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Kultūrinių delegacijų vizitai 

Lietuvoj ir Lenkijoj
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITE,f

dfūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
Lenkijos spauda, aprašinėdama lietuvių kultūros dekados da

lyvių svečiavimąsi Lenkijoje, lygiagrečiai savo skaitytojus infor
mavo ir apie tuo pačiu laiku prasidėjusią lenkų kultūros dekadą 
Lietuvoje.

Tuo metu, kai į Lenkiją vyko 
Lietuvos vadinama kultūrinė de
legacija, vadovaujama viceprem
jero Kazio Preikšo, ir lietuviai 
menininkai, į Vilnių išvyko pen
kiolikos asmenų Lenkijos dele
gacija, vadovaujama jų kultūros 
ministro K. Kuryliuko, ir jų vals 
tybinis meno ansamblis „Sląsk“.

Lenkai lankėsi Vilniuje, Kau
ne ir Šiauliuose. Prie jų pasiro
dymų ir jų įspūdžių sugrįšime 
šių rašinių serijos pabaigoje. 
Tuo tarpu paseksime Lietuvos 
delegacijos ir menininkų veiklą 
Lenkijoje per tą dekados laiko
tarpį, nuo birželio 21 d. ligi lie- 
į)os 1 d.
Dar reikia prisiminti, kad lygia
grečiai vyko ir abiejų tautų pa
rodos. Lietuviai Lenkijoje suren
gė liaudies darbų ir grafikos pa
rodas, o lenkai tokias pat paro
das surengė Lietuvoje.

Parodos ir koncertai
Kaip matyti iš aprašymų, ša

lia viešų pasirodymų ir koncertų, 
ktifiuose dalyvavo Lietuvos me
nininkai ar delegacijos nariai, po 
visą Lenkiją buvo surengta visa 
eilė parengimų, kurių tikslas, 
kaip korespondentai pabrėžia, 
„buvo užmezgimas ir pagyvini
mas kultūrinių ryšių“.

Aprašinėdami provincijos klu
bų parengimus, lenkai nurodo, 
kad Punske, tame „didžiausiame 
lietuvių susikaupimo centre Len
kijoje“, kaip rašo dienraštis Žy
de Warszawy, vietos kultūros 
namuose buvo surengta liaudies 
meno paroda. Be to, dekadps me 
tu Lenkijoje buvo rodomi keturi 
ilgametražiniai ir astuoni trum
po metražo lietuviški filmai. Tų 
pačių jau čia minėtų punskiečių 
lietuvių meno ansamblis mini
mas kaip dalyvavęs dekados pro
ga surengtose akademijose Bal
stogėje ir kitur. Balstogės lietu
viai irgi buvo surengę liaudies 
dirbinių parodą.

Atskiros parodos, vaizduojan
čios įvairias lietuvių kultūros sri 
tis, buvo surengtos ir kitose vie
tose. Iš jų minima Varšuvoje 
Tarptautinės Knygos ir Spaudos 
klube įvykusi keramikos ir siu
vinėjimų paroda, Poznanės cen
trinėje universiteto bibliotekoje 
surengtoji lietuviškosios knygos 
paroda ir Krokuvoje Jogailaičių 
vardo bibliotekoje — senųjų liet. 
raštų paroda. Iš viso minima 
dvylika parodų, skirtų susipažin
ti su lietuvių tauta ir jos kultū
ra.

„Kultūrinė“ delegacija
Nors nenurodoma tiksliai, 

kiek su vicepremjeru Preikšu bu 
vo atstovų, bet atrodo jų buvo 
daugiau, negu spauda rašo. Pa
vyzdžiui, vienoje nuotraukoje 
matyti vilnietis Jonas Karosas, 
redaktorius ir švietimo bei sau
gumo įstaigų pareigūnas, kuris 
Lenkijoje buvo atvykęs dar prieš 
dekados pradžią — dirvos pačiai 
dekadai parengti. Bet jo pavar
dės nei po ta nuotrauka nei są
raše nematyti.

Iš spaudoje skelbtų pavardžių, 
toje delegacijoje kartu su Preik
šu buvo Tiesos vyr. red. G. Zi
manas, Literatūros ir meno vyr. 
red. V. Reimeris, LTSR Mokslų 
Akademijos viceprezidentas J. 
Žiugžda, tos akademijos Litua
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Pasiųsta rezoliucija Eisenhower 
ir Jungtinėm Tautom

WASHINGTONAS, rugp. 8. — Vakar sena'tas nubalsavo ir 
pasiuntė Baltiesiems rūmams ir Jungtinėms Tautoms rezoliuciją 
dėl pavergtųjų tautų išlaisvinimo.

Rezoliucija kreipiasi į prez.------------- -------------------------

nistikos Instituto direktorius 
Kostas Korsakas, universiteto 
lektorė I. Kostkevičiūtė, rašyto
jai Edv. Mieželaitis, Aug. Gri
cius, Justinas Marcinkevičius,
Lietuvos komunistų partijos kul 
tūros skyr. vedėjo pav. Vyt. Ra- 
daitis, Lietuvos TSR švietimo vi
ceministras Juozas Kavaliaus
kas, kompozitorių sąjungos pir
mininkas Stasys Vainiūnas, dai
lininkų atstovas Vyt. Mackevi
čius, akademinio teatro direkto
rius Juozas Rudzinskas, vyr. pa
tarėjas kultūros reikalams M.
Kaniauskas ir kt. Šie visi į Var- NEVADA. — JAV pacifistai, 
šuvą atskrido lėktuvu birželio Į daugiausia radikalūs katalikai,
21 d.

Meno atstovai
Tą pačią dieną atvyko ir šim

to keturių asmenų Jono Švedo 
vadovaujamas liaudies ansamb
lis. Pavienių solistų grupei vado
vavo Balys Dvarionas. Su juo bu 
vo Filharmonijos smuiko kvarte
tas, dainininkai J. Petraškevičiū- 
tė, E. Saulevičiūtė, J. Stasiūnas, 
V. Adamkavičius, smuikininkas 
A< Livontas, baleto artistai G. 
Sabaliauskaitė ir H. Banys, pia
nistas A. Trinkūnas.

Menininkų grupėje, atsiųstoje 
parodos organizavimo reikalais, 
buvo Vilniaus tautinio muzėjaus 
dir. P. Gudinąs, graf ikas VI. Drė
ma ir meno istorikė A. Mikėnai
tė. Atskirai buvo atvykę dar ir 
Meno Valdybos pirm. V. Pečiu-j 
ra ir filmininkas V. Staršas.

Lietuviai lenkų scenoje
Lietuviai Varšuvos scenoje tu

rėjo tris didžiulius pasirodymus. 
Dekados atidarymo išvakarėse 
— birželio 21 d. — lenkų tauti
nės filharmonijos salėje įvyko 
simfoninis koncertas, kurį diri
gavo Balys Dvarionas, dalyvau
jant pianistui Trinkūnui ir smui
kininkui A. Livontui. Buvo atlie
kami lietuvių kompozitorių kūri
niai.

Per dekados atidarymą — bir
želio 22 d. — meninę dalį atliko 
Švedo vadovaujamas liaudies an
samblis. Dekados uždarymui — 
liepos 1 d. — pasirodė jungtinės 
jėgos — pirmoje dalyje smuiko 
kvartetas, solistai dainininkai ir 
baleto šokėjai. Dvarionas pa
skambino du Čiurlionio preliu
dus ir savo kūrybos. Antroj daly 
vėl Švedo ansamblis.

Lietuvos operos solistai daly
vavo ir Varšuvos operos „Tos- 
cos“ pastatyme birželio 28 d. 
Toską dainavo Petraškevičiūtė, 
Cavaradossi — Adamkevičius ir 
Scarpi — Stasiūnas.

Po šių pasirodymų Varšuvoje 
lietuviai menininkai ir delegaci
jos nariai susiskirstė grupėmis 
ir lankėsi paskirose Lenkijos vie 
tovėse. Iš jų minima Poznanė, 
Wroclaw (buv. vokiečių Bres- 
lau), Krokuva, Balstogė, Lublin 
ir kt.

• „Pirmas respublikinis jau
nimo festivalis“ įvyko Vilniuje 
liepos viduryje. Dalyvavo pirmo
je eilėje „saviveiklininkų“ gru
pės iš visos Lietuvos. Bet patys 
geriausieji jau buvo išvykę į 
Maskvą, dalyvauti vadinamame 
„tarptautiniame jaunimo ir stu
dentų festivalyje“.

Maldininkai meldžiasi, Nevados dykumoj, kad nebūtų daugiau bandomi atominiai ginklai. (INS)

Sąjūdis prieš atomus 

ir karus

meldžiasi, kad baisiosios bombos 
nebūtų vartojamos žmonių žudy 
nėms, ir kad nebūtų net bando
mos. Kaikurie iš jų protestui per 
žengė uždraustą zoną ir buvo 
areštuoti. Pacifistų judėjimui va 
dovauja Dorotėja Day, „Catho
lic Worker“ redaktorė, konverti
te. šiuo metu ji pati sėdi New 
Yorko kalėjime, nes atsisakė ei
ti į slėptuves paskelbus orinio 
pavojaus bandymus. Nevados dy 
kūmoje Ammon Hennecy pasnin
kauja jau 12 dienų, protestuoda
mas prieš atominių bombų ban
dymus; prie jo prisideda net ir _ ___
kituose kraštuose esantys žmo-1 pareiškė? kad” Vakarį imperia- 
nes> lietinės jėgos nori panaudoti Vo

kietijos vyrus patrankų mėsai, 
kad Amerika atominiais ginklais 
graso pasaulio taikai, kad Vokie 
tija karo atveju pirmoji nuken- 
tėsianti ir iš viso nepagailėjo 
daug piktų žodžių Amerikai ir 
kitoms Vakarų valstybėms. Esą 
karo atveju Amerika atsidurtų 
atominių raketų ugnyje.

Nori išlaisvinti 
Silezija

KATOVICE, Lenkija, rugp. 8. 
— Apie tuzinas asmenų suimta 
kaltinant, .kad jie buvo nelegalios 
organizacijos nariai, kurios tiks
las yra išlaisvinti Sileziją. Orga
nizacija vadinosi Vokiečių komi
tetu ir apie jį praneša valstybės 
prokuroras.

Kova prieš epidemiją
WASHINGTONAS, rugp. 8.— 

Prez. Eisenhower vakar senate 
pareiškė, kad turi būti sudary
tas fondas kovai su influenza. 
Dr. Leroy Bumey, iš gyventojų 
sveikatos apsaugos įstaigos, pra
neša, kad JAV yra šiuo metu 
11,000 susirgimų. Trys žmonės 
mirė. Prezidentas prašė 500,000 
dol. kovai prieš tą epidemiją.

Atitraukia kariuomenę
WASfflNGT0NAS, rugp. 8.— 

Vakar pranešta, kad 9-tas mari
nų regimentas bus greitai ati
trauktas iš Japonijos į Okinawą. 
Gynybos departamentas sako, 
.kad tas regimentas, susidedąs iš 
7,000 vyrų, bus išvežtas keletos 
dienų laikotarpyje. Artimiausiu 
laiku Japoniją paliks ir kiti da
liniai. Kelių mėnesių laikotarpy
je sumažinama kariuomenė Ja
ponijoj 80,400 vyrų.

Raudonasis milionierius Chruščevas, darbininkų išnau
dotojas, nugalėjęs savo politinius priešus politbiure, palikęs 
draugą Bulganiną namie lankosi Rytų Vokietijoj. Jis ir Mi
kojanas (dešinėj) sutinkami Rytų Berlyne. Vidury matyti Ry
tų Vokietijos komunistinis premjeras Grotewohl. (INŠ)

Chruščevas amerikiečius gąsdina 
atominių raketų ugnimi

BERLYNAS, rugp. 8. — Vakar pietų metu į Berlyną atvyko 
Rusijos bosai Chruščevas ir Mikojanas. Jų pasitikti buvo suva
ryti keli tūkstančiai asmenų. Kai atėjo laikas šūktelti „Chruščev“, 
šūktelėjo tik keli tuzinai asmenų, o keletą šimtų paplojo. 

Chruščevas savo žodyje tuoj
užpuolė Vakarų Vokietiją dėl 
militarizmo. Matydamas tokį 
šaltą sutikimą, Chruščevas ne
vengė ir ironijos tardamas, kad 
jam labai malonu būti taip šiltai 
gyventojų sutiktąjį, arba, kad 
jis žinąs, jog jį labai myli Rytų 
Vokietijos gyventojai.

Patrankų mėsa
Sovietų Sąjungos bosas šian

dien Rytų Vokietijos parlamente

Veržiasi j tarybą
NEW YORKAS, rugp. 8. — 

Čekoslovakija praneša, kad ji 
kandidatuos dvejų metų termi
nui į Jungtinių Tautų Saugumo 
tarybą.

Susidūrimai jūroj
TAIPEI, Formoza, rugp. 8. —

Nacionalistų kinų jūros patruliai 
nuskandino 4-ris raudonosios Ki 
nijos laivus ir penkis stipriai su
žalojo, vakar dienos susidūrime, 
kuris įvyko 65 mylios nuo Amoy 
salos. Apie tai praneša naciona
listų gynybos ministerijos komu
nikatas. Komunikatas sako, kad 
tie laivai buvo atidarę ugnį į na
cionalistų garlaivį, kuris atsakė 
ugnim. Raudonųjų laivų pasi-'
traukimas dengtas artilerijos ug i byla dešimčiai Gestapo ir SS na-
nimi. Kiek nacionalistų laivų da- 
lyvvao susidūrime nepranešama.

Ne tas pakvietė
LONDONAS, rugp. 8. — An

glijos min. pirm. Harold Mcmil- 
lan sumanymą lankytis Rusijon 
atidėjo ligi kitų metų. Idėją ap
lankyti Sovietų Sąjungą buvo ki
lusi iš Bulganino pusės. Priva
čiam laiške jis rašė, kad perso
nalinis kontaktas galįs duoti 
abiem kraštam gerų vaisių. Ma
tyt Bulganino neaiški padėtis 
atšaldė Mcmillan norą svečiuo
tis.

Istorinis žingsnis
WASHINGTONAS, rugp. 8.— 

Senatas vakar vakare padarė 
istorinį žingsnį, priimdamas pi-t 
liečiu teisių apsaugos įstatymą. 
Buvo nubalsuota 72 prieš 18 bal
sų. 43 respublikonai ir 29 demo
kratai, penki iš pietinių valsty
bių, pasisakė už įstatymą. Penki 
senatoriai yra atostogose ir ne
dalyvavo balsavimuose. Tas įsta
tymas turės dar praeiti atstovų 
rūmus.

• Oliver Hady, 65 m. amžiaus 
žinomas Hollywood komikas mi
rė trečiadienį.

• Lenkija turi 28 mil. gyven
tojų ir 200,000 motorvežimių, 
bet jau per 7 š. m. mėnesius žu- 
vd 838 žmonės ir 4,544 sužeisti.

KALENDORIUS
Rugpjūčio 9 d. šv. Jonas iš 

Vianney ir šv. Romanas. Seno
vės: Pilėnas ir Gražutė.

Saulė teka: 5:51 vai., leidžia
si: 8:01 vai.

ORAS
Chieagoj ir apylinkėse šilta. 

Temperatūra virš 90 1. šeštadie
nį debesuota ir nedidelis tempe
ratūros pasikeitimas.

Eisenhowerį ir Amerikos dele
gaciją Jungtinėse Tautose, kad 
paremtų raportą Jungtinių Tau
tų specialaus komiteto Vengri
jos įvykiams tirti.

Turi patekti laiku
JAV praneša, kad ta rezoliu

cija turi būti įnešta į Generali
nės asamblėjos susirinkimą rug
sėjo 10 d. Senatorius Knowland 
(Resp., Calif.), narys JAV dele
gacijos, teigia, kad raportas turi 
būti įteiktas prieš mitingą. Ven
grijos įvykiam tirti komisija pri
ėjo išvados, kad Vengrija yra 
spaudžiama tironiško komuniz
mo.

Šviesa ant dangaus

INDIANAPOLIS, rugp. 8. — 
Vakar Indianos valstybės 11-kos 
miestų gyventojai matė šviesą 
ant dangaus. Šviesa šokinėjo ir 
keitė spalvas, kaip judėjimo sig
nalai. Pranešimai apie šviesas 
ant dangaus atėjo iš Alexandria, 
Yorktown, Hartford City, Pend- 
leton ir kitų miestų. Visi mies
tai praneša, kad šviesos buvo 
raudonai baltos ir mėlynos ir jos 
buvo matyti apie 5 minutes.

• Rusijoj augštųjų mokyklų 
sporto rungtynėse, stalo tenise 
visas pirmąsias vietas iškovojo 
Vilniaus universiteto studentai 
lietuviai: Sirutytė, Baltakis, Če- 
kuolis ir Cibulskytė.

• Vokietijoj, Ulme, keliama

nų, kurie kaltinami patys žudę 
ar kitiems įsakę išžudyti 5,502 
žmones, daugiausia žydų tauty
bės.

Maskvoj gimęs Sovietų slapto
sios policijos pulkininkas Rudolf 
Ivanovič Abel suimtas kaip vyriau
sias šnipų šefas Amerikoj. Jam gre 
šia mirties bausmė. Drauge suim
ti ir jo bendrininkai. Savo šnipinė- 
mo įstaigą turėjo Brooklyne, va
dinamoj foto studijoj. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Raudonosios Kinijos radijas praneša, kad Šanchajuje Indo
nezija atidarė savo konsulatą.

— Amerikos ūkiuose šią savaitę dirba 125,000 imigrantų iš 
Meksikos.

— Formozos gen. Wang Shu - ming, nacionalistinės Kinijos 
kariuomenės oro pajėgų karininkas, lankys JAV. Jis yra 52 m. 
ir žinomas Tigro vardu.

— Britų gamybos M sunkvežimiai atvežti į raudonąją Kiniją.
— Stan Mumford, Amerikos studentas, buvo antrą kartą su

laikytas Maskvoj, kai nuėjo pasižiūrėti to fabriko adreso, kuriame 
jis pirmą kartą buvo sulaikytas. Jį pagavo du fabriko darbinin
kai ir įsitempė į vidų.

• — Argentinos oro pajėgų ministeris McLaughlin buvo pri
verstas pasitraukti iš savo pareigų. Jo vietą užėmė J. H. Landa- 
buru.

— Prancūzijos parlamentas užvakar naktį svarstė biudžeto 
klausimą ir nutarė sumažinti valstybės išlaidas. Daugiausia sumų 
atimama iš paramos Natui. Karo reikalams sąmata yra 3,360,- 
000,000 dol. arba 23 proc. biudžeto.

Žinios iš Lietuvos
• Mirė chorvedys muzikas N. 

Martinonis. Žiniomis iš Lietuvos, 
liepos 19 d. po ilgos ir sunkios 
ligos Kaune mirė žinomas chor
vedys muzikas Nikodemas Mar
tinonis, 70 metų amžiaus. Nuo 
1944 - 46 m. ėjo Kauno Konser
vatorijos direktoriaus pavaduo
tojo, o vėliau Muzikos mokyklos 
direktoriaus pareigas. Paskuti
niu laiku dėstė Muzikos mokyk
loje dirigavimą ir chorvedybą. 
Sovietai jį buvo apdovanoję me
daliu „Už šaunų darbą Didžiaja
me tėvynės kare 1941 - 45 me
tais“ ir kitais garbės ženklais.

• Lietuvos mokytojų ekskur
sija į Vokietiją. Liepos 25 d. į so
vietinę Vokietijos dalį nuvyko 
Lietuvos mokytojų ekskursija iš 
28 asmenų, jų tarpe Klaipėdos 
K. Donelaičio vardo I. vidurinės 
mokyklos direktorius J. Banai
tis, Švietimo ministerijos inspek
torė J. Karaliūnaitė, Tauragės 
II. vidurinės mokyklos mokytoja 
J. Leleikaitė, Klaipėdos septyn
metės V-sios mokyklos mokyto
jas V. Straukas, Vilniaus Vals
tybinio pedagoginio • instituto 
dėstytojas V. Jovaiša ir kt. Lie
tuvos mokytojai Vokietijoje pa
busią 13 dienų ir aplankysią Ber 
lyną, Potsdamą, Veimarą, Leip
cigą ir kai kurias kitas vietoves.

• Batakių stoties rajone guli 
kalnai kalkių purvo, kurie buvo 
atsiųsti kolchozams žemei tręšti, 
bet kolchozai tų trąšų neateilma. 
Kalkių purvas apaugo žole ir lie
taus plaunamas baigia nykti.

• Anykščių apylinkėje pradė
tas statyti naujas filmas vai
kams ir jaunimui: „Žydrasis ho
rizontas“. Režisierius V. Mika
lauskas, vyr. operatorius A. Moc 
kus, dailininkas A. Čebriūnas. 
Scenariją parašė R. Lankauskas.

• „Daugelio rajonų kolūkiai 
žymiai atsilieka vykdydami 1957 
metams priimtus įsipareigoji
mus didinant pieno gamybą“, sa
koma bendrame Lkp ir ministe- 
rių tarybos pareiškime pieno ga
mybos klausimu. „Eilėje rajonų 
iki šiol nepašalinti trūkumai or
ganizuojant gyvulių laikymą ga
nyklose, ne visur karvės gano
mos ištisą parą, nereguliariai pa
pildomai šeriamos žaliuoju paša
ru, gyvuliai nepakankamai pa
girdomi“. — Tai jau tikrai kol
chozinės sistemos netvarka, kad 
nei gyvuliai tinkamai nepagirdo
mi.
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Kaip Amerikos lietuviai sportininkai garsino
ir palaikė lietuvybę

J. JAKUBAUSKAS

Siame straipsnyje aš paliečiu 
daugiau negu vieną klausimą, 
kaip lietuviai atletai garsino Lie
tuvos vardą ir palaikė lietuvybę 
Amerikoje savo sportine veikla. 
Dabar lietuviai mažai lankosi į 
imtynes, pasiteisindami, jog 
jiems jau nepatinka imtynių 
sportas. Aš čia noriu priminti, 
kiek lietuviai imtynininkai bei 
stipruoliai paveikė ir paskatino 
jaunimą dalyvauti sportinėje 
veikloje. Todėl ir dabar galima 
rasti kiekvienoje Sportinėje sri
tyje lietuvių jaunuolių, kurie 
ten užima svarbią vietą; o tai 
atsitiko daugiausia dėl to, kad 
jie daug girdėjo iš savo tėvų ir 
pažįstamų apie senų laikų lie
tuvių stipruolius. Jaunuoliai pa
tys pradėjo domėtis ir dalyvauti 
atletikoje. Aš noriu pateikti vie 
ną pavyzdį, kaip jaunuolis, daug 
prisiklausęs iš savo motinos apie 
lietuvio stiprumą, vėliau pats ta 
po pasaulio čempionu.

Jack Sharkey, mažas būda
mas, dažnai klausydavosi, kai jo 
motina skaitydavo lietuviškuo
se laikraščiuose apie Antano 
Kundroto stiprumą ir jo pasižy
mėjimą sporte. Nuo to laiko jo 
vienas noras buvo — susipažinti 
su tuo garsiu stipruoliu Kund
rotu. Sharkey su juo susipaži
no po garsių bokso rungtynių 
su juoduku; po to jie tapo ge
rais draugais.

Kai Sharkey laimėjo pasaulio 
bokso čempionatą, lenkai norėjo 
jį pasisavinti ir Amerikos spau
doje Sharkey vadino lenku. An
tanas Kundrotas, turėdamas 
jam įtakos, patarė Sharkiui va
dintis lietuviu, užtikrindamas jį 
ir jo reikalų vedėją John Buck- 
ley, kad tai bus geriau ir bizniui. 
Viso pasaulio laikraščiai pradėjo 
rašyti, jog Sharkey yra lietu
vis. Tas faktas taip paveikė 
Amerikos atletus, kad beveik vi
si pradėjo rašyti į lietuviškus 
laikraščius, sakydami, jog ir jie 
esą lietuviai. Nuo to laiko at
letai su pasididžiavimu minėjo, 
kad jie yra lietuviai, gi prieš tai 
dauguma nedrįsdavo vadintis lie 
tuviais. Patį Sharkį visa tai taip 
paveikė, jog jis per trumpą lai
ką išmoko taisyklingai kalbėti 
lietuviškai.

Apie 1907 metus lietuviai bu
vo beveik nežinomi Amerikoje, 
bet Kundrotas drįso vadintis 
lietuviu garsinimuose ir spau
doje; jis ten buvo minimas “Li- 
thuanian Lion” ir kitais pana
šiais vardais. Dėl to jis lietuvių 
tarpe yra žinomas kaip pirmas 
lietuvis stipruolis, kadangi jis 
pirmas drįso vadintis lietuviu ki
tataučių tarpe.

Paskutiniuosius 40 metų aš 
stebėjau, kaip lietuvių tarpe iš
plito sportas ir padidėjo atletų 
skaičius. Senais laikais Ameri
kos lietuviai turėjo tik kelis at
letus, o dabar nėra tos šakos, 
kurioje nebūtų kelių lietuvių at
letų. Prieš kelis metus vienas 
Amerikos sporto rašytojas ra
šė, jog Amerikos sporte nėra tos 
šakos, kurioje lietuviai atletai 
neužimtų pirmos vietos.

Lietuvis imtynininkas Karolis 
Požėla, pats apvažiavęs didelę ęa 
šaulio dalį, 1940 m. surado ste
bėtinai įdomų imtyininką “An- 
gel” (Maurice Tillet), kuris sa
vo nežmoniška išvaizda ir skir
tingu kūno sudėjimu sudomino 
sportininkus, sporto rašytojus ir 
net kolegijų profesorius. Visų 
tautų laikraščiai dėdavo pirmoj 
vietoj ilgiausius parašymus ir, 
kada tik rašė apie A-ngel, visa
da paminėdavo, jog jo reikalų 
vedėjas Požėla yra lietuvis. Po
žėla, važinėdamas po visas ša
lis imtynių reikalais, išgarsino 
Angel, o tuo pačiu garsino ir Lie 
tuvos vardą visame pasaulyje.

Lietuvaitė Aldona Osipavičiū- 
tė iš Worcester, Mass., pasižy

Buvę žymiejį Amerikos liet. sportininkai: 
J. Jakubauskas - Jakubs "(šio straipsnio 

autorius), J. Sharkey - Žukauskas ir 
A. Kundrotas.

tuvių sporto klubo iki šiol vis 
nebuvo, išskiriant sėkmingai nuo 
1949 metų veikiančius šachmati
ninkus, suburtus į So. Bostono 
lietuvių šachmatų klubą. S. m. 
liepos 31 d. buvo steigiamasis 
sporto klubo susirinkimas; da
lyvavo apie 30 sportininkų, dau
giausia jaunųjų. Po gyvų ir ryž 
tingų minčių pasidalinimo buvo 
nutarta įsteigti Bostono LSK 
Dainava, kuris kultivuos krep
šinį,
(soccer) ir tenisą, apimdamas 
čia gimusį ir naujųjų ateivių jau 
nimą. Nutarta dalyvauti Hart
fordo ir Rochesterio lietuvių var 
žybose. Klubo valdybon išrink
ti: pirm. V. Vakauza, vicepirm. 
V. Bruzgulevičius (tikrasis klu
bo judintojas), sekr. Birutė Da- 
nerytė ir Lietuvos laikų žinomi 
sporto darbuotojai A. Keturakis 
ir K. Merkis.

(Nukelta į 7 psl.)

Ofiso Ir buto tel. OLymplo 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

•1407 So. 49th Court, Cicero
Kasillen 10—12 Ir 4—7 vai. Trečiad. 

ir šeštad. tik 10—12 vai.

Tol. REliauoe 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
V D y TO JAS IR CHIRURGĄ** 

IETĮ V18 <>TD*1’OJA8.
3925 W st 59th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir lengvąją atletiką, futbolą penktad. nuo 1—4 p p. 6:30—8:so — 1 —.. Trečiąjį |r šeštad. 1—4 v.vai. vak. 
P. p

Tel. ofleo tr boto OLymplo 1-41M
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
4933 W. I5th Ht.. Cicero 

Rez. 1634 8. 4'<nh Avą., Cicero
Kasdien i-l vai Ir 4-4 vai. rak., 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

mėjusi vietinėse plaukimo rung ( ritėtų. Aš, turėdamas galimy-

kurio uždavinys būtų garsinti • vo stiprumu ir lietuviška ištver 
Lietuvos vardą Amerikoje. Jack 
Sharkio kumštis, Požėlos Angel 
ir kiti sportininkai tiek išgarsi
no Lietuvą, jog mes to už jokius 
pinigus nebūtume pasiekę. Ir 
tai lietuviams nekainavo nė vie
no cento ir nereikėjo jokių ko-

tynėse, 1928 m. buvo pasiųsta į 
olimpinius žaidimus, kur ji lai
mėjo visas plaukimo varžybas

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezlstas

Aparatai-Protezai, Med. ban 
dažai. Spec. pagal ha kojom 

(Areli Supports) Ir U U 
Vai.: 9-4 Ir 4-8. Šeštadieniais »-i 
OKTHOPED1JO8 TECHNIKOS LAB
2860 W. 68rd St. Chlcago 29, III 

Tel. Pttoepect 6-6084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4253 W. 63 r d St
Ofiso teL KEIlam-e 6-441U 

Ręski. I«W. GKovehlll 6-09 17
Valandos: 1-S p. m., 6-8 p. m 

Penktad. tik po pietų.
Trečiad. Ir šeštad pagal nutarti

Ofiso teL CLlffslde 4-2899 
Rezidencijos: LAfayette 8-1173

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak 
i šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lftskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive
(Clvtc Opera House, kamb. 858) 

Vai kaad 12—4 
TH. CEntral 6-2294 

4002 West 16Ui Str.. Cicero
Vai kasdien S-8, šeštad. 1-2 vai

Tol. TOwnhalI 3-A959
Kitu laiko ir trečiad. susitarus 

Ke-zld. tat. Hl mliKl 4-7060

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

, (Bendra praktika tr moterų ligos) 
Ofisas ir rss.: 6100 8. Westcrn Avė 
Trt. PKr«p«t 8-1223 arba WE 6-5571 
Ofiso vai Pirm. 8-10 v v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-4 vai vak., Seštad. 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu

Ofiso telef LAfayett* 9-1210. Jei 
neatsiliepiu, šaukite KKdzle 9-3849

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGO 

4140 S. Archer Am.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2 t* » 
Vak plrtn antr ketvtrt «-» 8* v 

Trečiad tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja tr ('hJrurgš) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7166 Noutli Western Ateous
(MED1CAL Bt’ILDINO) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad 
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. Šeštad 11 
vai ryto iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1166 
Ree. tel. WAlbrook 6-3766

me užsitarnavo pagarbą ir gerą 
vardą kitataučių tarpe. Savo pa 
garsėjusiu geru vardu jie kėlė 
augštyn Lietuvos vardą. Kal
bant apie Lietuvos ambasado
rius, reikia pažymėti, jog Ame
rikos lietuviai’ atletai iki šio lai
ko buvo neoficialūs Lietuvos am 
basadoriai, bet dabar jų vietą 
turi užimti kiti.

SPORTO KLUBAS DAINAVA

Šis klubas neseniai įkurtas
tę. Jie visi daugiausia prisidėjo Į Bostone. Tai seniai lauktas įvy- 
sulaikyti Amerikos lietuvius jau, kis, nes sportuojančio jaunimo 
nuolius nuo ištaut’ėjimo. Jie sa- Bostone yra daug, bet tikro He

bę, pastatyčiau Jack Sharkiui 
paminklą už lietuvybės palaiky
mą Amerikoje; prie jo dar pri-

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481
ir pagerino visus olimpiados re- • dėčiau Karolį Požėlą, Antaną 
kordus. 1 Kundrotą ir Aldoną Osipavičiū-

1928 ir 1929 metais Amerikos 
ir pasaulio spauda daug rašė 
apie Aldoną Osipavičiūtę ir jos 
pasiekimus plaukime, nes tuo 
laiku ji buvo garsiausia plauki
kė. 1935 m. man teko matyti 
jos tėvų namuose vieną kamba
rį, pilną jos laimėtų taurių, me
dalių ir juostų, kur, aš manau, 
buvo apie 100 visokių laimėjimo 
ženklų.

Jack Sharkey ne tik išgarsino 
Lietuvą, bet taip pat privertė ir 
kitus lietuvius atletus vadintis 
lietuviais. Po pasivadinimo lie
tuviais jie visi pradėjo dažniau 
rodytis lietuvių tarpe. Iš to iš
dygo visoki sporto klubai ir rate 
liai tarp lietuvių, ir dabar ma
žiausioj lietuvių kolonijoj rasi 
vieną arba daugiau sporto rate
lių. Tie jaunuoliai, veikdami 
sporto srityje, pradėjo darbuotis 
ir visuomenės tarpe, dažnai už
imdami senesnių veikėjų vietas.
Visa tai privertė jaunimą moky
tis lietuvių kalbos ir skaityti lie
tuviškus laikraščius.

Dabar galime įsivaizduoti, 
koks būtų lietuvių jaunuolių nu
tautėjimas, jeigu sportas būtų 
neatėjęs į pagalbą lietuvybės pa
laikymui. Vieną kartą buvo ki
lęs klausimas Amerikos lietuvių 
tarpe suorganizuoti komitetą,

DR. I. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI FR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarlma. 

081 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kaadlan išskyrus trečiad ir 
šeštad

Res. tel. GRovehiU 6-6608Pradekit Taupyt Šiandien. Turėsit Rytoj!1 1 *........... 1 I 1 "...
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Ud $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

Atliekame didelius ir mažus automobilių remontas. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 West 71 st Str. (Kampas Talman Avė.)
Telei. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5334

</2% PADIDINAI 

DIVIDENDĄ !

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

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 IR 

GFRKLffiS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue
■ ai. kasdien 10-12 vai. 1. 7-4 vai.
vak. Šeštadieniais 10-. vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso 'elefonas: PR 8-3229 
Res telef. WAlbrook 6-6076

Tel. ofiso — HFJ 4-1202 arba REp 
7-9700. Namų — PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-9801

DR. 1. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

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

Vai1.: kasdien nuo 6 v. v. Jkt 9 V. vU 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. ^.,

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

Tel,: Ofiso — PUllman 5-6769 
Buto - - BEverly 8-S946

TeL ofiso HE 4-2123, rez. Gfb. 8-6195

DR. ¥. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

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

Tel ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street
Vai 1 iki 4 v. p. p. tr 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezld. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenne

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

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

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: W41brook 6-3048

ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

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

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PliATTCię IR VIDAUS LIGOS

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

Priima pagal susltarlma

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. YVhipple Street

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

Seštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
IiAfayette 3-4949.

Namų — OEdarerest 8-7788

Tel. ofise Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių 

Prlšmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 9-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet

SOPHI E BARDUS 
RADIO PROGRAMA

IŠ WGEP stoties — Banga 1190 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 iki 9:10 ryte 

SEKMAI), 8:30—t:8O v. r. Ii stoties 
WOPA — 1400 kll.

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chlcago 29. Iii. HEmlock 4-2419

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telef. WAlbrook 6-7670 Ir 
Glbaon 8-4988

9 Generalls kontraktorlus nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams e Turime dideli patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. 9 Apkalnavlmal nemo
kamai.

CHANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayHše 3-1MS

B. R. Pletkievvlcz, p rez.; E R. Pletkletvlcz, sekr. Ir advokatu
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Tanpytojams patarnavimai Bemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaita šiandien. Apdrausta Od 810,000.

Darbo valandoe: pirmad. ir ketvlrtad. nuo 9 Ud 8 vaL vakaro;, 
antr. Ir penk. 9 iki 6; treč. uždaryta, o Beit. nuo 9 IU vidurdienio.

AMO// OtoU! T/tOtaU-NAUJAUSI NNAUSmNO INANKtAI 
Mictf Mtrų HtrrtoMAS-Mus in sąLininsas pmufNA^n

JUOZAS NAUJOKAITIS
8022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILV Tel. VZAlhmeli 9*9209

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE
Remiantis Chicagoa Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jog įfikflrimo 
1924 metais, joa pavysdinga bisnio tvarka; ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendą naSumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą —> jq 
apdraudimą iki $10,000.00, augžtą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chioagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iž gra
žiausiai ir modemifikiansiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiflrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paltu.

Rašykite dėl informaeijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 Iki 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nno 9 Iki b 
Trečiadieni uždaryta vlaą dieną, o šeštadienį uao 9 Iki 2 valandoe po pietų.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

•817 South Weetern Avenue 
Ohleago 29, III 

telefonas REpublio 7-4900 
Rezldenda; GRoveblll 6-8191 
pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4187 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 1-4 Ir nuo 6-8:10 v. 
▼ak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pakai sutarti
Ofiso tel. Vlrginia 7-0086. 

Rezidencl Jos tel. BEverly 8-8944

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
' Rez. RE 7-9897

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija Ir moterų Ilgų 

2454 West 71et Street 
(71-09 ir Oampbell Avė. kampas)

Atostogose iki rugpjūčio 15 d.

Ofteo teM. YArds 7—1199 
R«l(lmrt|o. — NTmvart 8-4811

DR. L GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We8t 35th Street 
(kampas Halsted Ir 96-ta gatve) 

VAL. 1—4 Ir <:90—8:90 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8898, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS OTDTTOJAB)
2000 Weet OSrd Street

VAL kasdien nuo t—4 p p Ir 7:99
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonas GRovehiU 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALIST®
— PRITAIKO AKINTUS —

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

MSI K. HaiųnetN Rou4

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2417 
W 62nd St.. tel. Repnbllc 7-8818. 
ATOSTOGOSE IKI RUGP. 11 D.

Tel. ofiso PR. 3-9449, rez. HF..4-S160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųnette Rd.
Val. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vi_ 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
TeL ofleo CA 9-0257, rez. PR. 9-9969 

Rezld. 9600 S. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2526

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečiad Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. CHIRCRGINfiB IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 Weet 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonlną 
Telef. REpubUo 7-2290 

▼AL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte ir nuo 8:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. p-
kitu laiku Ruattarus telefonu. 
ATOSTOGOSE IKI RUGP. 19 D.

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

keičia stiklus Ir rėmas 
4466 S. Oaliforais Are. .TA 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. at
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 8 v. p. p. 

uždarytas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. Y Ardu 7-1829

Pritaiko akintu. 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akintų dirbtuvč
756 Weet S5th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8. tre- 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
Šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p p

įdėjo ii spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO

trijų veiksmų komedija 
ii lietuvių gyvenimo 

J. A. Valstybėse
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POLITIKOS LAUKUOSE
JAV Kongresas daug dirba. Jo atstovai gana aitriai ginči

jasi tarp savęs, norėdami pravesti pataisas prie siūlomų įstaty
mų projektų, arba net visai sutrukdyti jų pravedimą. Ypač 
smarkiai grumiamasi dėl vad. civilinių teisių įstatymo projekto, 
bijant, kad jo pravedimas, nors ir su tam tikromis pataisomis, 
neatsilieptų neigiamai į 1958 metų kongresnius ir 1960 metų pre
zidentinius rinkimus.

Taip ir atrodo, kad, kas dabar svarstoma Kongrese, svarsto
ma nemažu atsargumu, turint galvoje busimuosius rinkimus, ku
rie rūpi abiems partijoms — respublikonams ir demokratams. 
Pirmieji norėtų turėti Kongreso kontrolę, nes opozicinės par
tijos dauguma dažnai sutrukdo respublikonų administracijos 
darbų planus. Suprantama, jog demokratai nori pasilikti dau
gumoje, nes 1960 m. prezidentiniuose rinkimuose jiems tai bū
tų naudinga.

Respublikonai tikisi dar kitų metų pradžioje paimti savo 
kontrolėn Senatą. Štai kuo jie remia savo viltis: dešimt de
mokratų senatorių yra iš tų valstybių, kurių gubernatoriais yra 
respublikonai. Kaikurie tų senatorių yra jau gana seni. Jei jie 
pasidarytų nebepajėgūs savo pareigoms, tuomet gubernatoriai 
paskirtų jų vieton (iki kitų rinkimų) savo partijos politikus. 
Suprantama, jog respublikonai gubernatoriai kitokių neskirtų, 
kaip tik savo partijos žmones.

Jei respublikonams pavyktų išrinkti (rinkimai gruodžio 31 
d.) velionies šen. Joseph McCarthy vįeton Walter Kohlerį (Wis- 
consine) ir pagaliau pasidarytų augščiau minėtų vakansijų, tada 
respublikonai turėtų Senate daugumą. Jei būtų ir 48:48 santykis, 
respublikonai galėtų Senatą suorganizuoti savo naudai, nes Se
natui pirmininkaujančio viceprezidento Richardo Nixono balsas 
būtų lemiantis.

Bet tai dar tik spekuliacija. Niekas negali pasakyti, ar bent 
vienas demokratų senatorių mirs ar šiaip jau iš pareigų pasi
trauks; taip pat niekas negali garantuoti, kad Wisconsino pilie
čiai Kohlerį išrinks senatoriumi.

Teigiama, kad, jei demokratai ir Senate išlaikys turimą dau
gumą, kitoj Kongreso sesijoj jie bandys dar labiau praplėsti so
cialinį saugumą (Sočiai Security). Jie ne tik norės padidinti 
pensijas pensininkams, bet ir patvarkyti, kad jie, gaudami pensi
jas, turėtų teisę ir daugiau uždirbti. Dabar leidžiama uždirbti 
tik $1,200 per metus. Manoma, kad rinkiminėje kampanijoje tai 
būtų patrauklus dalykas. Jis būtų patrauklesnis ir už pasiūlymus 
sumažinti valstybinius mokesčius.

Kalbant apie 1960 metų rinkimus, pravartu pastebėti, kad 
šiuo metu populariausiais demokratų partijos kandidatais į pre
zidentus reiškiasi šen. John Kennedy iš Massachusetts ir šen. 
Lyndon Johnson iš Texas, Senato daugumos vadas. Gana popu- 
larus vyras yra New Jersey gubernatorius Robert Meyner, ta
čiau jis turi kiek mažesnes galimybes, nes 1958 metais turi būti 
perrinktas gubernatoriumi. Jei nebūtų išrinktas, jo kandidatūra 
į prezidentus beveik visai atpultų.

Respublikonų partijoje kandidatais tebepirmauja viceprezi
dentas Nixonas, šen. Knowlandas ir Californijos gubernatorius 
Knight. Galime būti tikri, kad iki rinkimų dar iškils naujų var
dų ir vienoj, ir kitoj partijoj.

P.iSIRUOŠIAMA GRIPO EPIDEMIJAI

Numatoma, jog šį rudenį ar žiemą azijatiškoji gripo epi
demija užguls ir JAV. čia matoma, kaip Eli Libby labora
torijoje, Greenfield, Ind., kiaušiniai užkrečiami gripo bakte
rijomis, iš kurių bus gaminami skiepai (kovai su epidemija.

(INS)

AR GALIMA RUSIJOS GINKLAVIMĄSI 
SUKONTROLIUOTI?

Šis klausimas šiuo metu yra yra labai praplėstos ir šalia jų 
gana aktualus. Vyksta nusigink pastatyti nauji gigantai. Visos 
lavimo pasitarimai. Tarp jos dirba tiažpromo — sunkios 
svarstomų klausimų svarbią pramonės priedanga, kuriose 
vietą užima orinės inspekcijos pagal raštus gaminama geležis, 
klausimas, {domios neoficialių plienas, vielos, bėgiai ir t.t. Bet 
tų klausimų žinovų nuomonės kiekviena tos pramonės šakų 
kalbamu reikalu. Jų nemaža turi specialų skyrių. Visi tie 
yra pasėta po įvairią spaudą, skyriai aptverti augštomis ge- 
Fotografijos menas yra labai iš ležies tvoromis ir uždaromis 
tobulintas ir iš oro galima foto- plieno durimis, kurios ant nak- 
grafuoti iš didelės augštumo3 ties užantspaudojamos. Vienas 
gana tiksliai ir aiškįai. Bet yra tokių pavadintas “staklių garny 
dalykų, kurių joks aparatas ne- ba”—stankostroitelnyj. To sky- se nežinojome”.
pagaus. Visi svarbiausi ir slap
čiausi ginklų ir bombų gamini
mo fabrikai yra sukišti giliai į 
požemius. Požemiuose suslėpti 
ir arsenalai. Taip darė ir Hitle
ris. Jo garsiosios Fau 1 ir Fau 
2 buvo gaminamos požemiuose. 
Iš jų jos ir buvo leidžiamos į 
svečias žemes. Tad svarbiausi 
ir pavojingiausi dalykai pasi
liks neapčiuopti ir tobuliausių 
instrumentų iš lėktuvų.

riaus darbininkai atmetę pir
mąją raidę vadina tankstoitel- 
nyji — tankų gamykla. Vienoj 
tokioj gamykloj buvo toks atsi
tikimas, kuris aiškiai
kaip apgaudinėjami net geri tos 
gaminių rūšies žinovai ir 
specialistai. Atvyko prancūzų 
krašto apsaugos ministeris. 
Lankomo fabriko direktorium 
tuo metu buvo Kirilkin. Jis ly-

3

Ministeris pakreipęs galvą lėtai 
sako: "Man atrodo, kad tai yra 
aviobombos”. Kirilkinas jam 
pritardamas sako, kad ir jam 
taip rodos, bet pagal raštus, tai 
yra Azijos naftos pramonei į- 
rengti mašinų dalys.

Toj pačioj vietoj buvo lieja
mos toli šaudančios patrankos, 
kurios raštuose buvo vadina
mos — mašinos K. Pastatai, 
kuriuose buvo dirbamos tos ma 
šinos K, buvo trijų ketvirčių 
kilometrų ilgio. Kad ten buvo 
dirbamos patrankos, net mes in 
žinieriai dirbę kituose skyriuo-

Tai tik menka bolševikų ap
gaudinėjimų iliustracija. Bet ji 
gana ryškiai parodo, kaip sun
ku svetimai akiai pamatyti iš 

parodo j Raro pramonės tai, kas bolševi
kų nusistatymu turi būti nema
toma ir nežinoma. M. K.

LENKIJA JIEŠKO KELIO
GEDIMINĄ S GALVA

Praėjusių metų spalio mėn. sčiau pateko į PZPR — lenkų 
įvykęs nusigręžimas nuo Mask- darbo partijos generalinius sek- 
vos tik š. m. gegužės mėn. 15— retorius. Už šią Maskvos klaidą 
18 d. buvo Wladislaw Gomulka pats Gomulka turėjo mokėti ir 
užantspauduotas. Lenkija pada- pakelti ilgą kalėjimą, 
ro pirmą šuolį pasmerkti sau- Maskvos vergija

gurno terorą, leisti ūkininkams Praėjusio karo pabaigoje va- 
savaimingai tvarkytis ir nevar-į kariečiai padarė visą eilę dan- 
žyti tikėjimo. Gomulkos centri-įgaus keršto šaukiančių klaidų, 
nės linkmės šalininkų laimėji- j Jie pripažino Lietuvos, Latvijos,
mas PZPR centrinio komiteto 
pilnaties posėdyje atnešė nema
žą rūpestį Maskvai. Jai ne tiek 
skauda, kad ją atstovaujanti va 
dinama Natolino grupė pralai
mėjo. Maskva daugiau erzinasi, 
kai jos paklusnių kolonijų spau
doje vis garsiau pradedamas 
plyšavimas dėl nukrypimo nuo 
taip vadinamo socializmo. Mark 
sizmas, nors jis atgyvenęs ir 
priešingas gyvenimo tekmei ne
galėjo būti liečiamu ar kritikuo 
jamu, nenorint galvos prarasti.

Kinijos vidinė ūkinė suirutė 
privertė Maocetungą kalbėti 
apie žymesnes laisves, “šimtą 
gėlių, kurios gali puikiai tarpti, 
o įvairios nuomonės būti sude
rintos”. Kiniečių komunistų par 
tija pakeičia proletariato dikta
tūros sampratą. Darbininkų ko
mitetams suteikiama didesnių 
teisių. Ideologinėje srityje jis 
pritaria Maskvos linkmei, ta
čiau įspėja, kad ten daromos 
klaidos neturi būti pakartotos 
Kinijoje.

Ne vien Kinijos įtaka, bet ir 
Maskvos noras išvengti priešta
ravimų tarp vadovybės ir vado
vaujamų padrąsino Gomulką še
šias valandas užtrukusioje kal
boje paliesti ne tik kaiikurias 
reformas, bet savaip aiškinti 
tai, kas iki šio meto Kremliaus 
buvo draudžiama: griaunant 
marksistinį stebuklą. Jam nema 
žiau rūpi ir rusų įtakos suma
žėjimas Lenkijoje. Boleslawo 
Bi^futos valdžia tebuvo Rusijos 
įrankiu. Gomulkos užsimojimas 
iš seno rusams nedraugingas. 
Tik per neapsižiūrėjimą jis ank-

galėtų vokiečių sąskaitom O ši 
sąskaita dar nebaigta.

Visi šie įvykiai sudrumstė 
lenkų tarpusavio nuotaikas, ta
čiau jie nesutrukdė laisviesiems 
ir pavergtiesiems bendrauti. 
Londoniškė vyriausybė užmezgė 
santykius su tariama Liublino 
vyriausybe. 1945 m. birželio 28 
d. paskelbtoje Osobka - Moraw 
skio vyriausybėje randame ir 
Mikolajczyko pavardę. Jis at
stovavo ūkininkus. Komunistai 
sumanė įkurti antrą ūkininkų 
partiją, kuri būtų jų įtakoje. 
Tuo metu prasidėjo teroras, 
kad priverstų Mykolajczyką ap 
leisti Lenkiją, kai nebepateko 
naujon vyriausybėn.

Rusų įtakos įsigalėjimas

leslawas Bieruta, žydų kilmės 
Jaikub Berman ir Hilary Mine.
Jie ir kiti lenkų politbiuro • na
riai, kurie dalyvavo slaptuose 
posėdžiuose — Ochab, Mazur ir 
Za,mbrowski vykdė Kremliaus 
nustatytą politinę linkmę. Kiti po 
litinio biuro nariai tebuvo žino
mi tik iš vardo.

Visas gyvenimas iki smulkme| sija mat viešumos “nebijo”, 
nų buvo maskviškių aptartas ir | Bet čia vėl tie nelaimingi debe- 
pačių lenkų tvarkomas. Ūkinin-|s*ai painiojasi. Kas tuos bolše- 
kai vis sparčiau buvo varomi įivikiškus paleistus viešumon gal 
kolchozus. Darbininkai išnaudo
jami Rusijos labui, nes už len-

dėjo prancūzų svečią. Vienoj 
Dirbtinį debesį paleisti ir pa- vietoj ministeris sustojęs pa

slėpti nuo nekuklių akių, kas klausė Kirilkiną: “kokie čia ga
joms nereikalinga matyti, miniai?” Kirilkinas atsako: 
dešimties minučių darbas. In- j “Taį užsakytos azneftei — Azi-
spekciniai lėktuvai nežinant iri •, , . . . , ,. ,. „ jos nattos pramonei detales .nelauktai atvykti negales. Jų 
atvykimas bus žinomas, lygiai 
bus žinoma ir jų kelionės kryp
tis. Ir kaip ant piktumo inspek 
cinės dienos gali pasidaryti “la
bai debesiuotos”. Debesiuose 
paskęs ir matyti objektai.

Didesnė pasaulio spauda sa
vo skiltyse dažnai talpina “įdo
mesnių” valstybių jai rūpimas 
biudžetų pozicijas. Talpinamos 
tokios pozicijos ir Rusijos. Ru-

kų išvežamas prekes pvz. ang
lis temokėta tik maža dalis lais
vos rinkos kainos.• i

Dviem metam praslinkus nuo 
rinkimų pradėta vykdyti stali-

'■vosūkius iššifruos? Paliesiu tik
Maskvos karinio biudžeto klau
simą. Didžiausia jo dalis suskir 
styta po kitų sričių biudžetus. 
Dažniausiai jis skiriamas į taip 
vadinamą “tiažpromo” — sun
kiosios pramonės skyrių. Tan
kų fabrikai popieryje vadinami 
traktorių fabrikais. BuvusiejiTeroras buvo vpač aštrus ninė politika. Valstybės įsikiši 

prieš 1947 m. sausio 19 d. rin- mas ūkyje vis dėdėjo. Lenkų Donbaso fabrikai ir nauji pa-
kimus. Asmenys, nepalankūs ko teisės siaurinamos. Šviesuomenė 
munistams, buvo suimti. Prieš- persekiojama. Tarp komunistų 
komunistiškai nusiteikusios par ir katalikų Bažnyčios prasidėjo 
tijos suskaldytos. Rinkiminės aštri kova. Lenkijos žmonės ir 
komisijos buvo vienų komunis- J 4 gamyba tetarnavo Rusijos

Estijos įjungimą Rusijon, tary
tum būtų buvę Molotovo - Rib- 
bentropo 1939 m. rugpjūčio 23 
d. sutarties dalyviai. Jie užant
spaudavo ir Lenkijos likimą, pa
mynę Atlanto tautų apsispren
dimo pradą. Jaltoje, 1945 m. va 
sario mėn., buvo užtikrinta, kad 
Lenkija galės atsikurti ir lais
vai tvarkytis. F. D. Roosevel- 
tas ir W. Churchillis atliko stru 
čio vaidmenį, nes jie nenorėjo 
matyti bei girdėti apie Maskvos 
paruošiamuosius žygius Lenki
ją pavergti. Jau 1943 m. pabai
goje Bdeslowaa Bierutas jos pa 
rėdymu sukūrė “tautinę“ tary
bą, kuri susitarusi su rusams 
palankiu tautinio išlaisvinimo 
komitetu, 1944 m. gruodžio 31 
d., sudarė vadinamą Liublino 
laikinąją vyriausybę. Prieš tai 
prasidėjo įtampa tarp lenkų 
tremtinių vyriausybės Londone 
ir Maskvos. Lenkų londoniškė 
vyriausybė, patyrusi apie rusų 
įvykdytą 10,000 lenkų karinin
kų nužudymą prie Katyno, nu
traukė santykius su Kremliumi. 
Netrukus sulauktas atsakymas. 
Stalino įsakytas marš Rokosow- 
skis, buvęs prie Vislos, nepaju
dėjo iki lenkų sukilėliai Varšu
voje nebuvo sunaikinti. 1943 m. 
pabaigoje įvykusioje Teherano 
konferencijoje jau buvo apsprę
sta Lenkijos teritorija. Rusai 
mokėjo išreikalauti sienos su 
lenkais Curzono linija, kurią ne 
tik anglai, bet ir amerikiečiai 
pripažino. Lenkai, praradę arti 
trečdalio savo teritorijos, kuri 
buvo daugumoje nelenkais apgy 
venta, spraudėsi j vakarus nu-

tų rankose. Tokia kaina buvo 
pirktas komunistinės “tautinės 
vienybės sąjungos” 80.1% “lai
mėjimas”. Socialistai įsijungia 
komunistų tekmėn. Socialistas 
Jozef Cyrankiewicz sudaro vy
riausybę, kuri buvo stalinistų 
įrankiu. Tačiau ne jis buvo pa
dėties viešpačiu. Priešingai, jam 
teko pati žemiausia valdančiųjų

strategijai 
Stalinui mirus ūkinė suirutė

Lenkijoje pasiekė augščiausią 
laipsnį. Žemės ūkis buvo tiek nu 
gyventas, kad lenkai turėjo sau 
duonos iš svetur įvežti, nors 
1955 m. pasibaigęs paskutinis 
šešerių metų planas buvęs 
100% “įvykdytas”. Pasakos apie 
plano įvykdymą mažai lenkus

statyti visi turi užmaskuotus ka 
rinius skyrius.

Vienas tarybinis inžinierius, 
pabėgęs į vakarus, dirbęs Don- 
base, paskui buvęs Vyriausios 
Planavimo įstaigos narys, žino
mas vienos pramonės šakos spe 
cialistas štai ką rašo: “Buvu
sios Donbaso pramonės įstai
gos, kurios seniau buvo sveti
mų kraštų koncesijos, šiandien

pakopa. Padėties viešpačiai bu- ramino. Jie laukė ne žodžių, bet 
vo Maskvos palaimintieji — Bo-1 pagerėjimo sąlygų. Maskva,

kaip visuomet, stvėrėsi nepapra 
stų priemonių. 1956 m. kovo 12 
d. Maskvoje “miršta” Bierutas, 
kad užleidus sostą jo bendrui 
Edward Ochabui, o vėliau prie
šui Gomulkai.

JANIS KLIDZEJS

9llif,
5

ROMANAS

(TĘSINYS)
— Niekur tu neisi. Tavo kambarys šiandien bus 

nekūrentas. Ir šiltos arbatos nebus... Aš tuoj tau at
nešiu! Sušildysiu tavo batus, švarką, tada galėsi eiti.

Turėjau klausyti šios mielos valdovės, tamsiom, 
svajingom akim, ir dar tamsesniais plaukais.

Ji sujieškojo atneštosios duonos, sviesto. Abudu 
gėrė arbatą. Šnekučiavosi apie šį bei tą.

— Pėsčias atbridai visą tą baisųjį kelią!
— Švilpaudamas.
Tada Andrius pasakojo apie savo batus, visokius 

juokus ir filosofijos įpindamas.
— Na kaip, ar mokyklos pinigus sukrapštei ?
Andrius tylėjo valandėlę.
— Dar ne. Visų tėvas man dar negalėjo duoti. 

Atsiųs.
Čia Andrius nenorėjo prisipažinti. Tėvas šį kartą 

negalėjo jam duoti nė lato, bet Andrius niekad neno
rėjo sakyti ar prisipažinti, kad jo tėvas ką nors nega
lėtų. Jei kas taip sakytų, Andrius įsižeistų.

— Andriau, tau galėčiau duoti tuos dešimt latų, 
kuriuos man šiandien atnešei.

— Aš apsieisiu. Man čia kaikurie yra skolingi.
Jo kaktoje nervingai trūkčiojo raukšlės ir akys 

žibėjo kaip žėrinčios anglys. Ilgai jis nieko nesakė ir 
žiūrėjo pro langą į kiemo tamsą. Ten alsuodamos bėgo 
valandos ,ir jų jaunos širdys dar buvo pilnos pasauliui 
nepasakytų žodžių.

Jezuitas Švietimo taryboje
Kalifornijos Valstybės Švie

timo taryboj nariu yra pakvies
tas ir vienas jėzuitą'' — tėvas 
Paul Harney. Jis yra San Fran- 
cisco universiteto vicepreziden
tas. Jo tarnybos terminas Švie
timo taryboje tęsis iki 1962 m.

ADVOKATO CHARLES P. KAL 

NAUJAS OFISAS

Advokatas Charles P. Kai, tu
rįs ofisą 6322 South Western 
Avenue, yra priverstas plėsti sa
vo biznį, nes per peskutinius ke
lerius metus klientų skaičius yra 
tiek padidėjęs, kad reikalinga 
didinti esančias ofiso patalpas 
prie 63-čios ir Westem gatvių.

Atidaroma dar kita raštinė, 
736 West 35th Street, Dr. A. 
Bertašiaus name. Dėl daugel nu
siskundimų ir geresnio paran- 
kumo, Bridgeporto gyventojams 
- klijentams nereikės važinėtis 
į 63-čios gatvės raštinę.

Taip pat bus padidintas advo
katų skaičius ir raštininkių, kad 
patarnavimas būtų greitesnis.

Advokatas Kai yra pirmiau turėjęs raštinę su Dr. Bertash, bet 
dėl vietos trūkumo buvo priverstas apleisti Bridgeporto apy
linkę. Dr. Bertash pastatė dideles ofisų patalpas, todėl čia bus 
pakankamai vietos ir advokatam.

OFISAI:
6322 S. Westem Avė. PRospect 6-5162 
736 W. 35th St. YArds 7-5921

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

— Apie ką tu taip mąstai, Andriau?
— Taip sau. Niekus.
Mergaitė matė jo akyse tokią aštrią šviesą, kuri 

tarsi norėjo perskrosti kažkokią nepermatomą tamsą.
— Mariuk, paskambink ką nors dar...
— Tu nori? Gerai. Ką?
— Na, — tu pati juk geriau žinosi.
Marytė skambino. Stygų garsai šiltom rankom 

apkabino abiejų jaunuolių sielas.
„Motinos širdis“. Oi, ši daina, šis balsas Andriaus 

sieloje pravėrė sunkias duris į neseną praeitį. Akyse 
rodėsi ašaros: nukrito ant krūtinės ir sudegė.

. Andrius negalėjo susivaldyti.
— Mariuk, prašau tik ne šią...
Mergaitė žinojo. Suprato. Jie pažvelgė vienas į 

antrą. Abiejų akyse buvo vienodas spindesys.
— Andriau, atsitiesk į lovą. Tu juk esi pavargęs. 

Toks kelias...
— Nieko. Man nieko.
— Na, na, nekalbėk.
Ji sutvarkė pagalvę. Nepadėjo nei atsikalbinėji

mas, nei priešinimasis, šilta antklode suvyniojo An
driaus kojas.

— Gulėk ir nekalbėk prieš.
Andrius tylėjo, klausėsi, žiūrėjo į ją ir be galo mąs

tė. Jis matė taip arti mergaitės plaukus, akis, veidą, 
rankas. Matė ir jautė visą jos grožį. Jautė jos sielą 
savyje ir savo sielą joje.

— Mariuk...
Daugiau jis nieko nesakė. Tylėjo abu. Žiūrėjo 

vienas į antrą, po to abu kartu nuleido akis, tarsi kuo 
nusikaltę.

Taip tyliai, tyliai kažką sakė gitara. Nutilo tarsi 
užsisvajojusi. Tada dar. Tarsi garsai iš gilios tolumos.

— Mariuk...
Ji pažvelgė atgal.

— Mariuk, mes esame dar tokie jauni. Oi, kaip 
toli mes dar turime bristi. Mes dar nežinome kaip Ir 
kur...

— Taip, mes esame dar tokie jauni — ji sakė, ir 
mergaitės veidas švietė tokia nuostabiai gražia ir tyra 
šviesa, kokia buvo galima matyti tų baltųjų mergaičių 
veiduose, kurios nešė bažnyčioje vėliavas per pro
cesiją.

Šie du jaunuoliai, ne — dar tik vaikai, jau ilgai ir 
seniai buvo įsimylėję, jie abu tai jautė ir žinojo, bet 
nedrįso tai pasakyti, žodžiais, ar kaip kitaip tai paro
dyti. Todėl jų meilė neperžengė šios paslaptingos, va
saros naktų grožyje ir migloje paskendusios ribos. Ir 
buvo gerai ir užteko to. Ir kas galėtų jiems užginti šią 
meilę vien todėl, kad jie abu buvo tik gimnazijos moks
leiviai? Galbūt niekad vėlyvesniame žmogaus amžiuje 
meilė nebūna tokia skaisti, tyra ir tikra, kaip gimnazis
tų metais. Taip, niekados daugiau. Ji buvo kaip šalti
nėlis, po kurio bangomis mirgėjo švariai nuplauti ak
menėliai, tarsi mažos, iš dangaus nukritusios žvaigž
dutės, tarei ugniakuras, kuriame perdegęs, viskas gra
žesnėmis formomis išsiliejo.

Tą vakarą jie abu nežinojo, net nenujautė, kokios 
tolimos klampynės jų laukė, jie dar nenujautė kokiais 
keliais kiekvienas turės nueiti. Gyvenimas nesiskleidė 
kaip rožė. Jis kalbėjo juodų bedugnių liežuviais. Jis 
buvo pilnas audrų, pavojų, tamsos, melo ir grubiausių 
žodžių ir minčių. Bet tai buvo tikrovė.

Brendant gyvenimo vieškeliais, daugybė jaunystės 
svajonių žiedų buvo be pasigailėjimo nuskinta ir su
minta. Kai juos vėliau pakėlė, liko tik purvo gniužulas.

Andrius, atrėmęs galvą į baltą pagalvę, žiūrėjo į 
lubas. Marytė, padėjusi gitarą ant kelių, tik po dido
kų tylos pauzų užgavo stygas.

Du gyvenimo pradėjėjai. Aštuoniolikos ir septy
niolikos metų.

Jie buvo pilni svajonių tyrųjų žiedų: kaip jie augs, 
mokysis, kaip dirbs, kaip kartu jieškos gyvenimo ir 
gers jo grožį, ką darys gero savo tėvams, broliams, se
serims ir visiems, visiems... kaip tada bus?

(Bus daugiau)
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EUROPOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 

KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS
Šiemetinis lietuvių kat. kuni

gų Europoje suvažiavimas Jvy- 
ko liepos mėn. 15—20 dienomis 
Koenigstein, Taunus, Vokieti
joje. Dalyvavo 25 kunigai iš 5 
valstybių: 18 iš Vokietijos, 3 
iš Italijos, po 1 iš Anglijos, Bei 
gijos, Prancūzijos ir Šveicari
jos. Suvažiavimą suorganizavo 
Sielovados dierktorius tėv. Al
fonsas Bernatonis. Finansiniai 
parėmė NCWC organizacija per 
direktorių kun. Kaiser, skirda
ma $400, ir Limburgo vyskupas 
— 500 DM. Į tuo reikalu pa
skelbtą atsišaukimą lietuvių 
spaudoje atsiliepė 3 kunigai 
JAV-bėse, viso paaukodami $25, 
iš Australijos gauta 156 DM ir 
Duesseldorfo vargo mokyklos 
Vokietijoje — 23 DM.

Rekolekcijas kunigais prave
dė tėv. J. Vaišnora iš Romos. 
Pasitarimuose buvo svarstoma 
sekanti darbų tvarka: 1. Sielo
vados pranešimas, 2. pranešimas 
apie vaasros vaikų stovyklas, 3. 
pranešimas apie Vasario 16-to- 
sios gimnaziją, 4. Kunigų Savi
šalpos Fondo pranešimas ir 5.
bėgamieji reikalai.

»
1. Sielovados darbai

Tėv. A. Bernatonis pranešė, 
kad Vokietijoje lietuvių pasto
racijoje dirba 11 kunigų. Kiti 
5 kartais patalkina lietuviams, 
bet šiaip dirba vokiečių pasto
racijoje. Dar yra 6 kunigai, ku
rie dėl vienokių ar kitokių prie
žasčių iš viso negali dirbti. Ma
terialinis aprūpinimas yra įvai
rus. Dirbantieji gauna atlygini
mus iš vokiečių ordinariatų. 
Sunkiausioje būklėje yra nega
lintieji dirbti. Tikimasi, kad se
kančiais metais ir jų būklė šiek

tiek pagerės. Kalbėdamas apie 
katalikišką spaudą, pareiškė, 
kad Sielovada tam reikalui 
1956 m. išleidusi 2,700 DM. Su 
dėkingumu pažymėjo tėvų jėzui 
tų, marijonų ir pranciškonų da
romas dideles nuolaidas už jų 
leidžiamus laikraščius. Sociali
nėje srityje pasidžiaugė gražia 
Balfo veikla ir atkreipė dėmesį 
į vokiečių Caritas organizaciją. 

2. Vasaros vaikų stovyklos

Referavo kun. Antanas Bun- 
ga. Ir šiais metais vasaros vaikų 
stovykla rengiama Šveicarijoje, 
Jakobs Bad’e. Bus priimta apie 
70 vaikų. Stovykla tęsis 3 savai 
tęs: nuo rugpjūčio 5 iki 25 die
nos. Dar neišspręstas finansa
vimo klausimas. Balfas teiks 
paramos maisto produktais, bet 
negali tam reikalui skirti pini
gų. Daugiausiai aukų tikimasi 
iš šveicariečių.

3. Vasario 16-tosios gimnazija
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Nepaprastai smarkus lietus su audromis 
nių sužeidė Japonijoje. pra- žudė per tūkstantį ir apie tris tūkstančius žmo- 

(INS)

įtakos. Kaikuriais atvejais ir 
daugumos pedagogų reagavi-

Referavo gimnazijos kapelio
nas kun. dr. Jonas Petraitis.

Prieš vasaros atostogas gim
nazijoje buvo apie 120 mokinių, 
iš kurių 60 katalikų. Katalikai 
mokiniai dalyvauja ateitininkų 
ir skautų organizacijose. Atei
tininkų yra 35. Su jais tenka 
dirbti vienam kapelionui, nes, 
kaikuriems mokytojams turėjus 
pasitraukti, nėra kito mokyto
jo, kuris juos globotų. Skautai 
turi globėjus iš mokytojų tar
po. Religinis ir moralinis auk
lėjimas nėra lengvas. Didžio
sios dalies už nusikaltimus paša 
lintųjų mokinių, gimnazijoj te- 

/ buvusių tik trumpą laiką, nusi- 
I kaitimai padarė toli siekiančios

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

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

Ali work Done on Premises 
Ali Garments Retumed in 

Plastio Bags.
Pick up and delivery

FOR BETTER USED CARS

JAN MOTORS
Clean New Gar Trade Ins

2035 W. 63rd St. PR 6-6151

COAL & FUEL 0IL
Quality and Service 

Call

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

VASL0W STUDIO
Įsteigta prieš 30 metų

3007 W. 63id St. HE 4-8540
Lietuvis specialistas fotografas. 
Visokios fotografijos — vestuvinės, 
šeimos grupių ir mažesnių paveiks
lų bei paveikslėlių pasams.

GRONIN CLEVER CLEANERS
(Main Plant)

3423 W. 63rd Street
Ypatingiems žmonėms—geriausiai 
atliekamas rūbų valymo darbas 
Chieagos rajone. Veikia 30 metų.

SEWIMG MACHINE
RAILROAD SALVAGE

Save from $100 to $200 on 
Necch - Singer - Phoenbc - Pfaff 

Sligthly marred cabinets 
ABC SEW1NG MACHINE 

s ai .ins co
3034 W. 63rd St, oor. Whipple 

__________WA 5-7812__________
J & J UNGERIE SHOP-

8137 W. 63rd SL HE 4-9675

Šį skelbimą iškirpkite ir atsineški
te — gausite 20% nuolaidos per
kant įvairių išdirbysčių Stanikus.

ftis pasiūlymas galioja visam 
rugpjiflčio mėnesiui.

GOLDBERG CHILDREN’S 
APPAREL

8118 W. 63rd Street 
Pilnas pasirinkimas rūjaų — kūdi
kiams, berniukams ir mergaitėms. 
Dydžiai — 0 iki 18. Taippat Sub- 
teens & Chubbys. Dabar vyksta 
vasarinis išpardavimas.

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

GRovehill 6-8444
Gėlės visokiom progom. Specialistai 
gėlių paruošime, vestuvėm ir lai
dotuvėm. Gėles pasiunčiame visur 
telegrafu.

“DRAUGO” SKAITYTOJAI KIEK
VIENĄ KARTĄ VISUS SAVO 

REIKMENIS PIRKITE PAS 
ŠIUOS PREKYBININKUS!

, a,oao. rteiiKama nauja _
mas į nusikaltimus kažin ar pri j dencijai senoji fondo valdyba : 
aidėjo prie tos neigiamos įtakos ’
pašalinimo.

Diskusijų metu tėv. A. Ber
natonis buvo paklaustas, kodėl 
jis atšaukęs Kat. Sielovados at
stovą iš gimnazijos kuratorijos.
Atsakydamas pareiškė, kad ben 
druomeniniai organai (atseit,
PLB Vokietijos Krašto Valdy
ba) nesiskaitė su kuratorijos 
nutarimais ir pačią kuratoriją 
ignoravo. Lemtingasis konflik
tas įvyko skiriant dr. A. Rukšą 
gimnazijos direktoriumi. Statu
tiniai yra nustatyta, kad direk
torių skiria Kr. Valdyba, pri
tariant kuratorijai. Kai kurato- 
rija pasiūlė direktoriaus parei 
goms laikinai skirti vieną iš mo 
kytojų ir tuo tarpu jieškoti vi 
siems priimtino kandidato, tai 
Kr. Valdyba jau sekančią dieną 
dr. A. Rukšą paskyrė direkto
riumi. Nuomonių skirtumus dar 
išryškino kito mokytojo kandi
datūra, kurį kuratorija reko
mendavo. Tas mokytojas, nors 
pilnai cenzuotas ir kuratorijos
vienbalsiai rekomenduotas, Kr.
Valdybos posėdyje nebuvo nu
tartas priimti. O dr. A. Rukšai,
Kr. Valdybos taip proteguotam 
ir rastam geriausiu, netrukus 
pavyko gauti geriau apmokamą 
ir pastovesnę vietą vokiečių 
gimnazijoje ir jis, tepadirekto- 
riavęs tik 3 mėnesius, ten iš
ėjo.

Diskusijose išryškėjusią kuni
gų nuomonę Vasario 16-tosios 
gimnazijos atžvilgiu galima for
muluoti sekančiai:

Vasario 16-tosios gimnazija 
yra pozityvus fr katalikiškosios 
visuomenės palaikytinas lietu
vybės ugdymo židinys. Tačiau 
dėl kaikurių įtakų jon brauna
si principinio pobūdžio negero- 

problema'tiškon 
religinį ir 

moralinį ugdymą. Į tai turi at
kreipti atitinkamą dėmesį Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenės 
organai,* kurie yra pilnutiniai 
gimnazijos šeimininkai. Konsta
tuota faktas, kad gimnazijos šei 
mininkai nėra kvalifikuoti sprę
sti pedagoginių gimnazijos rei
kalų. Todėl pageidautina, kad 
būtų sudarytas kvalifikuotas 
organas, per kurį gimnazijos rė 
mėjai ir jos išlaikytojai galėtų 
tarti savo žodį dėl gimnazijos 
reikalų. Kra#o Valdybos kar
tais deklaruota gera valia turi 
būti įrodyta ne žodiniais paža
dais, o konkrečiais darbais.
PLB Vokietijos Kr. Taryba tu
rėtų iš to padaryti praktiškas 
išvadas savo sekančiame suva
žiavime. Galutinai įvertinti Va
sario 16-tosios gimnazijos pro
blematiką katalikišku požiūriu 
bus įmanoma tik po to.

vės, statančios 
padetin praktiškąjį

Al

Vasara* Pasiūlymas
ĮMOKITE B ttKIK M S2B.

OANCB STUDIO
,wJUS W«t Urt 7-171» - R~ l«

žiui Pijui XII, J. Em. kard. J.»w>o<><?ooowoooo<wn(><x>oo<K)n 
A. Piazza'i, lietuvių vyskupams 
tremtyje, eilei vokiečių vysku
pų, NCWC direktoriams mons.
E. E. Swanstrom ir kun. Kaiser,
Balfo pirmininkui kan. dr. prof.
J. B. Končiui ir Caritas direk
toriui.

Kun. Bronius Liubinas (ELI)

808 stovis ir perskaitoma narių lą, kuriame tilptų visa, kas dau- 
sąrašas. Renkama nauia ka-, gelyje yra tikrai gero. '''''

c. Liturginis gyvenimas ir 
bažnytinis giedojimas. Negalima 
išvystyti liturginio gyvenimo, 
nes per maža parapiečių. Dėl 
giedojimo nutarta išreikšti kom 
petentingoms institucijoms pa
geidavimą, kad galimai greičiau 
būtų išleistas platus, praktiš
kam naudojimui tinkamas lietu
viškas giesmynas.

Suvažiavimo metu, dalyvau
jant visiems kunigams, buvo at
laikytos šv. mišios už gerada
rius ir gedulingos šv. mišios už 
mirusius lietuvius kunigus. Su
važiavimo dalyviai pasiuntė svei 
kinimus Jo. Šventenybei popie-

pirmininku — kun. S. Kaunas, 
iždininku — tėv. A. Bernatonis 
ir sekretorium — kun. B. Liu- 
binas.

5. Bėgamieji reikalai

a. Liurdo sukaktis. Kun. Pr. 
Daukniui, MIC., iškėlus mintį, 
sutarta organizuoti Europos lie 
tuvių bendrą kelionę j Liurdą 
sekančiais metais rugsėjo 8-to- 
sios proga. Tam reikalui suda
rytas komitetas, kuriame atsto
vaujama visų Europos kraštų 
lietuviai. Jo centras liekasi Lon 
done. Didžiąją praktiškojo dar 
bo dalį pasiima Prancūzijos lie
tuvių kapelionas kun. J. Petro
šius. Taip pat svarstyta būdai, 
kaip vertai paminėti atskirose 
vietovėse švč. Penelės Marijos 
apsireiškimų 100 metų sukaktį.

b. Katalikiška spauda. Buvo I M 
konstatuota, kad čia didžiausią ' *' 
problemą sudaro ne geros spau 
dos trūkumas; bet nesidomėji- 
mas ja. Kai kieno manymu, yra 
permaža žmonių, o perdaug to 
paties pobūdžio laikraščių. Bū
tų pageidautina, kad spaudos 
darbuotojai rastų galimybių iš 
daugelio padaryti vieną žurna-

DAŽYMAS 
DEKORAVIMAS

VL VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

Įvairiomis dažymo-dekoravi- 
mo technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, SALES, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
iš vidaus ir iš oro.

Ekspertas vidaus dekora
tyviam Įrengimui — mterior 
decorator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus.

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

PADEKIME ARTIMIESIEMS 
IR SIBIRE

LIETUVOJE

Siunčiame pigiausiomis kainomis maištą, angliškas medžiagas, 
vaistus ir kitą į Lietuvą, SSSR ir į visus kitus kraštus.

DĖMESIO! DĖMESIO!!!
Išnaudokite paskutinią progą leidžiančią dideliais kiekiais pa
siųsti vienos rūšies maistą, medžiagas ir kitą iš užsienio valsty
bių. Nuo 1 rugsėjo bus sumažintas vienos rūšies daiktams kon
tingentas: mes užsakymus priimsime senuoju potvarkiu tik iki 
15 rugpiūčio. Reikalaukite katalogų.

PATRIA GIFT PARCEL C0.
3741 West 26th St, Chlcago 23, III. USA Tel. CRavvford 7-2126 
3305 S. Halsted St. (Alfonsas Kavaliauskas). Tel.: LA 3-2021. 

6908 Superior Avė., CIeveland 3, Ohio (Bronius Gražulis).
Darbo vai., išskiriant šventadienius, 9—6 vai.

RADIJUKAS 
LIETUVON

4. Vokietijos Lietuvių Kunigų 

Savišalpos Fondas

Referavo kun. Bronius Liubinas. 
Suminima tik dabartinis ka-

PERK R AUST AU
B A I. D V S 

Vietoje ir iš toliau
K. EIDUKONIS

2313 W ftlst St, Chlcago, Dl. 
Tel. PRescotl 9-2781

Mes 
mokame 
Augštę 

Dividendą

FER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA I* 

į PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

• ENDROVl

138 Arektr Avmm T«l. laj-amu 
AUGUSI SALOUKAS Prastoa*

JONAS GRADINSKAS
J. G. TELEVISION 00. PARDAVIMAS IR TAI8YMAS

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

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS

2612 W. 47th St
Atdara kaadlnn Iki 6 vai., plrmad.

TeL FRontier 6-1998
Ir ketv. Iki 9 vai. Sekm. uždaryta

MOVNC

STASYS
2146 So. Hoynt Avi.

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JŪSŲ B A L D U S 1
FABIJONAS

Tel.f. Vlrginla 7-1097

ORAS DABAR 
ATŠILUS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA

R H E E M

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIROONDITIONER

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

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, Hl.

TOvvnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

Naujausi, maži, lengvi TianHlstori- 
niai (be lempų) radijo uparatukal, 
labiausiai tinka siųsti į Lietuvą, l.u- 
bai ekonomiški: ilgai veikia Ift pigių 
baterijų, kas itin tinka kaimo sąly
gose.

Jautrūs, selektyvūs ir laitai galingi 
pagal savo dydĮ.

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

Viskas garantuojama.

TCLCVISIOn
[sales- Service)

Sav. Inž. A. NUMENĄS 
3321 S. Halsted — OUffslde 4-566S 
Atdara: kasdien 9—d, pirmadieniai!

ir ketvirtadieniais 9—9
oo-oooo-ooooooooooooooooo-ooo

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.

CKK><X><X><W><KX)(XKXX><X>O<XKXM>
Skelbtis DRAUGE’ apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuviu«. dienraštis o skelbimų 
>ain» yra pretnama vimem*

16 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. WAlbrook 5-8063

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

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C.
Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau
nama “Drauge’ 4545 West 63rd Str., Chicago 29 III.

Kaina $1.50

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR 

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namų įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

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

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

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN AS$N.
1447 S. 49thCt„ Cicero 50,111., tel. TO 3-8131-32

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

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

Unlversal Savlngs and Loan Assodatlon užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtins Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,000.90 kiekvienam indėliui Ir i ei kalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškns. Bus grel-
Ir draugiškas patarnavimas.tas
Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOC1ATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
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PAGERBTAS KUN. K. 

ŠIRVAITIS

Kun. K. Širvaičiui pagerbti 
vakarienėn susirinko daugiau 
200 asmenų. Kun. dr. K. Širvai
tis neseniai yra atkeltas iš Ak- 
rono į naująją parapiją. Prieš 
iškeliant j Akroną, kun. Kazimie 
ras dirbo Šv. Jurgio parapijoje 
Clevelande. Clevelandiečiai džiau 
giasi jo sugrįžimu į Nepaliau
jančios Pagalbos parapiją, kuri 
prieš kelis metus pasistatė sti
lingą bažnyčią ir šiuo metu uo
liai renka pinigus mokyklos, se
selių namams ir klebonijai. Baž
nyčia jau išmokėta. Naujų pa
statų fonde jau turima daugiau 
100,000 dolerių. Statyba bus 
greitai pradėta. Naująjį parapi
jos kunigą žodžiu sveikino kle
bonas kun. J. Angelaitis, kun. 
B. Sugintas, o raštu — daug or- 
ganizatijų. Visos organizacijos 
prie sveikinimų prijungė ir pini
gines aukas. Pagerbimo pobū
viui vadovavo veikli Ona Joku- 
baitienė. Jos veikla naujoje pa
rapijoje yra labai jaučiama. Jos 
sumanumas, neišsemiama ener
gija yra daug kartų jau pasi
reiškę ne tik šios parapijos veik
loje, bet ir skautų-organizacijoje 
bei kitose bendrinėse lietuvių or
ganizacijose.

Gražią ir gilią kalbą pasakė 
ir pats kun. dr. K. Širvaitis. Pro
gramą paįvairino “Ąžuolų” ok
tetas,-vadovaujamas sol. Juliaus 
Kazėno. Kun. dr. K. Širvaitis 
jam pagerbti vakarienės metu į- 
teiktas aukas atidavė mokyklos 
statybos fondui.

TRUMPAI

— Š. Amerikos Pabaltiečių 
Lengv. Atletikos ir Plaukimo pir 
menybės įvyko praėjusį savait
galį, rugpjūčio 3 — 4 dienomis 
Clevelande. Dalyvavo estų, lat
vių ir lietuvių lengvaatlečiai ir 
plaukikai. Lietuviai ir šiose pir
menybėse pasirodė gana blan
kiai. Buvo girdima balsų, ar tiks 
lu tokias pirmenybes rengti, jei 
lietuviai jose negali niekur verž
liau pasirodyti ir dalyvauja ne
pasiruošę. Plačiau apie pirme
nybes rasite sporto skyriuje.

— Lietuvių dramos veikalų 

konkursas baigiamas rugsėjo 15 
d. Tūktanties dolerių premijos 
įteikimas įvyks spalio 13 d. lie
tuvių salėje.

— Lietuvių diena įvyks rug
sėjo 2 d. Diamond Lake, apie 
18 mylių nuo Clevelando. Pasie
kiama važiuojant Mayfield Rd. 
Programoje dalyvaus ‘“Ąžuolų” 
oktetas ir akordeonistų grupė, 
vadovaujama Juliaus Kazėno.

— Šv. Jurgio par. karnavalas 

šiemet buvo dar sėkmingesnis 
negu ankstyvesniais metais. Gra 
žus oras sutraukė daug žmonių. 
Pirmąją 1,000 dol. premiją lai
mėjo senosios kartos Šv. Jurgio 
parapietis J. Eidukevičius. Ir 
kitos, mažesnės premijos atiteko 
šios parapijos nariams. Dėka 
klebono kun. V. Vilkutaičio ir 
parapijos kunigų B. Ivanausko, 
A. Goldikovskio ir P. Dzegorai- 
čio bei darbštaus parapijos ko
miteto, parapija turėjo daugiau 
13,000 dol. netto pajamų.

— Ateities Klubo susirinkime 

išrinkta nauja valdyba, kuri pa
reigomis šiaip pasiskirstė: pirm. 
Antanas Gailiušis, vicepirm. Juo 
zas Žilionis, sekr. Lionginas Lėk 
niekas, ižd. Vladas Palubinskas 
ir narys Petras Kliorys.

— Jurgis ir Rožė Bindokai lie 
pos 27 d. atšventė savo 50 metų 
vedybinio gyvenimo jubilėjų Šv. 
Jurgio bažnyčioje. Jiedu yra 
nuoširdūs ir dideli parapijos rė
mėjai. Šv. mišias atnašavo kun. 
P. Dzegoraitis, o solo giedojo 
kun. B. Ivanauskas.

— Dar daug jaunimo šiuo me
tu stovyklauja. Skautai stovyk
lavo Round Up Lake, budžiai — 
Peninsula, adv. Keršio miške, at
eitininkai — ALRKF stovykloje 
prie Mancehsterio, Mich. Prieš 
stovyklos atidarymą, tarp sto
vyklaujančių 120 mergaičių Man 
chesterio stovykloje buvo nema
žas skaičius ir Clevelando skau
čių, ateitininkių ir šioms orga
nizacijoms nepriklausančių mer
gaičių.

— Nemažai clevelandiečių da
lyvavo liepos 28 d. ALRKF Jau
nimo Stovyklos atidaryme. Cle
velandiečiai gėrėjosi gražia gam 
ta, augančiais pastatais ir su 
dėkingumu prisiminė tuos, kurie 
šios stovyklos mintį iškėlė, įti
kino kitus jos reikalingumu ir 
pažadą įvykdė. Tarp ęlevelandie 
čių yra 45 asmenys, kurie šios 
stovyklos reikalams yra pasky
rę po 100 dol. Tokių šimtininkų 
aišku bus ir daugiau, nes iŠ tik
rųjų ten daromas didelis dar
bas, reikalingas mūsų priaugan

Cal/ID’C SELF Wl\lr O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

*U PHONES — WALBR00K 5-8202
AUGUST-BUGP. 8, 9, 10 d, d.

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.98

IMPORTED FRENCH BRANDY Fifth $3.29

i

HENNESSY THREE STAR COGNAC, Fifth $5-09 

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

CINZANO VERMOUTH 
Dry or Sweet Fifth J. |39

KIJAFA WINE Fifth $ | .69

IMPORTED CANADIAN WHISKEY Fifth $4.19

IMPORTED PINEAPPLE OR CREAM OF 
BANANA LIQIJEIJR Fifth $4..98

OLD STYLE LAGER BEER 
Caae of 24 — 8 oz. bottlea C«se $2.59

I

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

čiai kartai. Prieš atidarymą į- 
vykusiame stovyklos tarybos po 
sėdy į tarybą išrinktas clevelan- 
dietis Viktoras Palūnas ir į revi
zijos komisiją — Simonas La- 
niauskas.

— šv. Jurgio parap. choras, 
nežiūrėdamas vasaros karščių, 
gražiai gieda lietuviškos sumos 
metu sekmadieniais. Parapijos 
vargonininkas muz. Pr. Ambra
sas prašo turinčius balsus jung
tis į chorą ir jį išlaikyti stipriu 
bei pajėgiu.

— Spaudos kioskas gavo St. 
Raštikio atsiminimų antrąją da
lį. Prašoma užsukti sekmadie
niais po lietuviškos sumos Šv. 
Jurgio parapijos salėn. S. G.

BAIGTA SKAUTŲ STOVYKLA

Rugpjūčio 3 d. Clevelando sk. 
Pilėnų tuntas baigė savo dviejų 
savaičių stovyklą. Puikus ir sau 
lėtas oras prisidėjo prie pasise
kimo šios stovyklos, kurioje sto
vyklavo apie 40 berniukų, vado
vaujamų vyr. sktn. V. Kizlaičio. | 
Į stovyklos užbaigimą atvyko1 
būrys tėvų, bičiulių, skaučių ir1 
kitų tunto skautų, kurie stovyk-; 
los metu įvairiais būdais padėjo1 
stovyklautojams. Geriausi sto-' 
vykios skautai Gintautas Neįma
nąs, Kęstutis Steponavičius, Al
gis Daukantas ir Jurgis Rama
nauskas apdovanoti tėvų komi
teto ir tunto dovanėlėmis. Sto
vyklos viršininkas vyr. sktn. V. 
Kizlaitis susilaukė tėvų komite
to ir tunto padėkos. Jam tėvų 
komiteto pirm. E. Steponavičius 
įteikė tėvų dovaną — albumą, 
o tuntininkas sktn. V. Kaman- 
tas tunto dovaną — knygą. Sto
vyklos baigimo proga už pa
vyzdingą pareigų ėjimą į paskil- 
tininkio laipsnį pakeltas stovyk
los adjutantas Gintautas Neima- 
nas ir jaunesnio skauto įžodį 
davė Jurgis Ramanauskas. Sto
vyklos viršininko talkininkai — 
ūkio vadovas jūrų skautas Gin
tautas Sniečkus ir skiltininkai

ĮSIMYLĖJUSIŲ GINČAI

Wilma Smallfield iš Los Ange
les, kaltinama, jog ji pasikėsino į 
savo vyro gyvybę, nes tyčia su sa
vo automobiliu trenkė į vyro au
tomobilį. Smarkuolė, išsikrapščiu- 
si iš sudužusio automobilio, pareiš
kė policijai: “Jūs negalite net įsi
vaizduoti, kaip aš jį myliu.”

(INS)

Kęstutis Gaižutis, Šarūnas Laz- 
dinis ir Mindaugas Rinkus — ga 
yo iš stovyklos viršininko po 
skautišką knygą stovyklos prisi
minimui. Ta pačia proga buvo 
paskelbti DLK Vytauto skautų 
draugovėje per žiemos mėnesius 
vykusio pažangumo konkurso re 
zultatai ir laimėtojai. Trys ge
riausi draugovės skautai gavo pi 
nigines dovanas po 25 dolerius 
kiekvienas. Šios dovanos buvo 
parūpintos praėjusių metų sto-

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 80 LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

vykios baigimo metu. Joa teko 
pirmajam draugovės skautui Be 
nediktui Grigaliūnui, antrajam 
— Kęstučiui Gaižučiui ir trečia
jam — Šarūnui Lazdiniui.

Po stovyklos uždarymo sekė 
skautų laužas su pasirodymais 
ir dainomis. Jį pravedė psktn. 
R. Bajoraitis, padedamas Algio 
Rukšėno. Laužui gęstant, visi 
skirstėsi namo, išsiveždami gra
žius prisiminimus, o skautai — 
naujai įgytas žinias.

NAUJAS TUNTININKO 
ABRISAS

Clevelando skautų Pilėnų tun 
to tuntininko sktn. Vytauto Ka- 
manto naujas adresas yra 508 
E. 125 Str., Cleveland 8, Ohio, 
telefonas MUlberry 1-6767.

Iš LIETUVIŲ BUDŽIŲ 
VEIKLOS

Liepos 14 ir 15 dienomis tele
vizijos stoties KYW pareigūnai 
buvo atvykę į Lakeside Yacht 
Club, kur stovi lietuvių budžių 
jachta “Palanga” ir iš čia rodė 
per televiziją Clevelando visuo
menei vandens sportą. Lietuvių 
budžių jachta “Palanga” 5 — 6 
vai. popiet su lietuviška vėliava 
ir dideliais Gedimino stulpais 
ant 36 pėdų augščio burių pade
monstravo per televiziją milioni- 
nio miesto gyventojams buriavi
mą ir visokius sukinius prieš vė 
ją ir pavėjui, kuo galėjo pasi
džiaugti televizijos žiūrovai. Tai
gi tik savoje lietuviškoje orga
nizacijoje ir savais lietuviškais 
ženklais bei uniforma galima 
priminti kitataučiams apie Lie
tuvą.

Gaila, kad daug mūsų jaūni- 
mo, įstoję į svetimas organiza
cijas ir užsivilkę svetimų orga
nizacijų uniformas, nešiodami 
svetimus ženklus ir su nelietu
viškais užrašais jau negali gar
sinti Lietuvos vardo. Lietuvos 
vardą garsina tik lietuviškų laik 
raščių skiltyse.

Lietuviai budžiai nuo liepos 
Į17 iki 28 dienos stovyklavo Pen- 
į insula, Ohio, adv. Keršio puikia-

' me 150 akrų ploto miške. Nuo
širdus šeimininkas išrūpino kai
mynystėje budžiams labai gerą 
maudymosi baseiną ir pagerino 
kelią į stovyklą; jis rūpinosi lie 
tuvišku jaunimu kaip savo tik
rais vaikais. Už visą tą rūpestį 
budžiai adv. Keršiui su žmona 

1 reiškia gilią padėką. Stovyklos 
j viršininku buvo inž. K. Pautie- 
nius, sovyklos komendantu —

, Al. Rutkauskas. Stovyklos vir
tuvę vedė ir šeimininkavo A.i

Moc k a petrien’ė ir Sabaliauskie
nė. Joms už skanių valgių ga
minimą budžiai širdingai dė
koja.

Tie namai yra laimingiausi, 
kur drausmė yra didelė ir kur 
ji mažiausiai Jaučiama.

—S. Smiles

BUDWEISER, SCHLITZ, MILLER, HAMMS 
or PARST, Caae of 24 12 oz bottles , $3-<9

Jau laikas užeiti į...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

n
• 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 ASSOCI&TION

Chartered and Supervised by the United States Government 

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

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

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

OIIIKI.IH PAHIR1NKIMAM ĮVAIRIAUSIU BAUip 
FKIilZ A. RAUDON IM, N ELI,IK HRRTIJLlb. 8av.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. Rooteveli Read Telei. SEeley 8-4111

Krautuve atidaryta sekmadieniais nu* Ii Iki 4:80

MES VALOME IR TAISOME 
VISŲ FIRMŲ 

ŠILDYMO ĮRENGIMUS
Taip pat turime įvairių naujų 

PEČIŲ IR BOILERIŲ. Pas mus 
Kausite LENNOX, RHEEM IR HESS 
GAZO ŠILDYMO ĮRENGIMUS. Iš- 
keiskite pas mus jūsų senų, stokerj, 
alyvos pečių ar gazo pečių j naujus 
moderniškus šildymo įrengimus. Ne
reikia nieko įmokėti. Iki 5 metų iš
mokėjimui.

D61 nemokamų apskaičiavimų te- 
lefonuokite:

RAGINU HEATIN’G CO.
8040 So. Itacine Avė.

ABe. 4-2OO5 ar SOu. 8-7446

Duoną Ir įvairias sbcnlngaa 
boikotas kepa

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

TeL UldfŲdde 4-6S76 
Pristatome į visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčiame { visus artimuo
sius miestu*.

NUO U2SISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ZAIZDU 

[R ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai s6dStl ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenfijuslos taildos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi 
ru ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGUDO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaude Ji- 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
81S. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT. _ 
Htabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlflstančios susklisios odos dedlr- 
vlnių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų Ji yra gera gyduolę nuo iš- 
vlršlnlų odos ligų. I-e
<ulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et.. 81.26, ir 88.60.
Pirkite valstlneseChl- 
eagoj ir apylinkėse—
Milwaukee. Wise., Ga 
ry, Ind. ir Detroit, Mi- 
chlgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order į

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy SU Chlcago 34, O,

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% !
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANK’S TV 8c RADIO. INC.
3240 South Halsted Street Tel. CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.

Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau
sioji ir saugiausioji įstaiga.

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD FEDERAL — 
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.

STANDARD FEDERAL visiems teisingai patarnauja, o karo ir de
presijos laikais taupytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą.

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių

Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 
ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
SavingB and Loan Insurance Corporation.

Pinigai, įdėti prieš 11-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, JR., Vice-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant fteštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.
Trečiadieniais visai neatidaroma. '

Standard Federal Savings

Mllllli iįpį illltll

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
( Archer Avė. at Sacramento)

PHONE: Vlrgiria 7-1141
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PAJIESKOJIMAI
1) Jieškomas PETRAS GALVA

NAUSKAS, s. Juozo, gimęs Kavo
lių k. Panemunio valsč., Rokiškio 
apskr., pirmiau gyv. Chicagoje. 
Jieško Agnė Galvanauskaitė Gurk- 
lienė, d. Felikso, dabar gyvenan
ti: SS.S.R. Irkutskaja obl., Go- 
rod Čeremchovo, p/o Griševo, Kir- 
zavod Nr. 2, Barak 4, kv. 13.

2) Jieškoma ONA PASTOROS- 
TYTE RAINIENE, d.'Domininko, 
gim. Raseinių apskr., Tytuvėnų 
vaisė., Boldanj km., 1930 m. gyv. 
Waterbury, Conn. Jieško sesuo 
Morta Mosteikienė, gyv. S.S.S.R, 
Irkutskaja obl., Gorod Čeremcho
vo, p/o Griševo, Kir-zavod, Dom 
8„ kv 7.

Norintieji daugiau žinių gali 
kreiptis šiuo adresu: Mečys Kra
sauskas, 4438 S. Francisco Avė., 
Chicago 32, III.

Stipri katalikų spauda
Šiuo metu JAV katalikiškų

jų laikraščių spausdinama 23,- 
368,348 egzemplioriai. Naujų 
prenumeratorių laimėta net 698 
954. Plačiai skaitomas yra mfor 
macinis laikraštis Register, tu
rįs tiražą 815,864. Jo išeina vie
na bendra laida ir dar 34 lai
dos pritaikytos atskiroms die
cezijoms. Kolumbo vyčių žur
nalas Columbia turi 815,864 skai 
tytojus. Iš viso JAV katalikai 
leidžia 130 laikraščių ir 429 žur 
nalus. Tikrumoj — net daugiau, 

į nes ne visi įvairiomis kitoms 
kalbomis išeiną katalikų leidi
niai įskaityti.

Jieškomi ANTANAS ir ONU
TE VARNAIČIAI ir jų duktė DA
LE, gyv. Kiduliuose, Šakių apskr. 
Juos pačius arba kas žinotumėt a- 
pie juos prašau pranešti: Pranui 
Špakauskui, 28 Delmont Rd., East 
Hartford 8, Conn.

Jieškomas JONAS KONČIUS g. 
ir augęs Chicagoje, Šv. Jurgio pa- ’ 
rapijoj ir PIJUS VARNAS, kuris Į 
taippat nuo seno gyv. Chicagoje. Į 
Jieško giminės iš Lietuvos, Telšių 
parap. Prašome atsiliept šiuo adre
su : V. Čepaitienė, 37 E. 99th St„ 
Chicago 28, III.

ATVYKĖLIAI IŠ RYTŲ AFRIKOS (IASSIFIFI) AND HFD W 4 N T E 1> AII S
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — FEMALE

Meti. I a. 5 k., II «. a aut. gar.* 15,500 
Mūr. 5 k. 1 k. virš. 1 k. rūs.$22.OOO. 
Mūr. 3 po 5 k. 2 aut. gar. $24.000. 
Meti. 1 a. 5 k. II 4 k. Alyva. 9U.IKH) 
Taverna ir a kam. užpak. už tt,5OO. 
Mūr. a po (i k. a aut. gar. $20,000 
Mūr. naujas 3 erti. mieg. $22,000
S.A. AGLINSKAS Real Estale
2130 W. 00 St. HE. 4-8202

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės J
SOPRYCH REAL ESTATE 

•407 S. Kedzie Avė. WAIbrook 5-8216
AGENTAS ALEX KANAVER8KI8

nMEnSHHB^aMHBSSMi

Iš Lietuvos giminės jieško KUP- 
RIJONŲ — MATAUŠO, ANTA
NO, MOTIEJAUS ir ONOS. Visi s. 
ir d. Lauryno, gyv. anksčiau New 
Yorko mieste. Jieškomieji gali a- 
pie savo gimines sužinoti kreipian
tis į K. Tautkų, 126 S. 9th Avė., 
Maywood, UI: arba parašydami 
laišką savo seseriai j Lietuvą ad
resu : Kotryna Riabienė Kuprijo- 
naitė, d. Lauryno, gyv. Kauno sri
tis, Vilkijos rajonas, Panevėžiu
ko paštas, Karalgirių kaimas, Li- 
thuania.

Jieškoma STEFANIJA BER-1 
GAITE MAKAUSKIENE, kilusi iš 
Rokiškio m. ir gyvenusi Kaune. Y- 
ra žinių iš Lietuvos. Ji pati ar a- 11 
pie ją žinantieji prašome atsiliepti j I 
adresu: Vladas Mačinskas, 50 Diek 
inson St., Trenton, New Jersey.

Jieškomas ALEKSANDRAS DA- 
LANGAUSKAS, s. Mateušo, gi
męs apie 1895 m. Panevėžio apskr., 
Šeduvos valsč. Prastavonių km. 
Gyv. Chicagoje apie 40 m. Yra 
laiškų iš Lietuvos nuo sesers. Pra
šom atsiliepti arba apie jį praneš
ti šiuo adresu: Benas Pakalenka, 
4004 Deodar St., East Chicago, In
diana.

A. A

ZIGMONTAS RAILA
Gyveno 4440 So. Wood St.

Mirė rugpjųčio 7 d., 1957,
10:30 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus. Gimė .Lietuvoje, Kur
šėnų mieste. Amerikoje išgyve
no 44 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
2 brolio sūnūs: Steponas ir Juo
zapas; 2 brolio dukterys: Ona 
ir Zuzana ir jų seimos; pusse
serė Lucy Vaičkus ir jos šeima 
ir daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Laidotuvėmis rūpinasi pusse
serė Lucy Vaičkus.

Kūnas bus pašarvotas ketvir- 
tad., rugp. 8 d. 5 vai. po pietų 
F. Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., 
rugpjūčio 10 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Giminės.

Čia matome iš Tanganikos, Rytų Afrikos,, atvežtas dvi bež
džionės — babūnus. Jos buvo atvežtos kartų su kitais gyvu
liais į New Yorką„ kurių dauguma buvo patalpinta Šv. Liud
viko, zoologijos sode. (INS

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

ražas. 30 p. sklypas, dujų pečiais 
šild., visi butai, 135 paj. ir sav. bu
tas, 39 ir Francisco apyl. Kaina 
$19,900.

Mūr. 2 po 4, 27 p. sklypas, pečiais 
šild., gera vieta Kaina $18,500.

GAGE PARKE:
Žavinga rezidencija: 7 kmb. dvi vo

nios, daug rūbinių, vieta knygynui, 
veranda, visas namas nauip.i deko
ruotas, 60 p. sklypas aptveifas ap
link tvora, puikiai įrengtas sklypas. 
Namas kaip naujas. $37,000.

MARQUETTE PARKE:
Puikiai atrodantis, patog’ai su

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

KITUR:
Med. 2 po 6 69 ir Laflin apylinkė

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

ŠIMAITIS REALTY,
?T37 W. 43rd St.. CL 4-2390

IŠNUOMUOJAMA — FOR KENT

JOS. F. BUDRIK NAJyJų SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turim* 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
MM H So. We»t«-rn. PRospect 8-2234

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 61 St. 
WAlbrook 6-6030

PRospect 8-3679 (vak. ii aemadj

Mūr. 2 po 6 k., centr. šild. 2 maš. 
garažas, skl. 37 p. —• nebrangiai.

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

alum. langai, nauj. garaž. $24,000 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., aklyp. 
31 pėdų, garažas. $29,000.

ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplowood Avė.
Tel. CLlffside 4-7450; Res.

,________YArds 7-2048

Marųuette Parke, kampinis mūri
nis naujas, gelsvų plytų. 2 butai po 
6 kamb.: 1—4 kamb., 38 pėdų skly
pas. Pilnai Įrengta pastogė (attic),
2 automb. mūrinis garažas su auto
matiškai atsidarančiomis durimis. Vi
sas namas nepaprastai gražiai ir mo
derniškai įrengtas. Savininkas dėl ki-1 
tų įsipareigojimų priverstas parduoti 
nebrangiai. Tokis pirkinys retai pa
sitaiko. Nedelskite ir susitarkite tuo
jau pat tuos namus apžiūrėti.

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

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaskl St.

Telef. LUdlovr 5-6900

REIKALINGA MOTERIS 
PRIŽIŪRĖTI VAIKĄ 

Kreiptis tel. DAnube 6-6353
WORK CI4OSK TC HOME 

SAVE TIME & CAKFAKE

TYP1ST — GENERAL OFFICE
Home cxperience jreffered bul 

not absolutely necessary. Age no 
factor. Knovvledge of shorthand help- 
ful. Mušt likę figures. 5 day week. 
New air conditioned Office. Conipany 
benefits. Salary aecording to ex- 
perience and ability.

BEECO, INC.
1501 W. 35th St.

Cali LAfayette 3-4800

HELP WANTED —• MEN

• ORDER FILLER & PACKER
• STOCKMAN

5 day week. Permanent work. 
Experience not necessary. Ability 
to speak and write in English is 
reąuired.
J. W. BUTLER PAPER C0.

223 W. Monroe St.
Mr. Ramsay FRanklin 2-5800

REIKALINGAS .

VIRĖJO PADĖJĖJAS
Turi būti nors kiek prityręs. 

Nuolatinis visų metų darbas. Ex- 
clusive, užmiesčio restoranas. Rei
kia nors kiek kalbėt angliškai. Reko 
mendacijos reikalingos. $85 į sa
vaitę, plius kamb. ir maisitas.
JACK GIBBONS GARDENS

147th & Oak Park Avė.
TINLF.Y PARK, ILLINOIS 

T,EI KEllog 2-8703____

MISCELLANEOUS

Antosė Karpavičienė iš Lietuvos 
jieško savo vyro JUOZO KARPA
VIČIAUS, gim. apie 1912—1914 m., 
su kuriuo persiskyrė Lietuvoj 1944 
m. Prašome atsiliepti arba anie ii 
ką žinantieji pranešti šiuo adresu: 
T. Balčiūnas, 3917 Fir St., East 
Chacago, Indiana.

Jieškomas JONAS ŠČIUCKAS, g. 
J.A.V. Turiu laišką iš Leituvos 
nuo io tėvų. Kreiptis šiuo adresu: 
V. Maslauskas, 16758 Pėarl Road, 
Strongsville, Ohio.

Jieškomi: MYKOLAS PEČIU
LIS, ALEKSANDRAS PEČIULIS 
ir MARCIJONA PEČIULYTE KA- 
TAUSKIENE, kilę iš Užpelių kai
mo. Jieško jų sesuo iš Sibiro. Pra
šomi atsiliepti jie patys arba jų 
vaikai, šiuo adresu: Krasnojarskij 
Kraj, N. Ingašinskij Rajon, Počta 
PinskiJ L.P.CH. Učastok 110,. Gri- 
golienc Petronėlė.

BRIGHTON PARKE 
ĮMOKĖTI $15,000

4 butų mūrinis. Puikiausiame 
stovy; 1—6 kamb. de luxe moder
nus butas: 1—3i/t> k. butas pilnai 
apstatytas; 1—5 k. butas angliš
kame rūsy su krosnim ir šaldy
tuvu. 2 autom. mūr. garaž. Daug 
priedų. Virš $5,000 metinių paja>- 
nų. $36,500.

Kreiptis į MR. VAINA

REpublic 7-9400
OAK LA W N

5 k. gražus bungalow ant 75 pėdų 
sklypo. Centralinis šildymais gazu. 
Puikus pirkinys už $17,300.

Marųuette Parke
6 k. mūr. bungalow. Centrinis šil

dymas gazu. 35 pėdų sklypas. Kili
mai, užuolaidos, air-condition. Dide
li mieg. k. Įmokėti tik $6,000. į

Kitur
Mūrinis su rūsiu 4 butų po 6 

kamb. ir 2 k. ir 3 k. Savininkui cen
trinis šildymas. Labai geros pajamos 
ir mažos išlaidos. 1 Kaina $25,500; 
įmokėti tik $5,000.

Apartamentinis mūrinis — 12 po 5 
k. Rūsys, šildymas alyva. Naujas boi
leris. $9,400 metinių pajamų. Šia sa
vaitę galima nupirkti su $12,000 įmo- 
kėjimu už $32,500.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette *3-3881

VYRAI IR MOTERYS
MARQUETTE PARKE. Ant 

2jų sklypų 4 butų namas, po 5 
kamb. Modem. mūrinis namas. 
4 autom, mūro garažas. Garu 
apšild., stokeris. Arti parko. 
Kaina $50,000. Skambinti

ABerdeen 4-7172

REIKALINGI

MOTERYS AR VYRAI
SIUVAMŲ MAŠINŲ Darbininkai- 
MOTERIŠKŲ PALTŲ GAMYBAI

229 So. Wacker Drive
4 augštas. Tel. ANdover 3-7484

PROGOS — OPPORTUNITIES

MAISTO PRODUKTŲ IR 
MISOS KRAUTUVE

SU NUOSAVYBE
5 kamb. 3 mieg. apartinentas. Šil
dymas “forced aii” — alyva. 2 au
tomobiliams garažas. Bnrgenas.

Telef. REpnblic 7-7265

Parduodama maisto produktų 
krautuvė su pilnu įrengimu. Kai
na pigi. Pardavimo priežastis ne
sveikata. 3953 S. Rockwell St. Tel. 
YArds 7-6934.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva, kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atliek?- 
visus skardos darbu-

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

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

OLympic 2-8752

Rankiniai laikrodėliai: Benrus, 
Bulovą, Longines, Elgin už žemas 
kainas.
Naujas jaunų mergaičių laikrodė

lis, gėlės pavidale, auksuotas, su 
akmenėliais, vertes $14.88, per 

trumpą laiką ...................... $6.88
17 akmenų laikrodėlis, waterproof, 

vertės $29.99, už .......... $14.88
Kišeninis Alarm Clock už . . $7.88 
Rankinis laikrodėlis su Alarm

Clock .............................. $28.88
17 akmenų selfwinding kišeninis 

laikrodėlis, vertės $59.50,
už ........:............................ $28.88

21 akm. rank. laikrodėlis už $34.88 
23 akm. rank. laikrodėlis už $44.88 
30 akm. 14 k. laikrod. už $74.88 
32 šmotai sidabro, stainless steel,

vertės $20, už.................. $8.88
32 šmotai dinnenvare serviz. $8.88 
72 šmotai sidabro, King gražioje 

dėžeje, vertės $55, už . . $28.88

VASAROS FANTASTIŠKI 
BARGEN.AI ANT TELEVIZI-

* JŲ, RADIJŲ, HI-FI, 
PHONGRAFŲ

Nauja 1957 Televiz. 21 col. $88.80 
Nauja 1957 Televizija, 21 colio

Console .......................... $108.80
Nauja 1957 Emerson,

nešiojama, ...................... $98.80
Nauja General Electric

nešiojama........................... $98.80
Nauja RCA spalvuota 21 colio

Televizija ............ ./.... $388.80
Muntz 24 colių TV..............$98.80
RCA 16 colių TV .............. $48.8G
Stradford 21 col. console .. $68.80 
Motorola 16 colių console . . $48.80 
Zenith 24 colių console . . $128.80 
21 col. console TV, radijas ir

fonografas.........................$228.80
Zenith mahogany HI-FI, reguliaria

kaina $300, už.................$148.00
Recordio — gamintis savo rekor

dus, groja radijas ir phonagra- 
fas, buvo $125, už.......... $58.80

Tapė recorder, vertės $125,
už...................................... $48.50

Trumpų bangų radijas, buvo
$98.00, už .............. $38.00

LENGVI IŠMOKĖJIMAI 
Mainykite savo setą.

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURĖ, INC.

3241 S. Halsted St.

Chicago, Illinois
Atdara pirmadienio ir ketvirtadie
nio vakarais, ik 9:30.

Uždara sekmadieniais
Dėl Televizijos sutaisymo — 
tolefomicldt CAJumet 5-7237

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

- GAGE PARKE
6 k. su uždaru porčium. Gražiai 

įrengtais (knotty pine) kamb. rūsy. 
Gazu šild., 2 autom, garažas. Tik 
$17,900.

Pajamų nuosavybė 7 kamb. rezid. 
ir 2-jų k. butas rūsyje. Radijatorials 
gazu apšild. Galimybė padaryti 3-člas 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su 
«/a%- Pilna kaina $19.900.

MARQUETTE PABEB
5 kamb. mūr. Plytelių virtuvė ir 

vonia. Gazo šildymas. Numažinta kai
na $17,900.

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

apačioje, 4 k. butas viršuj. 50 pėdą 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina
$23,900.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS R«al Ežiai*
Insurance, Notary Pnblta 

5*18 So. Western Avė.
PRosp. 8-2234 arta HEm. 4-7006

laidotuvių direktorius John 
F Kudeikis. Tel. YArds 7-1741.

LIET. APDILAU DOS AGENTŪRA
visų rusių .įpuiaudo.. Automobl 

lių finansavimas. NotarlaLis Valsty
bes patvirtinus kainos.

Prieš darydami ap-lraudas kltui 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCi 
0108 S. Ashland Avė- Chicago 86, Ui

STATYBAI 
(R NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių
medžiaga

CARR MOODY 
LUMBER CO. j

STASYS IJTOTNAS. Pre*
3039 So. Halsied St. I

Tel. VIctory 2-1272
\

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai.

Raštinė atidara kasdien nao
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

VIKTORO KO21COS 
Lietuvi&k:. gazolino stotis Ir anto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5769 8 WESTERN AVĖ. PR 8-9633

GROCERY & Mėsos krautuvė. Ge
rai einąs biznis, geroj vietoje Mar- 
ųuette Parke. Dėl ligos nori skubiai 
parduoti, teisingai įkainuota.

2558 W. «»lli St.

BUILDING A REMODEUNG

MMS3«KMWtX3S3S3WW

ĮSIGYKITE DABAR

. DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENATAS

JONAS ANDRULIS

skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premijų.
1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra

darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1957 m. gruodžio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol., 
kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andrulis iš Michigan vals
tybės.

• 3. Jury komisiją sudaro Benediktas Babrauskas, Jonas Ka
valiūnas, Petras Maldeikis, Juozas Švaistas-Balčiūnas ir Domas 
Velička.

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai, 
“Draugas”, 4545 W. 63rd St.. Chicago 29, Dl.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir'išleisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre- 
mijbs nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

KADA IK KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Siame leidinyje ir S pusi. priede at
spausdinta JAV-blų Socialinio Drau
dimo (Sodai Securlty) įstatymai su 
naujausiais 1950 metų papildymais, 
būtent: 1) Oficialus pensl'u ir pašal
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus. 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingi) atsitikimų Įstatymas 
(Worknien's Compensatlon), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
siželdimus kiek mokama pašalpos 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
••DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

. .IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

NORVILĄ
REAL ESTATF; SALES 

ŽfiOII W. 50th St. Tel. PRospect 8-5454 
...................... . ......................................-ui--------- innr

Illinois resort llųuldatlon sale 
PAEZERIO SKLYPAI

50 pėdų ‘‘frontage’’, 3 9 mylios nuo 
miesto. Pilna kaina $395. Galima 
tuojau statyti. Parduodama tik po 2 
sklypus pirkėjui. Įmokėti $50; mo
kesnes $10 Į mėn. Skambinti

SOuth Shore 8-2023

Skplbkiiės “Drauge"!

"Ir kas būtina ir kas naudinga 
ir kas malonu reikia neštis paskui 
Kristų.”

Taigi,
ne visi žmogaus kryžiai yra sunkūs. 

Apie tai rašo
VYSK. VINCENTAS BRIZGYS 

savo knygoje

Trisdešimt Meiles 
Žodžiu

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knvgos Klubo leidinys, 
167 psl., 

kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

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

15 AKRV
Orland Parko rajon°, arti U. ^S. 45, 

su modernišku B kamb. ranch namu 
ir kitais ūkio pastatais. $38,900. Sa
vininkas sutinka parduoti 5 akrus su 
namais už $32,000, arba tik 10 akrų 
žemės už $8,000. Nepraleiskite pro
gos įsigyti Šią vertingą nuosavybę ar
ti Čikagos! A. Rėklaitis.

SAVIKAINA $18,500
5 kamb. patogus mūr. bungalow. 

Moderniška virtuvė ir vonia. Aut. šil
dymas alyva. Garažas. Blokas nuo 
Marąuette Parko. Volodkevičius.

PRIE MARŲUI-TTTE PARKO
Mūr. 6 kamb. rezidencija. Šildy

mas gazu. Apsauga nuo potvynio. 
Alum. dvigubi langai, 1H karo ga
ražas. $19,000. A. Katilius.

NAUJAI IR GRAŽIAI 
PERTVARKYTAS

5 kamb. mūr. bungalow Marųuette 
Parke. Gazo šilima. $17,500. A. Siru
tis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 Wwit 7Ist Street 

Visi telefonai: WAIbrnok 3:MI3

2-JŲ AUGŠTŲ MEDINIS NA
MAS. “Shingled” —apkaltas. 2 
po 4 kamb. 1-as augštas karštu 
vandeniu apšild. Garažas. 4411 So. 
Rockwell St.

SAVININKAS PARDUODA 
Gerame rajone, medinis cemento 
pamatais, 2 po 5, iš lauko ir pir
mas augdt. naujai dekorotas, tik 
pusė bloko nuo liet. bažn. ir moik., 
tiek pat autobusas. Norime grėit 
parduoti. Skambinti nuo 5 valand. 
vakare FR 6-0133.

Pirkite tiesiog iš savininko
Modernus, kaip naujas “randi” na

mas. 3 mieg. kamb., didelis Balionas, 
6 rūbinės. gazu apšild., alumlnum 
sieteliai ir žieminiai langai, awnlngs. 
Arti I. "C., krautuvės, mokyklos. Že
mi mokesčiai. Nebrangiai. Reikia tik 
$2,000 įmokėti. Geroj vietoje. Skam
binti SKyline 4-5127.

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo (reniodeling) darbai]

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 3
“•L: YArds 7-9675 arba CJL 4-7450 į

Narnų statyba, Įvairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei nerite pirkti ar 
užsisakyti namą. kuris būtų gerai iš
planuotas. patogus,- gražus ir pigus, 
pirkite ar' užsisakykite pas

V- ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 

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

' PAJAMŲ NAMAS. Mūrinis. 4 
1 kambariai ir 4 kamb. rūsy. Cent

rinis apšild. gazu. 2 autom, gara 
žas. Arti 31st ir Hamlin Avė. Mo
kesčiai tiktai $83. $13,900. SVO-
BODiA, 3739 W 26th St. LAwn-
dale 1-7038.

DIDELIS 5 kamb. namas, gali
mybė įrengti daugiau kamb. 2 mie
gamieji k. 6 m. senumo. Gazu ap
šildomas. 2 autom, garažas. Skly
pas 33x125. 7154 S. Spaulding Avė.

Parduodama 40 akrų žemės, 1/3 
“muck land”. 5000 Scotch Pine - 
pušių medelių 2 m. senumo. 3 ak
rai miško $5,000. Didelis pelnas 
iš mažo investmento. Louls Hlava- 
cek, Real Estate, East on US, 
30, Grovertown, Idiana.

PARDAVIMUI

Savininkas parduoda ’57 metų 
PONTTAC su automatiška transmi
sija. Mažai važiuotas — tik 8U0 
mylių. Skambinkite vakare YArds 
7-8949.

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems!

Pardavimui oash register, $50, 
adding machine, $45, naujas elek- 
tric radijatorius, $35. Telef. CL 4- 
2791, po 6 v. v. ____________

Pirkit Apsaugos Bonus

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OON TKAO’TOR

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

Namų tel. Blshop 7-3340 
3737 Went 43rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRICTION COMPANV 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, III.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 0-27*3 nuo • vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLymptc 2-5121 nuo S vai. 
vakaro iki ii vai. vakaro

ORAS
LIETUVIU STITYBOS 

BENDROVE

Bullders ften. (Ontractora 
Atlieka planavimo Ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas Ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis Šiuo adresu:

JOUšS STANKUS
Raštinės Ir buto telefonas 

PRospect 8-201$
3800 HO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. DL
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KITI RAŠO 

.S|K»rtiškumas
Tradicinė lietuvių šventė

Jau 43 metai, kai tūkstančiai
Toronto LSK Vyties biulete- Amerikos lietuvių iš Schuylkill, 

nio “Vytiečių veikla” Nr. 3 ra- Carbon, Northumberland ir Lu- 
šo apie sportiškumą. Į klausimą, zern apylinkių susirenka į Lake- 
ką gi mes vadiname sportišku- wood Park rugpjūčio 15 d. Šie- 
mu, yra toks atsakymas: “Visų met kunigai ir lietuvių šventės 
pirma, tai yra sugebėjimas vie- komitetas paruošė ypatingai tur 
nodai priimti pergalę ir pralai- tingą programą, kurioje daly- 
mėjimą. Tikram sportininkui lai vaus daug žymių Amerikos lietu 
mėjimas nereiškia nieko dau- viu, užimančių reikšmingas vie, 
giau, kaip tik tą žodį. Jis žai- tas savo tarnyboje.
džia nebūtinai laimėjimui, bet 
tam, kad sportuodamas praplės
tų savo asmenybę. Pralaimėjęs 
jis nedaro priekaištų sau ir ki
tiems, nejieško pasiteisinimo ki
tų blogoje valioje”.

Sportas — gyvenimo 
džiaugsmas

Tėviškės Žiburių Nr. 17 J. Bo- 
revičius, SJ, rašydamas apie jau 
nimą, gražiais žodžiais užsimena 
ir apie sportą. Čia jis taip tei
gia:

“Jaunimo bičiulis dr. Pedtzer 
nuostabiai gražiai pastebi, kad 
sportas yra gyvenimo džiaugs
mo ir sveikatos šaltinis tautos 
dvasinių bei fizinių galių ugdy
mui. Kiekvienas jaunuolis ir 
mergaitė yra reikalingi progų, 
kur galėtų išlieti savo jaunat
višką energiją. Sportas pateikia 
tam idealias galimybes. Čia ener

ANN A. BERNATITUS

Anglų kalba kalbės Comman- 
der Ann A. Bernatitus iš N. C. 
U. S. Navy. ši moteris yra daug

gija vainikuojama gražiais lai- į kartų pasižymėjusi savo tarny- 
mėjimais, nešančiais kilnaus tioje ir už nuopelnus yra apcįo- 
džiaugsmo sportininkui ir pasi- i vanota garbės medaliais. Com

IŠ ARTI IR TOLI
BRAZILIJOJE

— Pasaulio Lietuvių Ben- 
druomenės reikalai Brazilijoje. Jasi pagal “v0 Jojo

Adomaičio duktė. Jos motina darbai jau baigti. Rugpjūčio 
ir brolis JuozaB dabar gyvena 
JAV, Chicagos mieste. Laimos 
vyras yra inžinierius ir darbuo-

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės iniciatoriams sunku buvo 
pamatyti įvairiuose kraštuose 
gyvenančių lietuvių gyvenimo 
ir organizacinio darbo aplinky
bes. Atrodo, kad bendruomenės 
statutas buvo daugumoje taiko
mas tremtiniams, nekreipiant 
dėmesio į jau veikiančias orga
nizacijas. Pavyzdžiui, Brazilijoje 
jau labai seniai lietuvių organi
zacijos dirba tą darbą, kuris 
yra numatytas Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės. Tokiame Rio 
de Janeire steigimas dar vienos 
organizacijos būtų apsunkini
mas, nes ją turėtų organizuoti 
tie patys veikėjai, kurie dabar 
veikia Kat. Bendruomenėje ir 
Dainavoje, tuos pačius narius 
perrašyti į naują organizaciją. 
Kas nedalyvauja, neremia esan
čių organizacijų, nedalyvaus iri 
nerems jokios kitos naujos. Da
bartinių organizacijų veikėjams 
reikėtų ant savo pečių pasiimti 
dar daugiau pareigų, savo or- 
ganizącijų narius peirašyti į 
Bendruomenę. Tuomet išeitų 
nesusipratimų ir dėl veikimo. I 
Pasaulio Lietuvių Bendruome-• 
nė nieko naujo neįneš į veiki
mą.

Gi lietuvių atstovavimo pa-

mėn. bus dengiamas stogas. 
Stogo rėmai ir medžiaga jau 
užšakyta. Bankstowno Lietuvių 
namų valdyba kreiDėsi į visuo
menę, kviesdama į talką liku
siems darbams atlikti, o taip 
pat telkti lėšas statybos užbai
gimui. Rugpjūčio 3—4 dieno
mis tam tikslui ruošiama rink
liava.

tėvas yra buvęs Lietuvos ka
riuomenės karininkas. (P.E.D.)

AUSTRALIJOJE
— Lietuviški namai Sydnė- 

jaus miesto centre? Kaip pra
neša “Mūsų Pastogė”, Sydnė- 
jaus Lietuvių Namų taryba ve
da derybas dėl dviejų augštų
mūrinių namų pirkimo Broad- Net 50 Statevillės kalėjimo, 
way gatvėje, prieš Viktorijos J prie Jolieto, nuteistųjų įsirašė 

į kolegijos kursą, duodamą per 
televizijos kanalą nr. 11. Tele
vizijos jie klausysis savo kla
sėje.

Kaliniai kolegijos studijose

parką. Lietuviai už šiuos namus 
siūlo 15,000 svarų. Bankstovvne 
jau prieš 5 ,mėn. pradėta sta
lyti Lietuvių namai-salė. Mūro

KAS KĄ IR KUR
—Skautinhikių dėmesiui. Šių me

tų rugpjūčio mėn. 11 dieną 10 vai. 
4525 S. Rockwell St., 2 augšte, j- 
vyks skautininkių sueiga labai svar 
biems ir skubiems reikalams aptar
ti. Ten pat bus galima pasiimti 
draugavęs nuotraukas. Visos skau 
tininkės, gyvenančios Chicagoje ir 1 

i apylinkėje, kviečiamos dalyvauti..

— Michigan City ir Ia» Porte 
Lietuvių klubas savo rudens išvy- 
ką-pikniką rengia rugpjūčio 11 d. 
Lašų ūkyje. Klubo vadovybe čia no 
retų matyti ne tik klubo narius, 
bet visus plačios apylinkės lietu
vius tarpusavyje bendradarbiau
jant, nes dar daug plačiai išsiblaš
kiusių lietuvių nėra įsijungę į šio 
vienintelio klubo eiles.

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

Tel. Blshop 7-7075
'A -a.- -a-a- --»• -^! -^e -a? ••o-'-a- ■*'

GUŽAUSKŲ
BEVERLY MILLS GELINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

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

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

didžiavimą sportinei bei tautinei mander Frogget iš U. S. Navy relgą labai gražiai gali atlikti 
šeimai. Sportinei veiklai vado- Training Center Hazleton, Pa.,,iš esančių organizacijų sudary-
vaujanti etika yra viena gra
žiausių priemonių ugdyti žmo
gaus charakteriui bei jo asmeny 
bei. Bendrai einamas gyvenimo 
kelias, bendrai išgyventi pavo
jai, džiaugsmas ar skausmas su
jungia žmones ypatingo dvasi
nio artumo ryšiais. Sportinė 
veikla, kuri per garbingą kovą 
siekia laimėjimo, yra viena gra
žiausių socialinių mokyklų jau
nimui. k

Nepaprastai džiugu, kad mū
sų veiklusis jaunimas ir čia bu
riasi sportinei veiklai. Pastan
gos yra nepaprastai nuoširdžios, 
bet jos sudaro tik pradžią to, ką 
galima pasiekti ir dabarties są
lygose. Reikia tik visos lietuviš
kos visuomenės paskatinančio 
dėmesio”.

Čia paduotos citatos vaizdžiai 
nusako sportiškumo ir sporto 
reikšmę. Belieka tik tikėtis, jog 
jos rastų atitinkamą atgarsį mū 
sų sportininkų bei sporto bičiulių 
tarpe.

ir taip pat U. S. N. R. kapelio
nas Rev. John O’Neil, kaip ar
timi lietuvių bičiuliai, pasižadėjo 
aktyviai dalyvauti šventėje.

Pagrindiniu kalbėtoju bus Lie
tuvos konsulas New Yorke A. 
Simutis. Šv. Juozapo parapijos

ta taryba.
— Liepos mčn. 21 d. Sao

Paulo lietuvių organizacijos mi
nėjo Dariaus ir Girėno — Išei- j 

vių dieną. Paskaitą skaitė dr. 
EI. Draugelis. Meninę programą 
atliko dainininkai K. Ambraze
vičius, V. Šaltenis, 1. K. Ben-jaunimo choras iš Mahanoy Ci 

ty, Pa., pasirodys su tautiniais1 druomenės choras, 
šokiais ir dainomis. KOLUMBIJOJ

— Š. m. liepos 21 d. Bogotoj 
katalikų bažnyčioje tapo mote-

žiuotojo Jėzaus, Sv. PrancŪ- r5"’tės ryšiais “j"”8“ Laima 
, • * Tjr • • Adomaitytė ir inz. M. Vismon-kaus ir Sv. Kazimiero. Korcsp. | LclS.

Laima Adomaitytė, baigusi 
Augsburge (Vokietijoje) gim
naziją, 1949 m. emigravo į Ka
nadą ir iki šių metų gyveno 
Montrealio .mieste, iš kur persi
kėlė gyventi į Kolumbiją, Bo- 
gotos miestą, pas anksčiau ten 
gyvenančią seserį ir ištekėjo. 
Adomaitytė yra buvusi žymaus 
policijos pareigūno a. a. Juozo

Lietuvių šventės komitetas nu 
tarė visą pelną paskirti trims 
seselių vienuolynams — Nukry-
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RADIO PROGRAMA
• i«<. ttadlo Programa Ii stotie. 

WBM8, 1000 kll. sekmadieniais 11— 
12:80 vai. per pietus: Uet muzika 
dainos, ir Magdutės Pasaka. Biznio 
reikalais kreiptis { Steponą Minką. 
Baltlc Florists, Gėlių ir Dovanų Krau
tuvų, 602 E. Broadvray So. Boston 
>7, Maso. Tel. So. 8-0489. Ten pa> 
gaunama lai k .Drauaas“
Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf

Nedelskite nei minutes... Pasiimkite

NEMOKAMAI 
DOVANĄ ŠIANDIEN !
TILT "N” TOTE Į - 
SERVING SĖT

už $500.00 santaupas

t
A. A.

KAZIMIERAS MAROZAS
Gyveno 731 W. 60th Ptace
Mirė rugpjūčio 7 d., 1957,

7:25 vai. vak., sulaukęs pusės 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš Tauragės apskr., Žagaičių 
parap., Preemontės km.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Marcelė (Rastutytė), 
duktė Marijona Aler su šeima, 
sūnus Krank, sesuo Ona Juš
kienė su šeima, pusbrolio sū
nus Augustas Marozas su šei
ma, pusseserės dvi dukterys ir 
jų šeimos, 2 svogeriai: kun. 
Juozas Rastutls, gyv. Amster- 
dam, ir Jonas Rastutis, gyv. 
Miami, Florida, giminaitė sese
lė M. Kotryna, kazimierietė, gi
minaičiai: Antanas ir Mykolas 
Sacauskai, švogerka Marijona 
Naizerienė su seimą, kiti gimi
nės. draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažcikos- 
Evans koplyčioje, 6845 South 
We8tern Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugp. 10 d., iš koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėtas į švenč. 
P. M. Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimie”'' 'vųpines.

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

Nuliūdę: Žmona, duktė ir sū
nus.

Laidotuvių direktorius Mažei
ka ir Evans. Tel. REpublic 7- 
8600.

A. A-

PRANCIŠKUS
MALAKAUSKIS

Gyveno 2307 3 Kolin Avė. 
Tel. CR 7-7148

Mirė rugp. 7 d., 1957, 1:30
vai. ryto, sulaukęs 7 4 m. amž. 
Gimė Lietuvoje: kilo iš Telšių 
apskr., ir parapijos, Demačių 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 47 m.
Pasiliko dideliame-nuliūdime 

brolis Apolitas, brolienė Vero
nika, brolio sūnus Apolitas, jo 
žmona Carmella, sesers duktė 
Petronėlė Augustine, jos vyras 
Edward, švogeris Ignacas 
Pranokus su šeima, giminė Zo
fija Šiaulis, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo Dr-jai.
Kūnas pašarvotas Petkaus 

koplyčioje, 1410 S. 50th Avė., 
Cicero, 111.

Laidotuvės jvyks šeštadienį, 
rugp. 10 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Antano parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Brolis, brolienė ir 
kiti giminės.

Laidotuvių direktoriai A. Pet
kus ir Sūnus. Tel. TOwnhall 3- 
2108.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West 111 th Street 

Tel — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirin kimas mies te!

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ UI0 S0. 50th AVĖ.

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

T0wnhall 3-2108, 3-2109

UOOlSIO VALANDOJ 
AiaElI*

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DUEKTORIAI 

eea S* w«a$ara A*. Ab OmdttloMd

*• ar*99a httaaa aks* Baly**! aa. 
k«*tyMą arUau J4aų aamų.

Nerpaliejauti tacą ir 6 žavios 
stiklinės... nešti užkandžius 
ir gėrimus vienoje tacoje... 
arba naudoti kaip gražų 
centrinį padėklą ar sienos 
papuošimui NEMOKAMAI, 
kai jūs atidarote taupymo 
sąskatą $500.00 arba įde
date tokią pat sumą į seną 
sąskaitą.

I

u

K />B ’ į

f

20 Dalių Pikniko Servyzas 
už $100.00 Santaupas

Tai daiktas, kurie jums 
reikalingas vasaros ir ru
dens išvažiavimams — NE
MOKAMAI, kai jūs atida
rote naują taupymo sąs
kaitą $100.00, ar įdedate 
tokią pat sumą į jau turi
mą sąskaitą.

ONA LELINGIS
(2URKAUSKAITE)
2042 Coulter St. FRontier 3-3977

Mirė rugpj. 8 d., 1957, 8:10 vai ryto, sulaukus pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Ramygalos 

parapijos.
Amerikoj išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnūs: Motiejus, marti 

Christine, Pranciškus, marti Ona, ir Antanas, marti Darlene, 
7 anūka: Judith, Mary Ann, Shirley, Patricia, Robert, Terry 
ir Linda, 3 broliai: Juozas Žurkauskas, broliene Pranciška, 
Jonas Žurkauskas ir Ralph Žurkauskas; brolio sūnus Jonas 
Žurkauskas su šeima, pusbroliai Juozas Valonis, Kazimieras 
Žvibas ir Simonas Kavalauskas, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. Lietuvoje liko sesuo Marijona.

Priklausė Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų Dr-jai.
Kūnas pašarvotas Lackawicz kopi. 2314 W. 23rd PI.

Laidotuvės įvyks šeštad., rugp. 10 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kvie

čiame visus: gimines, draugus ir pažstamus dalyvauti šiose 
laidotu vėse.

Nuliūdę: Sūnūs, marčios ir anūkai.
Laidotuvių direkt Steponas Lackawicz, Tel. VI. 7-6672.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

' Ambulansų patarna- .SV Mes turime koplyčias^
' vimas dieną ir nak- jįy v s o s e Chicagos iri
>tį Reikale S a u k t i _ a Roselando dalyse ir(
mn. tuojau patarnaujame.!

DABAR
MOKAME DAR DIDES

NIUS DIVIDENDUS UŽ 
TAUPYMO SĄSKAITAS 

SANTAUPOS, ĮDĖTOS IKI
10 RUGPJŪČIO, NESĄ 

PELNĄ NUO 1 RUGPJ.

ATSILANKYKITE...
Mūsų Draugiški Tarnauto
jai su Malonumu Atsakys 
| Kiekvieną Jūsų Klausimą

Assets Over $16,000,000.00
FINANCIAL STATtMINT

CesMed Joną M. 1PSP 

ASSB1B
Pint Mortęoga Rool htote Innr- $1SJ*91 A99.M
Padarai Home Loan Bank Stnek BŠO4
U. S. Govommoat 6«»d«
Caek------------------ , - MB.143.19
OMce, land aad BaMdlaų

.... i. ■ ■■■■■i....  , ,

AHw Dopraclattoa. -------------------- _ 44.O99.aS
Amrtt----------------------------------1,1*071

TOTAI ASSETS------------------------------------------- $16,M1,794^7
UABMTNS

Mambom’ Skara Aeraaati_________ _ $12.249.>99.99
Advoneot irom Tedarai Homo Laaa ianfc__ 1,460,000.00
Atraunu Payabla------------------------  44*07.32
loam te Procm...... ........................... „ 1,324,760.91
Ewrow Paym.nli far Tano. and Imuronca__  7S.OO6.1S
Spacific Rararvot.......... ______________  34*99.07
General Retorvo. and Undlvidad PraRtt___  9694*24.47
TOTAI IIABIIITIES ANO CAPITAL________ $16.0*1,794.47

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHM W. PACHANKIS (PATOH). VIce-PresMent

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICĄ AVĖ. Tel YArds 7-8401

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2223

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL Y Arda 7-1138-1139

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

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0731WJiere the

SAFtTY of Your _____________

Sovinpu COAteS FIRST

Offier, Hnvrt Įor YOVK Conveniene*
Meeday. 9 A M. TO B P.M. <a«arrfay. 9 A.M. TO 1 PJN.' 

Ivetdoy - Thurtdoy * Frfctay. 9 M TO S P M.
UOSIO AU OAY W.d-»%daf

ST. ANTHONY SAVINGS 
and Loan Associalion

1447 So. 49th Ct
TO 3-B131 • CIcmto 90

| paminklų patalpas ir atgal mea visuomet parūpinama 
tranaportaciją automobiliu.

Atdara kaadian Ir aelunadlenlala nuo 9 vaJ. ryto iki 6 vai popiet.
IftHIRIMlITK OABAK — RFM PASTATYTA KAPINIŲ DIKNGJKI 

JOKIO (MOKRIMO. SUMOKtMPT< KAPINIO DIRNOJB.

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpnblk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginla 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. Ūiith Avė. OLympic 2-5245 ir TOvvntmlI 3-9637
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X Stanley Tunkelis, gyvenąs 

Chicagoje, "Draugo” reikalams 
paaukojo stambią auką — $25. 
S. Tunkeliui už tai priklauso 
nuoširdi padėka.

X Lietuvaitės — lietuviškas 
reikalas. Neperseniausiai tilpo 
“Draugo” skelbimų skyriuje 
pagarsinimas, kad miesto cent
re labai senoje Amerikos popie
riaus gamybos pramonėje rei
kalingi darbininkai. Lietuvių 
daug atėjo ir ypačiai naujieji 
ateiviai buvo priimti. Lietuviais 
fabriko vadovybė labai paten
kinta, tvirtindama, jog tai ge
riausi žmonės. Neseniai atėjo 
pas ten dirbantį "Draugo” ko
respondentą Personnel d-to di
rektorius Mr. Gordon Ramsay 
ir prašė: "Lietuviai, pasirodo, 
patys geriausi darbininkai, ir 
ar negalėtumei savo lietuviško
je spaudoje paskelbti, kad mū
sų kompanija ir vyr. preziden
tas pageidauja, kad gal atsi
rastų kelios lietuvės ponios ar 
panelės, kurios moka anglų kal
bą ir bent kiek mašinėle rašyti 
ofiso darbui.” Puikios darbo 
sąlygos. Pageidaujama moterų ‘ 
tarp 20—32 metų. Toji kampa-J 
nija tik metus ištarnavusiems 
duoda 2 savaites atostogų, ap
moka visus šventadienius. Jūsų 
korespondentas tiek turėtų 
džiaugsmo, o tuo pačiu ir Jū
sų dienraštis, lietuviškam rei
kalui patarnauti, kad, jei atsi
ras lietuvaičių ofiso darbui, to
je kompanijoje bus atidarytos 
durys ir kitiems lietuviams, ku
rie jieško darbo. Teirautis. J. 
W. Butler Paper Co., 223 W. 
Monroe St., antras augštas, tel. 
FR 2-5800, Personnel dept. dir. 
Mr. Gordon Ramsay. Praneški
te, kad skaitėte "Drauge” J. 
Gaigalo korespondenciją.

(J. Gaigalas)
X Tėvų Saleziečių jaunimo 

stovyklavietėje prie Cedar 
Lake, Ind., paskutines dvi sa
vaites atostogauja virš 60 ber
niukų. Stovykla bus baigta rug
pjūčio 18 dieną su didele šven- 
te-pikniku kun. A. Sabaliausko, 
saleziečio, 25 metų kunigystės 
jubilėjumi, į kuri, tikimasi, su
važiuos nemažas skaičius sale
ziečių bičiulių, jurbarkiečių, 
skirsnemuniečių, panemuniečių 
bei jų draugų ir pažįstamų. To
je šventėje dalyvaus Chicagos 
Dainavos ansamblis.

X L. B. Kultūros Fondo val
dybos posėdyje, įvykusiame rug
pjūčio 3 d. Ciceroje, svarstyti 
šie klausimai: 1) Knygos plati
nimo mėnesio paskelbimas, 2) 
V. Biržiškos “Aleksandryno” 
išleidimas, 3) Čiurlionio galeri
jai dailės paveikslo finansavi
mas, 4) dail. Rimšos (Bolivija) 
atsiunčiamų kūrinių globa ir ki
ta.

Posėdyje dalyvavo: pirm. J. 
Kreivėnas (1602 So. 48th Ct., 
Cicero, UI.), B. Babrauskas, 
dr. V. Manelis ir S. Tamulaitis.

X Žurn. Vytautas Kasniūnas 
su sūnumi atostogauja lietuvių 
vasarvietėje — Beverly Shores. 
Besigėrėdamas gražiomis Mi- 
chigano ežero pakrantėmis daž
nai prisimena tėviškėje paliktą 
Palangą, kurios putojančios 
bangos suteikdavo gražių min
čių ką nors parašyti. Lauksi
me iš Sandūnų.

X Mac Venskfinas, žinomas 
Amerikos sportininkas, žuvo 
praėjusią savaitę automobilio 
katastrofoje. Su juo žuvo ir jo 
žmona bei dar keli asmenys. Jie 
gyveno Decatur mieste, III.

I
X ftiluva yra tėvų saleziečių 

sodybos, esančios prie Cedar 
Lake., vardas, šioje sodyboje 
rugpjūčio mėn. 18 d. įvyksta 
reto pobūdžio pramoga — Ci
cero jaunimo šventė-gegužinė.

X Ryt. Rajono Jaun. Skau
čių stovykla. Rytinis JAV 
Skaučių Rajonas ruošia antrą 
viso rajono jaun. skaučių sto
vyklą, kuri įvyks š. m. rugpjū
čio mėn. 10—17 d. Putname, 
Conn.

Dienos užsiėmimai, taip kaip 
praeitais metais, bus pravesti 
miške.

Pagal vyr. sktn. Em. Putvy- 
tės įsakymą Nr. 15, šiai stovyk
lai vadovaus v. skl. R. Tonkū- 
naitė ir jos pavaduotoja v. skl.
L. Petrauskaitė.

Tėveliai, — ir vėl vadovybė 
kreipiasi j Jus. Prašome leisti 
savo dukrelėms pasidžiaugti 
gražiąja gamta ir pabendrauti 
lietuviškoje dvasioje žaidžiant, 
dainuojant ir dirbant pagal mū
sų šūkį — “Dievui, tėvynei ir 
artimui!” Tegul nepasilieka nė 
viena sesutė miesto dulkėse, o 
tegul jinai gauna progos patir
ti tą skautišką dvasią, kuri taip 
ryškiai išsivysto stovyklose.

Stovyklos uždarymas įvyks 
šeštadienį, rugpjūčio 17 d. Tė
veliai ir svečiai kviečiami daly
vauti uždarymo iškilmėse ir 
lauže, kuris įvyks 7:30 vai. vak. 
Stovyklautojas bus galima išsi
vežti tuoj po laužo arba sekma
dienį iš ryto.

X Tėvų Saleziečių gimnazi
jos (high school) pirmoji klasė 
prie Cedar Lake, Ind., atidaro
ma šiais metais rugsėjo 9 d.
Užsiregistravusieji mokiniai su- 303 mokytojas. Jų vedamose rūpestingai ugdoma biblioteka
važiuoja rugsėjo 8 d., sekma
dienį.

Į gimnaziją priimami berniu
kai, baigę aštuntąjį pradžios 
mokyklos skyrių Gimnaziją 
lankantieji gyvens bendrabuty
je. Gimnazijoje bus išeinama 
bendroji šio krašto programa. 
Lietuviams mokiniams kasdien 
bus skirta viena valanda litua
nistikos dalykams.

Norintieji tapti kunigais ar 
broliukais saleziečiais gali būti 
priimami ir vyresniojo amžiaus 
bei suaugusieji. Tokiems bus 
pagreitintas gimnazijos kursas.

Norintieji stoti pas salezie
čius į gimnaziją kreipiasi se
kančiu adresu: Salesians of St. 
John posco, Crown Point, Ind., 

i arba telefonu: Cedar Lake, 
Ind. — 3101.

X Sofijos Barčus radijo pro
gramos metinis piknikas, įvy
kęs praėjusį sekmadienį Willow 
Springs, Bučo sode, praėjo su 
didžiausiu pasisekimu ir jame 
dalyvavo per 8.000 žmonių. Da
lyvių nuotaika buvo nepaprastai 
gera ir visi reiškė padėką Sofi
jai ir Augustui Barčams už to
kios gražios lietuviškos šventės 
surengimą. Tuo pačiu lietuviai 
parodė, kaip jie brangina ir ver
tina savas radijo programas ir 
ponams Barčams, dirbantiems 
jau 25 metus radijo srityje ir 
su kasdienine lietuviška pro
grama, buvo parodyta didelė 
moralinė parama, šioje radijo 
šventėje dalyvavo ir daug žy
mių mūsų visuomenės veikėjų, 
profesionalų, dvasiškių ir biz
nierių.

X Rašytojo Povilo Abelkio
laidotuvės įvyks rugpjūčio 10 d. 
Iš koplyčios 8:45 vai. ryto bus
atlydėtas į Visų šventųjų para- ko atostogų į Michiganą
pijos bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies 
sielą. Pa pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

X Kun. J. Budzeika, MIC, 
“Kristaus Karaliaus Laivo” ir 
“The Marian” administratorius, 
šiuo metu yra išvykęs atosto
gų. Kun. V. Parulis, MIC jau 
yra grįžęs iš atostogų.

X Steponas ir Anna Puckuo
riai su šeimyna atostogauja 
North Dakotoje.

Puckuoriai yra jaunos kar
tos veikėjai, stambūs gerų dar
bų rėmėjai; yra Uipgi "Drau
go” skaitytojai ir rėmėjai.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Skelbtis ‘‘DRAUGE*’ apslmoca,
Ils yra plačiausiai uitai Loma? 

lietuviu dienraštis o skelUmu 
kaina yra prieinama visiem*
ooooooooooooooooooooooooooi P'aukia iš New York o.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

12303 MOKINTAI SV. KAZIMIERO SESERŲ MOKYKLOSE
Kultūrinė Šv. Kazimiero seserų veikla 

JUOZAS PRUNSKIS

Didžioji mūsų lietuvaičių mo
kytojų bendruomenė — Šv. Ka
zimiero seserys šiemet švenčia 
auksinį savo jubilėjų. Rugpjū
čio 15 ir 16 dienomis, ryšium 
su įžadų davimu ir kaikurių se
selių 25 m. vienuoliško gyveni
mo sukaktimi, bus ypatingos 
iškilmės jų motiniškame 
name.

5,095 auklėtiniai Chicagoje
Tas mokytojų vienuolynas at 

lieka didelį kultūrinį darbą ir

SILUETAI ŠV. KAZIMIERO SESERŲ, BESIME LDANČIŲ SAVO KOPLYČIOJE

jubilėjaus proga tai turime dau name yra geriausiai tvarkoma vadovėliu — katekizmu (1917) Prisiminę jų vedamas ligoni- 
giau vertinti. Šiuo metu Šv. Ka- ir pilniausia tremtyje turima m.); dar vieną lietuviško kate- ' nes, senelių prieglaudą, augš- 
zimiero seserų vienuolynas turi lituanistinė biblioteka. Dabar kizmo laidą parūpino 1935 m. ir I tesniąsias mokyklas: Marijos —

mokyklose yra 12,303 mokiniai.! ir prie Marijos Augšt. mokyk 
Vien tik Chicagoje ir priemies-1 los. Yra seselių specialiai išėju
sių mokyklose, kurias vedas Šv. Į šių bibliotekininkės kursą augš- 
Kazimiero seserys, yra 5,095| tojoje mokykloje ir iš tos ša- 
mokiniai. Pirmoji jų vedama mo kos gavusių mokslo laipsnį, ir 
kykla Chicagoje isisteigė Visų jos daug sielos įdeda į bibliote- 
Šventų parapijoje — 1911 me-, kų ugdymą ip tvarkymą. Atsi- 
tais, toliau — 1913 m. jos buvo I randa geradarių, kurie parūpi- 
pakviesfcos vesti Aušros Vartų1 na lėšų knygų įrišimui ir dau-
parapinę mokyklą, 1914 — Die
vo Apvaizdos parapijos, 1922— 
Brighton Parko, 1923 — Šv. 
Jurgio, 1924 — šv. Kryžiaus 
parapijoj. Tose parapijose veikė 
daug kur mokyklėlės ir anks
čiau, bet tikro ^pastovumo įgavo 
į jas pakvietus Šv. Kazimiero 
seseris.

X Arch. dr. St. Kudokui šio
mis dienomis suteiktos archi
tekto valstybinės teisės Illinois 
valstybėje. Tokias teises jau iš 
seniau jis turi Ohio valstybėje.

Šiuo metu arch. St. Kudokas 
suprojektavo Visų šventųjų 
parapijos bažnyčią Chicagoje 
(Roselande) ir baigia projek
tuoti Naujosios parapijos Cle- 
velande mokyklą, seserų namą, 
didžiulę salę ir kleboniją.

X Mr. ir Mrs. Ducak su šei
myna ir motina Veronika Ka- 
tauskiene, kuri rugp. 2 d. šven
tė 75 gimtadiehį, atostogauja 
Sisters Lake, Mich. V. Kataus- 
kienė šeimininkauja pas savo 
sūnų kunigą P. Katauską, šv. 
Kazimiero parap. kleboną, Chi- 
cago Heights, UI.

X Jadvyga Čepulienė, plačiai 
žinoma visuomenės veikėja, da
bartiniu laiku atostogauja; savo 
automobiliu važinėja po įvairias 
vietas. Taipgi jos sūnus Leo
nardas Čepulis su šeimyna išvy-

X, Iškilmingas Ateitininkų
Moksleivių stovyklos uždary
mas LRKF ūkyje prie Man-
chester, Mich., įvyksta šį šeš-,Lake- To rajono policijos kapi- 
tadienį, rugpjūčio mėn. 10 d. 12 tonas K- Fossier suspenduotas 
vai., į kurį kviečiama visi sto-l3°-čiai dienU, kad neturėjo su-
vyklautojų tėveliai ir svečiai.

X Dr. lenkins su šeimyna ir 
uošviene Gertrūda Karcauskie- 
ne jau antra savaitė yra išvy
kę paatostogauti, kur važinės 
po įvairias vietas.

X Helen Alrvinsklenė lai
mingai nuskrido lėktuvu' į Den-

Colorado, pu seseles ir ten' daktaraa nedavė yntta,.
pavle«juai akna | Califomiją kad jig aakydamM -
dalyvauti Vyčių kartu Jjg neaulaukaiąa n4 metų. Gimi.

mo metu jis tesvėrė du svaru, 
iš- gimė pirm laiko. Jo dvynys

su ja yra ir P. Zakaraitė.
Z

X Dr. Albertas Gerutis
vyksta atgal iš JAV į Šveicari- broliukas mirė, jisai gyvena, 
ją šiandien, rugpjūčio 9 d.; iš- yra stiprus, jau su keliais dan

tukais ir sveria 16 svarų.

Iš viso Šv. Kazimiero seserys lo laipsnių universitetuose, kad kiniams, kitas — vidurinių ir 
turi 42 parapines mokyklas, pen. jos atsidėjusios dalyvauja Lie- trečias — mažiausių. Tik praei-
kias augštesnes, 23 vaikų dar
želius, vieną kolegiją.

Lietuvių parapinėse mokyk
lose dėstoma lietuvių kalba. Kai 
kur tą daro pačios seserys, kai 
kur tėvų komitetų rūpesčiu pa
kviestos pasaulietės mokytojos.

Bibliotekos
Prie kiekvienos mokyklos yra 

biblioteka, su lietuviškuoju sky
riumi, o pačiame motiniškame

guma lietuviškų knygų rūpes
tingai apsaugotos nuo laiko dan 
tų — kietais viršeliais.

Jau anksčiau buvo minėta, 
kad seserys uoliai siekia moks-

Meilužis nužudė vyrą?M
Rašysenos ir balistikos eks

pertai tikrina parodymus Shel- 
dono Polankoff, 39 m., ir jo sėb
ro Donald Dubey, 29 m., kurie 
tvirtina, kad adv. Joseph R. 
Roth, 51 m. amžiaus, pasamdė 
juos, kad jie užmuštų Sanfordą 
Lemer, 46 metų, prie kurio 
žmonos jisai meilinosi. Lerne- 
ris buvo nušautas bal. 3 d. savo 
namų tamsiame koridoriuje 
6322 N. Mozart. Tiedu vyrai 
sakosi nužudymo neįvykdę, tik 
paėmę pinigus iš advokato, o 
patys nužudymo metu buvo 
Miami, Fla. Policija, patikrinu
si, rado, kad jie tikrai tuo me
tu buvo Miami, uždaryti kalė- 
jiman už bevertį čekį.

Adv. Roth ginasi esąs nekal
tas ir sakosi ginsis teisme. Adv. 
Roth, pametęs savo žmoną, jau 
rengėsi su nužudytojo našle 
greit išvažiuoti iš Chicagos. Jie
du abu sakosi esą įsimylėję.

Baltieji grumiasi su negrais
Reikia apgailestauti, kad ra

sinės neapykantos Chicagoje 
vis nesibaigia. Vėl buvo grum
tynės tarp baltųjų ir negrų Ca- 
lumet Parke, ties 98 gatve ir

traukęs pakankamai vyrų nera
mumams numalšinti, o policijos 
seržantas Eugene Shimeall su
spenduotas penkioms dienoms, 
kad neperdavė nukentėjusios 
negrės skundo. Ji buvusi apmė
tyta akmenimis.

Beviltiškasis gyvena
Kai gimė čikagietis T. Wil-

tuvaičių Seserų instituto orga
nizuojamuose lituanistiniuose 
kursuse (kurie šią vasarą bus 
Chicagoje).

Lietuviški vadovėliai 
Šalia to, seserys stengiasi pa

rūpinti mokykloms lietuviškųjų 
vadovėlių. Jau pirmojo Didžiojo 
karo metu jos išleido Trečiąją 
ir Ketvirtąją skaitymų knygą 
(1916 m.); paskiau ,du tikybos

dar kitą 1948. Buvo seserų iš
leista speciali maldaknygė ma- 
žiausiems (1935 m.), toliau — 
Lietuvių kalbos pratimai visiems 
aštuoniems skyriams buvo išlei
sti 1944 — 1946 metais.

Tarp jų leidinių — suminėti- 
ni Spindulėlis (skaitymai I ir II 
skyr.), Švyturėlis (skaitymai II
-IV skyr.), Į šviesą (skaitymai' išsilavinimą amerikiečių univer-
III — IV skyriui). Išleidusios 
penktą Giesmyno laidą, Šv. Ka
zimiero seserys parūpino net 
tris dainų leidinius, pavadintus 
Dainelės. Vienas jų leidinys bu-
vo skirtas augštesnių skyrių mo lituanistiniuose kursuose.

CHICAGOS ŽINIOS
Žuvo sunkvežimio 

šoferis
Staigus sunkvežimio sustab

dymas pareikalavo šoferio gy
vybės. Žuvo Glenn Terry Out- 
man, 41 m. amžiaus. Jis vežė 
plieno dirbinius. Staiga — prieš 
save pamatė, kaip automobilis, 
atsitrenkęs į sankryžos mūrą, 
apsivertė priešais jo vairuojamą 
sunkvežimį. Outman staiga su
stojo. Jo vežami plieno gami
niai paslydo į priekį, pramušė 
šoferio būdelę ir mirtinai ji su
traiškė.

Žydus ragina melstis 
hebraiškai

Vadovaujantis žydų Sionistų 
organizacijos asmuo, Max 
Bressler, kalbėdamas į įtakin
guosius žydų veikėjus, ragino, 
kad žydai melstųsi hebraiškai. 
Dabar, esą, tik apie 20% Ame
rikos žydų tegalį melstis origi
nalia hebrajų kalba.
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Marijos apsireiškimų Fattmo> 
1917 metais aprašymas 

128 pust Kaina $1.00
Užsakymu* kartu nu pinigai* aiuatut.

‘•DRAUGAS’’ 
4645 Weat BSrd Street 

Chicago 29. Illinois 
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tais metais išėjo skaitymų kny
ga II skyriui: Tėvų dovanėlė.

Angliškai išleistomis knygo
mis vaikų darželiui (Kinder- 
graph ir We Love God), skiria-
momis mažųjų bendrajam dar- šitokios jaunuolių vedybos 
bui ir religinės minties ugdy
mui, seserys atkreipė net pla
tesnį dėmesį JAV mokytojų, ir 
tie leidiniai rado atgarsio ame
rikiečių spaudoje.

Chicagoje (su apie 1,300 moks
leivių) ir Juozapo Marijos vilos 
prie Philadelphijos (210 moks-
leivių) — galime pasidžiaugti, žmona ir jų duktė. Antra duk-
kad ši lietuvaičių bendruomenė 
šiuo metu turi savo globoje di
džiausią skaičių lietuviškųjų kul 
tūrinių įstaigų JAV-se. Gražu, 
kad jos gaudamos augščiausią

sitetuose, stengiasi papildyti Iii 
tuanistinį savo švietimą savo 
noviciate, savo specialioje mo
kytojų ruošimo kolegijoje ir pa
galiau kas vasarą ruošiamuose

Įtaria advokatą nužudyme
Chicaigos policija areštavo 

advokatą Joseph R. Roth, 51Į 
m. amžiaus, kuris įtariamas nu- • 
žudęs prekybininką Sanford Į 
Lerner, turintį departamentinę 
krautuvę Chicagos šiaurinėje 
dalyje. Detektyvai sako, kad ta
sai advokatas buvo dažnai ma
tomas draugystėje nužudytojo 
prekybininko žmonos. Tyrinėji
mų duomenys rodą. kad adv. 
Roth arba pasamdė žudiką ir 
aprūpino jį ginklu, arba pats 
nužudė. Du žmonės policijai pri
sipažino buvę pasamdyti mi
nėto advokato tam kruvinam 
darbui, bet vėliau tą savo prisi
pažinimą atšaukė. Peršautasis 
prekybininkas sukrito prie sa
vo namų durų. Buvo nužudy
tas balandžio 3 d. Dabar vyksta 
sustiprintas tardymas.

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

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijai piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.26. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4546 W. 6Srd Street, Chicago 29, Dl.
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KAS TIK TURI GERA SK0N|, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ !

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI _

FURNITURE CENTER, INC.
8222-24-26 So HaJsted St. VIctory 2-4226

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

Penktadienis, 1957 rugpjūčio 9

Trylikos metų nuotaka

Augščiausio Illinois teismo 
teisėjas S. Epštein perspėjo 
prieš galimą pavojų perdaug 
jaunų asmenų, sudarančių mo
terystę. Neseniai teisme iškilo 
byla dėl sutuoktuvių .Jane Ruth 
Kanzler, kuri teturėdama 13 
metų nuvyko su savo sužieduo
tiniu Carl Gehrke, 18 m. am
žiaus, į Mississippi valstybę ir 
ten susituokė. Toje valstybėje

leidžiamos, bet vistiek labai ne
pageidaujamos. Jaunosios tėvai 
užvedė bylą, siekdami jos san
tuoką panaikinti.

Prigėrė mergaitė ir 
• berniukas

Helen Waters, 5 m., išvykusi 
su savo tėvais į North avė. pa
plūdimį Chicagoje, prigėrė. Ji 
dingo bežaisdama pakrantėje. 
Paplūdimio sargas nėrė į van
denį, ją ištraukė, bet jau nebu
vo įmanoma ją atgaivinti.

Chicagos berniukas Leonar
das Gavvrys, 14 m. amžiaus, 
gyvenęs 8424 S. Mickinaw, pri
gėrė Izaak Walton Lake, neto
li Michigan miesto. Policija sa
ko, kad berniukas, turbūt, no
rėjo priplaukti prie laivelio, ku
ris buvo nuplaukęs gilyn.

Susidūrė trys mašinos
Į pietvakarius nuo Dės Plai- 

nes susidūrė trys automobiliai; 
nelaimės metu žuvo O. Lee, '59 
m., iš iš Buckatunna, Miss., jo

tė — sunkiai sužeista. Antro 
automobilio vairuotojas W. R. 
Rafferty, 57 m. amžiaus, sun
kiai sužeistas. Trečiame auto
mobily — vairuotojas W. R. 
Raffery išliko sveikas, bet jo 
žmona Alma, 53 m., buvo sun
kiai sužeista.

1,000 jaunų šokėjų
Chicagos parkų distrikto šo

kių mokytojai ruošia apie 1,000 
mergaičių, kurios pildys pro
gramą Chicago Daily Tribūne 
Muzikos festivaly Soldier Field 
stadione rugp. 24 d.
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LITHUANIAN RECIPES
Surinko JUZE DAU2VARDLEN1

TU nepaprasta knygų,. Virt 200 re
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenfi, kuri dažnai pasakodavo apie 
fletuvlgkus valgius per Chicagos ra
dijo ir televizijos stotis, surinko pa
sius Įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAUGAS Juos lSleldo 
labai parankioje formoje. Pirmą kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
lltkai skaitant,ema lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu au pinigais siųskite

"DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
Chicago 29. Illinois


