcrs Gen. Contraotors 

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

Namų įkainavimas Ir (vairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

PRospect 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. DL

PLATINKITE “DRAUGĄ"
(FEMALE)

DIRECTOR of NURSES
(NO SCHOOL)

MUŠT HA VE DEGREE AND EXPERIENCE WHICH W0ULD 
QUALIFY HER FOR POSITIONS IN 208 BED HOSPITAL. 

- SALARY OPEN. WRITE OR WIRE PERS0NNEL DIRECTOR

ST. LUKE'S HOSPITAL
ST. PAUL, MINNES0T1

. a. xi„ , , . ,, j _ Parduodamas TAVERNOS BIZ-A. StonNauskas instoliuoja vi- XTT_ oono 
sų geriausių Amerikos firmų gazu NIS 8222 S- KEAN AVE” W’llow
ir alyva kūrenamus pečius fur- Springs, III. Geras biznis. Didelė 
naoes), visų dydžių oro vėsintu- vieta automobiliams pastatyti, 
vua (Air oonditloners) ir atlieki- pasais Liet. Tautiškas kapines.

net zarhirurq Ta nnaalrva lriek atsaieiazia anų menų minei garDinga. įą pasakys kiek- rovSB valzdą Jle parodo kalp da, 
vienas protingas šviesuolis. Lietuvos nepriklausomybės priešauš-

Suomiai ir vengrai dėl savo lais ryje maskoliai persekiojo mylinčius 
vės energingai kovojo su milžiniš-1 “to kraštą ir tikėjimą žemaičius ir visus skardos darbus.
ko galingumo priešu. Jų teisėti )le k.rauJ» d®’ “7°

u,.  z:-.._;_s ..z_ Autorius — J. Marcinkevičius
pats lankėsi Kražiuose, gerai susi
pažino su vietos aplinkuma, apklau- 
stnėjo gyvus įvykių ltūdlnlnkus ir 
panaudojo plačią archyvinę me
džiagą.

reikalavimai buvo žiauriai užg
niaužti. Nejaugi jiems tai sudaro 
gėdą?

Autorius pažymi, kad, iškelda
mi savo sikurdų gyvenimą, mes ro

fantazijos) sukurtus perliukus am- dome, tarsi “lietuvis šviesesnių
žiams užkiastume? Jaunesnės tau
tos nedaug teturi padavimų, todėl 
skolinasi, jieško, o mes?! Turbūt 
straipsnio autoriaus perstaigiai 
(vien atitinkamos nuotaikos vedi
no) buvo galvota, kai imtasi kri

dienu neturėjo”.
Tikrumoje gi pagalvokime, kada

lietuvis šviesesnių dienų savo istori 
joie yra turėjęs?! Nuolatos bu
dėk, nuolat kovok, nuolat drebėk, 
bėk, slėpkis, kentėk. Nuo neat

tik uoti mūsų tautos provincijų pa- menamų laikų (Livonijos krvžiuo-

I tomu SIS pusi. kaina ....$3.00 
U tomas 820 pusi., kaina .... |1.0<j

Užsakymus au pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
4545 VV’cst 6Srd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

f RA (S C AOIh Pinam MODERNIŠKA RŪBŲ VALYK--
I 94d 43Tn vOUIry vICcFO LA. Įsigyvenęs biznis. Geros paja- ■ 
TeL OLymple 6-0775 nuo 8 vaL mos. Savininkas turi parduoti dėl)

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

OLymple 2-6752

kitų interesų. Kreiptis tiesiog į sa
vininką tel. DReocel 3-9539.

pročius. Tikrumoje gi juose slypi 
liaudies kūrybinė fantazija. Mū
sų folkloristai, muzikai, dailinin
kai, poetai dėl jų iš kailio neria
si, gaudo kur benugirdę. Juk čia 
tiek daug medžiagos įvairioms te
moms, tarsi grybų arba uogų miš
ke. Tiktai reikia žinoti kur suras
ti ir — pasilenkti, kad pasirink
tume.

Tiek Klaipėdos, tiek ir Kauno 
konservatorijų studiozai atostogų

čių ordinai, rusai, lenkai, vokie
čiai) ligi šių dienų lietuviai alina
mi, naikinami, skriaudžiami. Mes 
galime didžiuotis, kad ir aud
ringoje aplinkoje sugebėjome iš- 
kombinuoti, kad surastume savo 
tautai saulėtų dienų. Ir per trum
putį istorinį momentą, tarsi pamo
jus su burtų lazdele, išauginome 
tobulą žmogų ir sukurėmė civili
zuotą valstybę, kuriuos pasaulis 
su pagarba pastebi. Tad negėda,

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notartatas. Valsty
bės patvlrtlnos kainos. '

Prieš darydami apd raudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KTRVAITI8 
WAlbrook 5-6671

INTERSTATE INSURANCE AGENCT 
ŠIAM S. Ashland Avė- Chloaao 36. III.

MODERN COCKTAIL LOUNGE 
Gerai įsigyvenęs biznis 

Geros pajamos. Yra 50 sėdimų 
vietų. Savininkas parduoda dėl ki
tų interesų. Skambinti sav. nuo 9
vai ryto iki 1 p. p.

WE9-8187;
po 3 vai. skambinti CApital 7-6691

ĮSIGYKITE DABAR

metu važinėdavo po Lietuvos įvai-1 kad mes buvome nekultūringais, 
rius užkampius, kad surastų senu- bet gėda, kad nenorime, nemoka- 
ku, kurie žinotu senoviškas liau- me ar nesugebame tą evoliuciją 
dies dainas. Man asmeniškai dai- tinkamai atvaizduoti ir įvesti į

atliekame dideliu! ir m ".žus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia 

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

2641 WMt 7lst str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Ramų tel. WJUbrook 5-5934

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
šiame leidinyje ir S pusi. priede at
spausdinta JAV-blų Socialinio Drau
dimo (Sodui Hecurlty) pctatymaM «n 
naujausiais 1956 metų papildymais, 
būtent: 1) Oflclalės penslfų Ir pašal
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo •> metų amžiaus, 8) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus

Be to, itame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų Įstatymas 
(Woi4unen’s Oompensation), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
•lžeidtmus klek mokama pašalpos 
Leidinių kaina tik 60 centų.

Pinigus su užsakymai* siųsti:
•*D RAUGAS”

4545 Wrat BSrd Street 
Chicago 29. Illinois

South Side MAISTO IR LIKE
RIŲ KRAUTUVE. 2 namai ant 
dviejų sklypų prie kampo. Nuomos 

VIKTORO K O 2 I C O 8 duoda pajamų virš $5,000 į metus. 
Uetuvišk gazolino stotis Ir auto Labai geras biznis. Skambinti sek- 

talsymao mad. 1 iki 4 vai. VIrginia 7-9774.
Atliekami motoro remontai, lygi

CICEROJE
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

Parduodama TAVERNA & “PA-

nimo, dažymo darbai ir keičiamos 
dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
R7IWr S WPSTT.PN * PR b obm!CK AGED GOODS”. Geras biznis 8759 8 WBSTERN AVB. PR 8-9633 Į -Sdirbt98 daugel- metų Prie,.

narna kaina; ir geros sutartys. Už
pakaly yra penki gyvenimui kam
bariai. Skambinti OLympic 2-0579, 
apie penktą vai. vak. susitarimui.

rOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

Skelbtu* DRAUGU? «nsimosh 

nes ils vra plačiausiai skaitome 
lietuvių . dienraštis n skelbimi 

kaine vre prieiname visiem*
ooooo<>o<xxxx>o<>oo<>oo<xx>o<><><>

Perskaitę “Draugą” duokite 

kitiems'
SKELBKITfiS “DRAUGE”

Momiausiis romanas’

7. GLIAUDĄ
OftAPttO
KOBIS

PULMULTOTAS ROMA hf AS

Gyva intriga ir šiurpūs 

įvyktai, išsamiai pavatadno 

tas bolševikinis gyvenimą* 

TJetnvole, dail. V K. Jonynr

originaliu iHustractlų

AM 'dalys vienoje knyio> 
<49 nei - tik S4.00

nūnakymns shnrtt

•••N KUBAS*1
4545 W. 63n Street
Chicago 29, Illinois
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SPORTAS

(Atkelta iš 2 Dusi.) 
kotą ir gana stipriai išvystyta. 
Iš minėtinų valdybos veiklos dar 
bų yra šie: dr. Skrinsko reziden
cijoje buvo surengta ateitininkų 
sendraugių gegužinė; išvykstant 
j Kaliforniją sendraugiams Grau 
žiniams, v-ba surengė jiems iš
leistuves; St. Barzdukui 50 m. 
amžiaus sukakties proga sureng 
tas iškilmingas minėjimas; su
rengtas Užgavėnių blynu balius; 
labai iškilmingai pravestas šv» 
Kazimiero minėjimas ir St. Šal
kauskio minėjimas; nepaprastu 
pasisekimu pravesta metinė at
eitininkų šventė; valdybos pa
stangomis įvyko įdomus prel. 
Tulabos pranešimas, pagerbtas 
Clevelando lituanistinės mokyk
los vedėjas A Tamulionis, su
ruoštos išleistuvės dr. Adolfui 
Damušiui; be to valdyba uoliai 
atstovavo ateitininkus kitose or
ganizacijose, laimėdama visur 
didelį draugiškumą ir gerą bend 
radarbiavimą.

Tad matome, kiek valdybos 
nariai aukojo savo laisvalaikio 
ir poilsio, išvystydami šią plačią 
veiklą. Už tai visa Clevelando 
katalikiškoji visuomenė reiškia 
buvusiai valdybai didelę pagar
bą ir nepaprastą padėką, o nau
jai valdybai linki taip pat nenu
ilstančiai dirbti ir siekti dar ge
resnių rezultatų.

VISI Į JAUNIMO STOVYKLĄ
ALRKF valdyba kviečia visus 

mielus clevelandiečius š. m. lie
pos 28 d. vykti į ALRKF Jau
nimo Stovyklos atidarymą. Sa
vo atsilankymu jūs paremsite 
kilnų ALRKF užsibrėžtą tiks
lą — mūsų jaunimo auklėjimą.

Stovykla yra 4 mylios į va
karus nuo Manchester, Mich., 
miestelio (60 mylių važiuojant 
iš Detroito Chicagos link).

Šventės programa: 11 vai. šv. 
mišios, pastatų šventinimas, iš
kilmingas sovyklos atidarymo 
posėdis, stovyklaujančių mer
gaičių programa.

Po programos veiks skanių 
užkandžių ir šaltų gėrimų bu
fetai.

IŠKYLA Į STRASBŪRO, OIIIO
Liepos 21 d., sekmadienį, Cle

velando moksleiviai ateitininkai

LĖKTUVAS EŽERE

Didžiojo karinio lėktuvo uodega 
kyšo iš Champlain ežero Plattsburg, 
N. Y. Nelaimėje žuvo 5 ir 3 išgel
bėjo. (INS)

su sendraugiais buvo išvykę į 
dr. J. B. Balčiūnų rezidenciją 
Strasburg, Chio. Visi svečiai su 
šeimininkais išvažiavo į mišką 
prie Atwood ežero pasimaudyti 
ir pasilinksminti. P. Balčiūnie- 

į nė buvo paruošusi labai puikius 
! užkandžius su nealkoholiniais 
' gėrimais. Moksleiviai ir sen
draugiai labai puikiai pasimau- 

į dė gražiame ežere.
Po puikios gegužinės miške 

visi sugrįžo į Balčiūnų namus, 
kur dar buvo pavaišinti ir pasi
šnekučiavo. Pradėjus temti, vi
si išsiskirstė namo su neužmirš
tamais įspūdžiais. Vis imokslei- 
viai ir sendraugiai dėkoja Bal
čiūnams už tokį gražiai praleis
tą sekmadienį ateitininkiškoje 
nuotaikoje. Jūra Gailiušytė

Ir Birutei hilevičiūtei už jautrius i 
sveikinimus;

"Draugo” ir "Naujienų” rednk- 
cijcims, "Margučio”, Sofijos Barčus 
ir J. Budriko radijo progromoms už 
nemokamą pikniko garsinimą;

Žurn. Vytautui Kasniūnui ir jo 
sūnui Vytautui už programos atli
kimą be jokio atlyginimo;

Baliui Račkauskui ir dail. Sta
siui Kaneevičiui už pikniko progra
mos pravedimą be atlyginimo; I

Lietuvių Prekybos Namų - Fur- 
niture Center, Ine., sav. Justui Lie- 
poniui, J. Bačiūnui, J. Budrikui, 
"Tėra" knygynui, Roosevelt Fur
niture Co., Major Furniture, Ine., 
Krank s TV & Radio, Ine., Aleksan- 

, drui Gešventui, J. G. Television 
I Cj., sav. J. (iradinskui, Metrick’s 
Farm Food, Kazik Furniture Co., 
A. Tverui, Baliui Brazdžioniui, Jur- 

i giui Jinušaičiui, Jurgiui Mažeikai. 
Antanui Lembergui, Apolonijai Mi- 

i kaiauskienei, Ignui ir Zofijai Bra- 
džioniams, D. Jurjonui, .A. Gruz
džiui, Lietuvių Auditorijai — J. Ma 
lioriui, Rimkus, “New Life Li- 
quors”, J. Fabijonui ir A. Numgau- 
džiui, Elzbietai Jonušienei, Svetai
nei “Dubysa”, Aleksui Šimkūnui, j 
Broniui Racevičiui, K. Jonaičiui, A- 
leksui Urbonui, Audyklai “Juos
ta”, “Nida” atstovui Jonui Janu
laičiui, P. Jokubkai, “Daina” Tele
vision Co‘., Seigan Co., Valter Klash 
baldų prekybai, “Royal Blue 
Store”, Matjosaičiui, Kun. B. Su- 
gintui, Marijonai Bartkūnienei, Al
fonsui ir Mikalinai Pundžiams ir
Valei Vaitekūnienei už paskirtas 
piknikui dovanas:

Valgyklos vedėjai Elzbietai Jo- 
nušienei už gardžių valgių pagaani-

t

Balfo Chicagos sk. 

PADĖKA
Balfo Chicagos apskrities pikni- 

1 kas, įvykęs birželio 9 d.-, gausiai 
dalyvaujant Chicagos ir apylinkių 
lietuviškai visuomenei, gražiai pa
sisekė ir gauta $2,121.52 pelno. Tai 

! stipri moralinė ir materialinė para- 
i ma mūsų vargstantiems broliams ir 
sesėms Sibire.

Todėl širdingai dėkojame:
Lietuvos konsului dr. P. Dauž- 

vardžiui už tartą žodį piknike, ska
tinant visus Balfo veiklą remti

A A
KAZIMIERAS VALIUKAS

Gyveno 4051 S. Richmond 8t. 
Tel. VI. 7-4388

Mirė liepos 24 d., 1957, 4 v. 
ryto. sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Vaduoklių pa
rapijos, Kutronių kaimo.

Amerikoje išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Agotą (Railaitė), duktė 
Emily Burnoski, žentas Chester, 
anūkė Carol, sūnus Albert, mar
ti Jeanette, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Lietuvoje liko brolis Myko
las ir sesuo Teklė.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Cali- 
fornia Avė.

Laidotuvės įvyks šešt., liepos 
27 d., iš kopyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas j Švenč. P. M. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, sū
nus, nuirti, žentas ir anūke.

Laidotuvių direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LAfayette 3-3572.

nimą ir mieloms talkininkėms Ani
cetai Stropienei, Bronei Ukrinienei, 
Janinai Baltramonienei, Jadvigai 
Kolienei, Joanai Krutulienei, Ele
nai Lukoševičienei, Valei Vaitekū
nienei, Genovaitei Mačytei ir Evan- 
gelinai Lauciūtei padėjusioms virtu 
vėje ir svečius vaišinusios;

Onai Krikščiūnienei, Ignui Pet
rauskui, Birutei Lesevičiūtei, Onai 
Banienei, Birutei Jasaitienei, Anta
nui Sprindžiui ir Antanui Gulbins- 
kui už dovanų paskirstymo prave
dimą;

Juozui Bernotui, Vincui Duobai, 
Jonui Nenertui, Kaziui Valentinui 
Juozui Bernotui, Adolfui Virkevi- 
čiui, Kostui Petrauskui, Kaziui Au- 
gusčiui, Viktorui Danėnui, 
Eugenijui Slavinskui, Aleksui Kas
paravičiui, Stasiui Bliukiui, Stepui 
Paškevičiui, Hildai Mackevičiūtei, 
Liudui Kavaliauskui, Vincui Vaice
kauskui, Ottonui Puodžiuvaičiui, 
Jonui Janulevičiui, Kostui Bružui, 
Petrui Niedvarui, Petrui Kurzikaus 
kui, Otonui Kapteiniui, Kostui Če
paičiui, Jonui Pleiriui, V. Manaikai, 
Antanui Šteiniui, Pranui Bružui, 1 
Kaziui Giruliui, J. Žeimiui, Antanui! 
Stankui Liudui Nagiui, Vytautui 
Valeišai, V. Kairiui ir Valerijonui 
Indrulėnui, dirbusiems baruose;

Valei Vaitekūnienei už paskoli
nimą virtuvei puodų;

Pranešama draugams ir pažįstamiems, kad š. m. liepos 
mėn. 23 d. po sunkios ligos mirė Freiburge, Vokietijoje, prof. 
A. Maceinos globoje, mūsų visų mylimas brolis

BRONIUS STOČKUS
Velionis gyveno Brooklyn, N.Y. ir j Europą buvo išvykęs 

tik trumpam laikui. Laidojamas Freiburge.
Pasiliko dideliame nuliūdime: sesuo Uršulė, sesuo Tere

sė Alenskienė švogeris Jurgis ir jų vaikai: Liucijus ir Silvi
ja; brolis Jonas, (gyv. Chicagoje; sesuo Petrutė Abromaitie- 
nė, švogeris Karolis ir jų vaikai: Vytautas, Kęstutis ir Dai
nius; brolis Vladas, brolienė Petrutė, ju vaikai: Romualdas, 
Ramunė ir Bronius (gyv. Toronto, Canada); sesuo Onutė Pa
jarskienė, švogeris Feliksas (gyv. Hamilton, Canada).

šv. Mišios už a. a. Broniaus Stočkaus sielą bus atnašau
jamos liepos mėn. 31 d. 7 vai. ir 7:30 ryto T.T. Jėzuitų kop
lyčioje, 5541 So. Paulina St. Trejos šv. gedulo Mišios su eg
zekvijomis bus rugp. mėn. 3 d., šeštad. 8:30 v. r. senojoje
Marąuette Parko parap. bažnyčioje./

A. a. Broniaus Stočkaus draugai ir pažįstami prašomi 
gausiai atsilankyti j Šv. Mišias ir kartu su giminėmis pasi
melsti už velionies sielą.

Giliai nuliūdę giminės

Jonui Keruliui ir Kaziui Pakel- 
čiui už pervežimą automobiliais pik 
niko dalyvius nuo Willow Springs 
miestelio į pikniko vietą;

Stasiui Rūtai, Justinui Stasiu- 
naičiui ir Andriui Šambrotui už au
tomobilių tvarkymą jų sustojimo 
vietoje;

Pikniko komisijos pirmininkui 
Feliksui Sireičikui ir nariams 
Stasei Semėnienei ir Pranui Maž
rimui-

Taingi dėkojame visiems biletų 
platintojams, kurių dėl vietos sto
kos neįmanoma išvardinti ir vi
siems kitiems, kurie betkokiu bū
du prisidėjo prie šio pikniko pasi
sekimo ir parėmė. Ypatingai dė
kojame Chicagos ir apylinkių lie
tuviams už skaitlingą dalvvavimą 
piknike ir visokeriopą parama.

Balfo Chicagos Apskrities
valdyba

GU2AUSKU
BEVERLY HILLS GELINYClA
Geriausios g618s d 61 vestuvių, Dana* 
tų, laidotuvių Ir kitų papuošima.

2443 W«st 63rd Streea 
Tel. FKospect 8-0833 Ir PR 8-083*.

BATAMS ODA
Pilnas pasirinkimas idos ir priedų reikalingų bailį gaminimui. 
Siuntimui į užjūrį.

Atvykite, mes jus aprūpinsime reikalingom prekėm. Kalbume lietuviškri. 
\ nlandos 9-5 pirmai!., ketv., penki. H--I sekimui.

MOnroe 6-0091

I. SACHS — LEATHER
’ 637 W. ROOSEVF.I.T Kl>.. CHICAGO. Il.l..

Tūkstančiai vartotojų įsitikino, kad dažus, vidaus ir iš oro dažy
mui, taip pat sienoms klijuoti popierius geriausia pirkti

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Tel. CAlumet 5-1064

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 Planų

Pasirinkimas mieste!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

UGDlflO VALANDOJ

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•045 Sk Ww0«a Ava, Air OeadMoaed kaplySa 
7-5805 — 7-5001 AatonobOteoM riste
kart* srrma kttoM ml«*t* 4*lya*i faaaUM

koplyA* arGiaa JO»ų namų.

M

FREE GIFTS
FOR JULY SAVERSDABAR GAUSITE 

AUKŠTESNIUS 
DIVIDENDUS!

PLIAŽUI ANTKLODĖ 
UŽ $200.00 SANTAUPAS

ši puiki antklodė ir dėžė yra 
dovana Jums kai sutaupote 
$200.00 įdedami į jau esamą 
taupymo sąskaitą ar atidaryda
mi naują. Tai praktiška dovana va
saros laikotarpiui, būnant prie 
vandens arba šiaip išvažiavime.

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

dotis prie vandens ar
ba šiaip kur nors 

iškeliavus . . .

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

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 491h Court • Cicero 50 • TO 3-8131 (u INSURED HI________ a~@/

*

SELMA WRUBLESKI
URBAN AITE

Gyveno 5817 S. AVhipple St.
Mirė liepos 24 d., 1957, 3:30 vai. popiet, sulaukus pu

sės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kretingos apskr., Laužumos pa

rapijos, Žinelių kaimo.
Amerikoje išgyveno 49 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozapas,, 2 sūnūs: 

Aleksandras ir Walter, marti Loretta, 2 dukterys: Sally Hahn, 
žentas William ir Josephine Aylward, žentas William, 11 a- 
nūkų, 1 proanukas, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių Draugijai.
Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje 2424 W. 69th St.
Laidotuvės įvyks šeštad. liepos 27 d., iš tooplyččiog 8:30 

vai. ryto bus atlydėta į Švenč. P. M. Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, dukterys, marti, žentai, anūkai 
ir proanūkas.

Laidotuvių direkt. Steponas Lackawicz, Tel. RE 7-1213

ANTHONY B, PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

081Z S0. VVESTERN AVĖ. . 1410 S0. 50th AVĖ. 

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

T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

'Ambulansų pataraa- TO^ Mes turime koplyčias!

1 vimas dieną ir nak- tSu v s o s e Chicagos ir,
I tį. Reikale šaukti g Roselando dalyse ir|
I mus. 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 Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188-1139

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublk 7-1213

L 2314 W. 23rd PLACE Vlrginla 7-6672
VANCE FŪNERAL HOME

1424 8. 50t.h Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9687

t
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X šv. Kazimiero Seserų Vie

nuolyno Rėmėjų centro susirin
kimas įvyko liepos 21 d. vie
nuolyno salėje. Kadangi pirm. 
A. Nausėdienė šiuo tarpu ato
stogauja, tai susirinkimą ve
dė vicepirm. J. Čepulienė, raš
tininkavo V. Galnaitė. Rėmė
jų dalyvavo iš 7 skyrių. Dau
giausia buvo svarstyta apie 
ateinantį parengimą — Bingo 
ir Bunco Party. Tai bus didin
gas parengimas ir įvyks spalių 
20 d. Marijos Augštesniosios 
mokyklos patalpose. Jau trys

X Kunigo Vytauto Memeno 
primicijos įvyko praėjusį sek- 
sekmadienį Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje, Cicero je. S v. 
Mišių metu gražų pamokslą pa
sakė kun. K. Barauskas. Baž
nyčioje giedojo solistė Pruden- 
cija Bičkienė. Po primicijų bu
vo suruošti pietūs parapijos sa
lėje, kurių metu kalbėjo bei 
sveikino primiciantą „p. Survila 
(b. Hanau stovyklos Vokietijo
je komandantas), mokytoja Jo- 
nynienė, prel. Albavičius, Ona 
Stankaitytė, ateitininkų vardu 
Jonas Žadeikis, mokytojas Stu- 
kas, kun. Vilkaitis; humoristi
nį eiliuotą žodį tarė Al. Baro
nas. Taip pat minimų pietų lai
ku solo keletą dainų sudaina
vo Prud. Bičkienė, akomponuo- 
jant A. Skriduliui. Gale kalbė
jo pats kun. V . Menėnas, ku
ris pareiškė padėką savo tėve
liams, seseriai, prelatui I. Al-skyriai ten pat pasižadėjo dar

buotis. Kitos darbininkės įvai- j bavičiui. Vaišėse dalyvavo apie 
riems darbams bus išrinktos' 200 žmonių.
sekančiame susirinkime. O tas
susirinkimas įvyks rugsėjo mė
nesį. Nutarta rugpjūčio mėnesį 
dėl kaitrų susirinkimo neturėti.

X Dėmesio čikagiškiams! 
Važiuojant ALRK Fed. jauni
mo stovyklon tiesiausias ir pa-

Toliau buvo svarstomas auksi- togiausias kelias: 
nis jubilėjus, kuris bus mini- Iš Chicagos važiuoti Indiana
mas 1958 metų rudenį. Atsi
lankė generole motina seselė M.
Teofilė. Ji suteikė daug nurody
mų ir patarimų rėmėjų darbuo
tėje. Galop seselė M. Ignacija 
pranešė, kad vienuolyno koply
čioje įvyks specialios pamaldos 
vien tik rėmėjoms; tai bus 1958 
m. kovo 9 d. Reiškia, bos pa
maldos ruošiamos jubilėjaus 
proga.

X Aukos Jaunimo kongresui.
Jaunimo kongreso reikalams 

aukojo:
Antanina Mačiuikienė $100.
Po $25: Amerikos Lietuvių 

Mokytojų sąjunga, Lietuvių 
Tautinės sąjungos Chicagos 
skyrius, “Sv. Pranciškaus Var
pelis”.

Aidai — $20.
Po $15 aukojo: JAV LB Cle- 

velando skyrius, Lietuvių Vete
ranų Ramovės Chicagos sky
rius.

Po $10 aukojo: ALRK Fede
racija (Chicagos skyrius), Lie- zijos Snarskienės duktė

Toli Rd. iki Sturgis arba An
gola išvažiavimo į 112 kelią. 112 
keliu važiuoti iki 50 M kelio, 
kuris keru 112 kelią. Iš 112 
kelio sukti kairėn į 50 M kelią 
ir važiuoti per Brooklyn tiesiai 
iki Napoleon miestelio. Pasie
kus Napoleon miestelį 2-ra g-ve, 
t. y. Austin Rd. arba kelias Nr. 
11 sukti į dešinę ir važiuoti 4i/> 
myl. iki pamatysite dešinėj ke
lio pusėj iškabą su liet. Vyčiu 
“Jaunimo Stovykla”; čia sukti 
į dešinę ir važiuoti iki ežero.

X Teresės ir Povilo Snars- 
kaJtės-Shiman dukrelę liepos 
21 d. Šv. Jeronimo parapijos 
bažnyčioje jų giminaitis kun. 
S. Saplis pakrikštijo Katherine- 
Anna vardais. Krikšto tėvais 
buvo Adelė Snarskaitė ir Ri- 
chard Shiman. Ta proga buvo 
surengtos vaišės Shiman na
muose — 1608 W. Morse St. Te
resė Shiman yra plačiai žino
mos Chicagos veikėjos Anasta-

tuvių Profesorių draugija, Lie
tuvių Teisininkų draugija, LAS 
Clevelando. skyrius, Lietuvių 
Agronomų sąjungos Chicagos 
skyrius, dr. J. Bartkus, dr. B. 
Beinoris, A. Rėklaitis, J. I. Ta- 
lalai, A. Rudis, Alf. Sabaliaus
kas.

Po $5 aukojo: G. Baltinis, St. 
Daumantas, A. Jaubokaitė, R. 
Karazija, M. Nasvytis, T. Pa
partis, P. Petrušaitis, A. Ra
gauskas ir J. Valaitis, S. Char- 
žauskienė.

Po $4 aukojo: kun. St. Yla 
ir K. Račiūnas.

Po $3 aukojo: Pr. Linkus, A. 
Liorentaitė, Pr. Čepėnas, Br. 
Polikaitis, P. Varis, R. Damaus
kas, St. ir K. Vaičiai.

Po $2 aukojo: T. Blinstrubas, 
J. Rugis, St. Šaulienė, J. V. 
Matulis, VI. Sinkus, Ed. Sklen- 
cius, R. Jonynaitė, V. Manelis, 
A. Laucius, St. Virpša.

Be šių, 22 asmenys aukojo 
po $1. Čia minimos aukos yra 
surinktos kongreso metu. Au
kos, gautos anksčiau, jau buvo 
paskelbtos spaudoje.

X Helen Gedvilienės namuo
se (4639 So. Hermitage Avė.) 
įvyks arbatėlė sekmadienį, lie
pos 28 d., 3 vai. po pietų. Ren
gia Sv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų I sk. Kviečiame skait
lingai atsilankyti. Rengėjos ma
loniai priims ir pavaišins.

X žurnalui “Lituanus” pa
remti, kuomet buvo renkamos 
aukos tautinių šokių šventės 
metu prie įėjimo į salę, lietuvių 
visuomenė' mielai sumetė savo 
smulkiuosius pinigus į dėželes. 
Patikrinus buvo rasta $650, ku
rie visi paskirti žurnalo parė
mimo reikalui.

X Medicinos daktaras Jonas 
Juozevičhis su šeima sugrįžo iš 
atostogų, gerai pailsėjęs Ilekio 
vasarvietėje Beverly Shores, 
Ind., ir vėl priima pacientus.

X A. a. Edvardas A. Jan- 
čauskas mirė liepos 5 d. po 
operacijos, sulaukęs tik 39 m. 
Buv,o pašarvotas Bukausko kop
lyčioje. Palaidotas liepos 9 d. 
iš Visų Šventųjų parapijos 
bažnyčios. Pamaldas atlaikė 
kun. Stankevičius. Bažnyčioje 
pamokslą pasakė kun. V. Miko- 
laitis. Į šv. Kazimiero kapines 
palydėjo kun. Stankevičius, 
kun. V. Mikolaitis, daug gimi
nių ir draugų. Liko žmona, sū
nus, dukra, seserys, broliai ir 
daug giminaičių.

X Visiems moksleiviams atei
tininkams, vykstantiems į vasa
ros stovyklą Manchester, Mich., 
pranešame, jog autobusas iš 
Chicagos išvyksta liepos 28 d., 
sekmadienį. Sustojimo vietos: 
9:30 vai. Cicero je — kampas 
15 St. ir 49 Ct. (prie šv. Anta
no mokyklos); 9:45 vai. Brigh- 
ton Parke — 44 ir California; 
10 vai. Marųuette Parke — 
prie 68 ir Washtenaw Avė. (ry
tinėj naujosios bažnyčios pu
sėj). Prie to, kas buvo nurody
ta aplinkraštyje, dar reikia 
pasiimti pagalvėlę ir dvi šiltas 
antklodes.

X Kun. Antanas Čeponis,
Our Saviour parapijos (462 E. 
State St., Jacksonville, III.) vi
karas, su savo mamyte Marija 
Čeponiene išvyko atostogų į 
Floridą kelioms savaitėms. Ku
nigo A. Čeponio tėveliai Čepo- 
niai gyvena 5623 S. Paulina ir 
yra šv. Kryžiaus ilgamečiai 
parapiečiai ir draugijų nariai.

X Bronius ir Aldona Baukiai,
gyveną Ciceroje, šiuo .metu ato
stogauja Kanadoje, kur, kaip 
jie rašo, yra truputį gražiau, 
negu Ciceroje ar Chicagoje.

X Elizabeth Kraudamas,
gyv Chicagoje, yra atėjęs laiš
kas iš Lietuvos. Atsiimti “Drau
ge”.

DEENRAJSTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIB

NORI PANAIKINTI PAVOJINGUS PEILIUS

Senato jaunimo nusikaltimo tyrinėjimo pirmininkas Estes Kefauver rodo rinkinį peilių, su kuriais 
jaunimas atlieka nusikaltimus. Jis nori pasiūly ti išleisti įstatymą, kad tie peiliai būtų uždrausti.

(INS)

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

X Lietuvių tautinių šokių 
šventę, jaunimo kongresą ir 
dailės parodą vaizduoją foto al
bumai jau gaminami. Didžiuo
sius lietuvių kultūrinius įvykius 
pavaizduojančius foto albumus 
ruošia foto menininkas stud. 
Vytautas Valaitis. Kiekviena
me foto albume bus 80—90 foto 
nuotraukų iš tautinių šokių 
šventės, jaunimo kongreso, dai
lės parodos ir banketo. Norin- 

j tieji tokius foto albumus įsi- 
Igyti kreipiasi šiuo adresu: St. 
Daunys, 2234 S. Sawyer Avė., 
Chicago 23, Illinois.

X Dalyvauti pirmojoje Ame
rikos Lietuvių Fronto Bičiulių 
studijų savaitėje pas tėvus 
pranciškonus iš Chicagos šią 
savaitę išvyksta A. Krikščiū
naitė, A. Jasaitytė, I. Lozaitytė, 
E. Lauciūtė, B. Kemėžaitė, dr. 

i P. Kisielius, dr. J. Kižys, kun. 
'dr. A. Baltinis. V. Naudžius, D. 
Bielskus, K. Račiūnas, VI. Sin
kus, G. Bučmys ir kiti. Grįžda
mi iš studijų savaitės Chicagos 
frontininkai dar žada aplanky
ti visą eilę kitų įdomių vietų.

X Agr. Matas šarapka, gy
venąs Chicagoje, šiuo metu yra 
labai sunkiai susirgęs ir guli 

įMount Sinai ligoninėje.
X E. Kutino ir M. D. Stan- 

kaitytės, neseniai sukūrusių 
šeimą Kanadoje, pagerbimas 
vestuviniais pietumis įvyks lie
pos 27 d. Chicagoje. Pietus ruo
šia jaunojo motina Antanina 

1 Kucinienė-Markuzienė, o ne M. 
Stankaitienė, kaip buvo anks
čiau netiksliai pasakyta “Drau
ge”.

X Stasys Šeputis iš Londo
no, Kanadoje, užsimokėdamas 
metinę laikraščio prenumeratą, 
paaukojo naujų mašinų fondui 
ir taip pat knygų fondui; tai 
gražus liet. knygos puoselėtojo 
mostas.

X Earl ir Florence Enders 
pasistatė savo gražią reziden
ciją ir ten persikėlė gyventi — 
9959 W. 143 St., Orland Park, 
III. Florence Enders yra duktė 
Jono ir Adelės Kalvaičių, kurie 
yra stambūs gerų darbų rėmė
jai.

X Amerikos Lietuvių Ben
druomenės tarybos suvažiavi
mas šaukiamas Chicagoje rug
pjūčio 31 — rugsėjo 1—2 die- 

| nomis. Tarybos suvažiavimo po
sėdžiai vyks Morrison viešbu
tyje. Tarybos suvažiavime bus 
svarstomi Lietuvių Bendruome
nės reikalai.

X Aldona Marija Valaitytė 
išteka už Kazio Kęstučio Almi
no. Jungtuvės įvyks Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje, Marųuette Par
ke, rugpjūčio mėn. 17 d. 10 vai. 
ryto.

.X Korp! Kęstutis tradicinė 
išvyka prie Paw Paw ežero 
įvyks rugpjūčio mėn. 3—4 die
nomis. Dėl smulkesnių infor
macijų skambinti J. Končiui 
PRospect 6-9703.

X Antanina Nenienė, gyve
nanti Gary, Ind., važiuoja ato
stogauti į Michigan City, kur 
numato rasti daug uogų.

CHICAGOS ŽINIOS
Brangsta pragyvenimas

Chicagoje ir visose JAV-se 
birželio mėnesį pragyvenimas 
vėl pabrango, kaip vis brango 
ir per 10 paskutinių mėnesių 
ligi šiol. Ryšium su tuo — pa
kils algos apie 100,000 darbi
ninkų Chicagoje, nes jų darbo 
sutartyse pažymėta, kad brang
stant pragyvenimui didės jų 
algos. Atlyginimas bus padidin
tas 2—4 centus per valandą.

Darbo departamento statis
tikos biuras, kurio vedėjas Chi
cagoje yra Adolph O. Berger, 
praneša, kad birželio mėnesį 
pragyvenimas pabrango, paly
ginus su gegužės mėnesiu, še- 
šiomfe dešimtosiomis dalimis vie
no procento. Palyginus su 1947- 
1949 metų vidurkiu (100), šių 
metų birželio mėn. pragyveni
mo indeksas Chicagoje būtų 
122.9.

Kalbėjo į italų jaunimą
Kard. StritCh, dabar būda

mas Italijoje, kur nuvyko ap
lankyti popiežių, trečiadienį bu
vo sustojęs Romos jaunimo sto
vykloje. Kalbėdamas į juos 
mūsų kardinolas pažymėjo, jog 
jie dėl to gali gėrėtis stovyklos 
malonumais, kad gerieji Ame
rikos žmonės paremia šiuos už
simojimus. Kardinolas pažymė
jo, kad, pasikeisdami, per metų 
laiką net apie 1,000,000 netur
tingų italų jaunuolių pasinau
doja stovyklomis, dėka lėšų, at
siunčiamų iš Amerikos.

Kardinolas aplankė vieną iš 
7,800 stovyklų, kurios įsteig
tos Popiežiškos Šalpos įstaigos 
Italijoje. Daugiau kaip pusė 
ten sunaudojamo maisto yra 
gaunama iš Amerikos maisto 
perteklių, supirktų federalinės 
vyriausybės. Kalbėdamas itališ
kai kardinolas pažymėjo, kad 
daug dalykų, kuriais stovyk
lautojai džiaugiasi, yra dovanos 
ne tik katalikų, bet apskritai 
amerikiečių.

Kovai su širdies ligomis
Illinois valstybė paskyrė 

$150,000 kovai su reumatinė- 
(mis širdies ligomis, ir tas įvy
kis buvo atžymėtas specialiame 
parengime Union League klu
be, Chicagoje.

X V. S. Petkų, gyv. 926 W. 
52nd St., Šv. Kryžiaus parapie- 
čių, duktė Estella su šeima vėl 
išvyko į Arabiją, kur jos vyras 
turi gerą tarnybą. Apie 3 mė
nesius viešėjo JAV pas tėvelius.

Petkai yra stambūs gerų 
darbų rėmėjai.

X Chicagos Liet. Futbolo 
klubo • “Libuanica” futbolnin- 
kai šį penktadienį, liepos mėn. 
26 d., vyksta į Omahą, Nebr., 
kur šeštadienį turės draugiškas 
rungtynes su tenykščiais lietu
viais futbolininkais.

X VValter ir Auna Wasiliaws-
kiai, gyv. 5629 So. Laflin St., 
atostogauja pas sūnus Port- 
land, Oregon. Wasilawskiai va
žinėja po gražias ir įvairias vie
tas.

Antra moteris šoko mirtin
Conrad Hilton viešbutyje iš 

20-to augšto mirtin iššoko Eve- 
lyn Sykes, 35 m. amžiaus mo
teris, atvykusi iš Kingsport, 
Tenn. Tai jau antra saužudybė 
paskutinėmis dienomis tame di
džiausiame pasaulio viešbutyje. 
Nelaimingoji moteris buvo tik 
prieš porą valandų įsiregistra
vusi viešbutyje. Prieš mirtiną 
šuolį ji pašaukė viešbučio tele
fonistę ir jai tarė: “Telefoniste, 
aš tuojau nusižudysiu.” Ir pa
dėjo trūbelę: Telefonistė tuo
jau pašaukė viešbučio tvar
kos dabotoją, kuris nusiskubi
no į tos moters kambarį 20-me 
augšte. Atidaręs duris jau jos 
neberado. Langas buvo atviras, 
o nelaimingoji gulėjo nebegyva 
žemėje, kur buvo vieta statyti 
automobilius. Paliktame rašte
lyje nesakoma apie mirties prie
žastis, tik paduodamas adresas 
jos darbdavio Kingsporte ir jos 
sesers, esančios Aleksandrijoje, 
Va., prašant, kad jiems telefo
nu praneštų apie įvykį. Ji pali
kusi net ir pinigus apmokėti 
pašaukimams telefonu.

Kalėjimas už centus
William Tompkins, 67 m. am

žiaus vyras, nuteistas mėnesį 
kalėjimo, sugautas bevagiant 
centus iš kioskų, kur palikti 
laikraščiai praeivių nusipirki
mui. Jį sugavo du laikraščių 
išvežiotojai, kurie padėjo į tą 
kioską tris atžymėtus centus, 
paskiau pasislėpę tarpdury ste
bėjo ir matė, kaip tas vyras pi
nigus pavogė.

Vėl susprogdintas namas
Chicagos priemiesty Glenvievv 

sprogimas iš dalies sugriovė na
mą 727 Redwood gatvėje. Nuo
stolių — $35,000. Sprogimas
įvyko dėl susitelkusių kūrena
mų dujų, kurios pradėjo sunk
tis iš sugadintų vamzdžių. Su
gadinti buvo naudojant kasimo 
mašiną, ruošiant pamatus prie
statui prie to namo.

Kolegija miesto centre?
Chicagos mokyklų superin

tendentas Benj. C. Willis skati
na steigti miesto kolegiją pa
čiame Chicagos centre, 64 E. 
Lake, kur iki šiol buvo De Paul 
universitetas. Iš tų patalpų De 
Paul universitetas persikelia į 
jam dovanotus Kimball rūmus, 
esančius ties Jackson ir Wa- 
bash.

Tiria paskolas veteranams
‘Federalinės įstaigos pradėjo 

apklausinėjimą Chicagoje, siek
damos ištirti, ar kaikurios ve
teranams duotos paskolos na
mų statymui nebuvo išgautos 
panaudojant kyšius. Apklausi
nėjimas pradėtas trečiadienį.

Areštavo pinigų dirbėjus
Chicagoje areštuota dar 4 pi

nigų padirbėjai iš tos gaujos, 
kuri ruošėsi apyvarton paleisti 
$60,000 netikrų banknotų. Nau
jai areštuotieji — jaunuoliai 
19—22 metų. Iš viso jau suim
ta 17 tos falsifikatorių gaujos 

1 narių.

— Ričardas-Algimantas Šle
petys. gyvenąs savo namuose 
Linden, N. J., šių metų birželio 
mėn. 6 d. Newark College of 
Engineering įgijęs Master of 
Science Degree in Chemical 
Engineering su pažymiu Cum 
Laude ir iš savo darbovietės 
gavęs 2 savaites atostogų, su 
žmona Regina Klimaite-Šlepe- 
tiene, dukrele Rūta-Marija ir 
uošviene Kazimiera Klimiene 
nuo lieepos 15 dienos išvyko už
tarnautam poilsiui pas vienuo
lius pranciškonus į jųjų gra
žiąją vasarvietę Kennebunk 
Port, Maine valstybėje.

— Juozas B. Laučka, pralei
dęs kelių savaičių atostogas 
Amerikoje, liepos 25 d. išvyko 
atgal Vokietijon, kur vadovau
ja lietuvių sektoriui prie 
Amerikos Balso. Drauge su juo 
buvo atvykusi ir šeima. Beato- 

, stogaudamas Amerikoj dalyva
vo kaip svečias LRKSA seime 
ir buvo nuvykęs į Washingtoną 
pasitarti su Voice of America 
pareigūnais. J. Laučka savo lai
ku yra dirbęs “Darbininko” re
dakcijoj, redagavęs “Ameriką” 
ir eilę metų pirmininkavęs Ame
rikos Lietuvių R. K. Federaci
jai.

KANADOJ
— VVasaga Beach vasarvietė

je, kuri lietuvių praminta lietu
viškąja Palanga, šiuo metu ato
stogauja nepaprastai daug lie
tuvių iš Toronto, Hamiltono ir 
kitų Kanados, o taip pat ir JAV 
vietovių. Vasarvietėje sekma
dieniais 9 ir 11 valandą lietu
viams yra specialios pamaldos, 
kurias laiko Šv. Jono Kr. par. 
kunigai parapijos pastatytose 
patalpose. Šiais metais prie pa
rapijos pastatų gretimais įsteig
ta puiki valgykla, kuria atosto
gaujantieji gali maloniai pasi
naudoti. Lietuviškos valgyklos 
savininkas yra J. Petrulis, ku
ris pats vienas pastatė gražų 
pastatą.

50 m. kalėjimo už moters 
užpuolimą

Dažytojas Henry Hopkins, 22 
m. amžiaus, gyvenąs 6122 So. 
Stewart, Chicagoje, nuteistas 
50 m. kalėjimo. Jisai, nuduoda
mas policininką, sulaikė mašina 
važiuojančią moterį. Grasinda
mas revolveriu ir peiliu, ją pri
vertė važiuoti į nuošalią gatve
lę, kur ją nuskriaudė.

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. Gaunama

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

Tėvai, įsigykite ir duokite wvo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotų VANDOS FANKTENfiS 
pasakų knygų —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

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

“DRAUGAS"
4545 W. 63rd Street, Chicago 29, I1L

f

— Antanas Gurevičius, žino
mas visuomenininkas ir rašyto
jas, sunkiai sužeidė kairiąją 
ranką. Ligonis patalpintas Šv. 
Juozapo ligoninėje. Torontiškiai 
lietuviai giliai užjaučia simpa
tingąjį visuomenininką ir linki 
laimingai pasveikti.

— Kan. F. Kapočius, vykda
mas praleisti vasaros atostogų 
pas kan. M. Vaitkų, keletai die
nų buvo užsukęs ir Kanadoje, 
Toronto ir Carnevvall miestely
je prie Montrealio. Pažymėtina, 
kad kanauninkas visada žydi 
jauna dvasia ir energija. Savo 
pastoracinį Amerikoje airių pa
rapijoje jis apibūdina kaip vie
ną gražiausių savo gyvenimo 
laikotarpių. Jis tiek yra pramo
kęs anglų kalbos, kad lengvai 
sekmadieniais anglų kalba sako 
pamokslus.

VOKIETIJOJ
— Jungtinės Tautos nori pa

naikinti stovyklas? 1957 m. lie
pos 7 d. Lueoecko dienraštis 
“Luebecker Nachrichten” pa
skelbė tokią žinią: “Jungtinės 
Tautos nori panaikinti stovyk
las. Jungtinių Tautų augštasis 
komisaras pabėgėlių reikalams 
Lindt, neseniai kalbėdamas vie
noje konferencijoje Bremene, 
kur dalyvavo ir Vokietijos mi- 
nisteris ištremtųjų reikalams, 
reikalavo greito užsieniečiu pa
bėgėlių stovyklų panaikinimo 
Vokietijos respublikoje.

Lindt stovyklas įvertino kaip 
gėdą. “Turi būti viskas pada
ryta, kas tik įmanoma, kad jos 
būtų panaikintos,” pabrėžė jis 
ir reikalavo, kad užsieniečiams 
pabėgėliams, jei jie nepajėgūs 
dirbti, būtų padėta susirasti 
savo namus. Iš Lindto fondo 
sekantiems metams yra numa
tyta 6.7 mil. markių skirti be
namių užsieniečių reikalams. 
Iš jų 3.7 mil. turi būti skiria
ma gyvenamųjų patalpų staty
bai, o likutis — įkurdinimo rei
kalams.”

Laimingiausieji mano gyveni
mo momentai buvo tos negau
sios valandėlės, kurias aš pra
leidau namuose su savo šeima.

—Tii. Jefferson

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
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.

Užsakymus su pinigais siuskite:

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

Chicago 29, III. 
Platintojams duodama nuolaida

Užsisakykite spausdinamą
ISTORINES LIETUVOS 

ALBUMĄ
Jame talpinama lietuvių, rusų, 

lenkų, vokiečių, italų tapyti - pieš
ti paveikslai iš Lietuvos istorijos. 
Dedamos nuotraukos Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos pilių ir ki
tų architektūrinių paminklų. Spaus 
dinamas gerame kreidiniame popie
riuje, didelio formato ir bus įriš
tas į kietus viršelius, 260 puslapių. 
Prenumeratos kaina 10 dolerių. Šis 
albumas nebus platinamas per 
spaudos platintojus. Jį galima už
sisakyti per žurnalą “Užuolankos” 
administraciją, adresuojant: 
Užuolanka, 2918 So. Union Avė.,

Chicago 16, Dl.

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮI

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So Halsted St VIetory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9-9:30, kitom dienom 9-6. Sekmadieniais lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais krautuvė uždaryta.
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